
 

يازدهم  همدبندي   جمع   آزمون  ششبا  و 
مبحث6  پايههاي  آزمون 

  توانيد استفاده كنيد: مي ها زمان ايندر  پايهبندي  از آزمون جمع

  بهمن) خود را آماده كنيد. 5كانون ( ةسال: براي آزمون ويژ بين دو نيم - 1
 فروردين از اين كتاب در كنار كتاب نوروز كه منبع اصلي دوران طاليي است، استفاده كنيد. 7توانيد براي آزمون  مي دوران طاليي نوروز: - 2

 خود را آماده كنيد.هاي پايه است،  بندي مبحث ارديبهشت كه جمع 13فروردين و  30براي آزمون  - 3

 بندي است، از اين كتاب استفاده كنيد. اصلي جمع توانيد در اين دوران در كنار كتاب زرد كه منبع مي بندي: دوران جمع - 4

  

  آزمون يكسان در نظر گرفته شده است. ششضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر 
 

دار كنيد تا در آزمون مجدد،  هاي مهم آزمون را نشان زمون بعدي جبران كنيد. ضمناً سؤالآخوبي نداشتيد، در  ةدر آزمون نخست نتيج اگر
  زايش يابد.تسلط شما اف

  

 دوو در پوشـش داده شـده   م هـ هـاي اختصاصـي سـال د    هـاي درس  م مطـرح اسـت، همـه زيرموضـوع    هـ سـال د از آزموني كه  دودر 
در  شــود. پوشــش داده مــييــازدهم هــاي اختصاصــي ســال  هــاي درس مطــرح اســت، همــه زيرموضــوعيــازدهم آزمــوني كــه ســال 

  آموز از مباحث پايه كمك كند. نجش نهايي دانشآزمون از دهم و يازدهم قرار داديم كه در س 2نهايت 

دشواري   سطح 

  بندي مباحث در كتاب قرار داده شده است.  باشد كه با هدف جمع آزمون داراي سطح دشواري يكسان مي 6هر 

 مبحث شناسي

ها پاسخ ندهيد و فقط مبحث  گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است. حتي اگر به سؤال اولين گام براي پاسخ
ايد و سرعت عمل شما و دقت نظر شما افزايش  گويي به پيش رفته درستي تشخيص دهيد يك گام در مسير پاسخ هر سؤال را به

هاي اشتباه  توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي مي ايم. به آن نوشته پاسخدالل مبحث هر سؤال را در يافته است. با اين است
كند تا  بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه مبحثي خود مقايسه كنيد. اين امر به شما كمك مي يا نزده يا صحيح را در هر مبحث جمع

تر و چگونه مطالعه كنيد: مفهومي، تشريحي  راني تشخيص دهيد كه كدام مبحث را بيشهاي جب بندي و ايستگاه هاي جمع در آزمون
  يا با تمرين تست. 

آرايي كتاب طوري  ها را ببينند. صفحه ها مبحث گويي به سؤال آموزان تمايل نداشته باشند هنگام پاسخ ممكن است برخي دانش
مقوايي  ةكاغذي يا همين برگ ةها بتوانند با كمك يك برگ مبحث ةشاهدصورت عدم تمايل به م آموزان در تنظيم شده است كه دانش

  ها را ببينند. ها فقط صورت سؤال و گزينه جهت پوشاندن مبحث
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