
 مقدمھ
شود اي كانون محسوب ميھاي برنامھاست كھ از كتاب دوازدھمو  (دھم و یازدھم) بندي دروس عمومي پایھكتاب حاضر، جمع

ي و پروژه )فروردین ۱۶و  ۷ھاي طالیي نوروز (آزمون» ۶« ةبھمن)، پروژ ۵دي و  ۲۱ھاي ویژه (آزمون» ۴« ةو در پروژ
و تمرین  بنديبھترین منبع براي جمع توانددر كنار كتاب زرد مي و سھ آزمون جامع اردیبھشت) ۲۷ و ۱۳ (آزمون» ۷«

 باشد. بیشتر

 ساختار كتاب بھ شرح ذیل است:

 سؤال) ۶۰۰( زمونآ ۶در  دروس عمومي پایھ بخش اول:

 

 

  

 سؤال) ۴۰۰( آزمون ۴در  دوازدھمدروس عمومي  :خش دومب

 

 
 

در طور مشخص تعداد سؤال ھر درس در این کتاب و نیز در کنکور سراسری  بھ .سؤال است 1000شامل ، در کل این كتاب کالً 
 .آمده است جدول ذیل

 نام درس
 بنديتعداد  کل سؤاالت در کتاب جمع

 دوازدهم پایه (دهم + یازدهم)

 100 150 فارسی
 100 150 عربی، زبان قرآن

 100 150 دین و زندگی
 100 150 زبان انگلیسی

 

 ھاي كتابویژگي

ای است و بھ گونھ در نظر گرفتھ شده است ھای درسی جدیدتغییرات اخیر کتاببھ  كتاب با توجھ ھایتستتمام : پوشش مطالب
 کھ تمام مطالب مھم کتاب پوشش داده شده است.

و نظم ذھني شما كمك  دي بھ مطالعھبنشناسي در دوران جمعبحث آن ذكر شده است. مبحثم ،در مقابل ھر سؤال شناسی:مبحث
 اید، تشخیص دھید.عمل كردهضعیف یا خوب كند تا بھتر بتوانید مبحثي را كھ در آن مي

مطالعھ  ةبیشتر یا تغییر شیو ةنیاز بھ مطالع ھای ادبیآرایھبرید در مبحث ھاي آن، پي ميكتاب و زدن تست ةمثالً ھنگام مطالع
 یا ... دارید.

آموزي در چھ دانشتمامي سؤاالت پاسخ تشریحي دارند و آدرس كتاب درسي نیز در آن درج شده است تا چنان پاسخ تشریحی:
 بیشتر داشتھ باشد، بھ راحتي بتواند در كتاب درسي آن را بیابد. ةآن قسمت نیاز بھ مطالع

 2و  1زبان انگلیسی  2و  1دین و زندگی  2و  1عربی، زبان قرآن  2و  1فارسی 

150  150  150  150  

 3زبان انگلیسی  3دین وزندگی 3عربی، زبان قرآن  3فارسی 

100 100 100 100 


