
  

 

  
      

   
  

  

  

  

  انساني                دوازدهم         
  

  

 5 دوره آزمون 
  (مباحث نگاه به گذشته (مقاطع دهم و يازدهم) + مباحث نگاه به آينده (مقطع دوازدهم)) 

 750 هاي كانون در تابستان منطبق بر برنامه آزمون( سؤال( 
 15 كاربردي آورده شده است.) ي هنام درسهاي دوازدهم يك  (در هر آزمون در ابتداي درسنامه  درس 
  هاي نادرست) (ذكر نكات مهم درسي + تشريح گزينههمراه با پاسخ تشريحي 

 

  سال دوازدهم  سال يازدهم  سال دهم
 )1رياضي و آمار (سؤال  50
   اقتصادسؤال  50
  )1سؤال علوم و فنون ادبي ( 50
  )1سؤال عربي، زبان قرآن ( 50
  )1شناسي ( سؤال جامعه 50
  سؤال منطق 50

 )2رياضي و آمار (سؤال50
  )2سؤال علوم و فنون ادبي ( 50
  )2سؤال عربي، زبان قرآن ( 50
  )2شناسي ( سؤال جامعه 50
  سؤال فلسفه يازدهم 50
   شناسي روانسؤال  50

  )3رياضي و آمار (سؤال  50
  )3سؤال علوم و فنون ادبي ( 50
  )3سؤال عربي، زبان قرآن ( 50

  سؤال 150مجموع:  سؤال300مجموع:  السؤ 300مجموع: 

 : هيأت مؤلفان كانون فرهنگي آموزشمؤلفان

 كتاب تابستان
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    تيراژتيراژ    سالسال    چاپچاپ  

        13981398    سومسوم  

  

  ويراستارانويراستاران  مؤلفانمؤلفان نام درس

  فاطمه فهيميان، فرزانه داناييفاطمه فهيميان، فرزانه دانايي  محمد بحيراييمحمد بحيرايي  رياضي و آمار 

  مهديه شريفي، محدثه پرهيزكار، زهره قموشيمهديه شريفي، محدثه پرهيزكار، زهره قموشي  سارا شريفي، فاطمه فهيميانسارا شريفي، فاطمه فهيميان  اقتصاد

  زادزاد  ، ساجد رحمي، ساجد رحميالناز معتمديالناز معتمدي  ددنژانژا  پرست، حميد محدثي، فرهاد عليپرست، حميد محدثي، فرهاد علي  نسرين حقنسرين حق  علوم و فنون ادبي 

  ليال ايزدي، محمدرضا كوچكي آقاييليال ايزدي، محمدرضا كوچكي آقايي  هيرش صمديهيرش صمدي، ، محمدصادق محسنيمحمدصادق محسني  عربي، زبان قرآن 

 شناسي جامعه
 ، پارسا حبيبي، پارسا حبيبي، آزيتا بيدقي، آزيتا بيدقيمحمدابراهيم مازنيمحمدابراهيم مازني

  رضا رضاييرضا رضايي ، علي، عليمريم بوستانمريم بوستان 

سميرا خليلي، مهديه شريفي، محدثه پرهيزكار، سميرا خليلي، مهديه شريفي، محدثه پرهيزكار، 
  زهره قموشيزهره قموشي

  كياكيا  طنين زاهديطنين زاهدي  ، علي آزادي،، علي آزادي،موسي اكبريموسي اكبري فلسفه و منطق
مهديه شريفي، مهديه شريفي، كيا، كيميا طهماسبي، كيا، كيميا طهماسبي،  طنين زاهديطنين زاهدي

  محدثه پرهيزكار، زهره قموشيمحدثه پرهيزكار، زهره قموشي

  مهسا عفتيمهسا عفتي شناسي روان
  ، مهديه شريفي، مهديه شريفي  محمدابراهيم مازنيمحمدابراهيم مازني
  زهره قموشيزهره قموشي  محدثه پرهيزكار،محدثه پرهيزكار،

  
  
  

 تابستانهاي كتابةمجموع



  
 

  آزمون پنج با    تابستانكتاب 
   تابستانكتاب  منطق             

  

هـاي سـال    باز فرصت مناسبي براي جبران نقـص و كاسـتي   ةشود. اين پنجر از تابستان به عنوان دوران گذر از مقطعي به مقطع ديگر ياد مي
  است. هاي مهم سال آينده بر درس گذشته و افزايش تسلط

  .تهيه شده استهاي كانون در تابستان  آزمونراهبردي  ةق با برنامكتاب تابستان مطاب
  .براساس نگاه به گذشته و نگاه به آينده استو كتاب تابستان هاي كانون  تابستان آزمونراهبردي  ةبرناممنطق 
 :آينده به نگاه
  اشد.ب مي آمادگي ذهني بيشتر براي سال تحصيلي پيش روبا منطق   دوازدهم سال هاي درس شامل

  :تقسيم شده است  پنج بخش  به د كه اين مباحث نيزگيرن مورد مطالعه قرار مي صورت پوششي به سال دوازدهمهاي  درسمباحث % 25تنها در نگاه به آينده 
  روي مباحث سال دوازدهمنمودار پيش شماره آزمون

   )1آزمون (
   )2آزمون (
   )3آزمون (
   )4آزمون (
 )5آزمون (

 
الت اؤرا با توجه به اهميت و تعـداد سـ   ،)3، زبان قرآن (عربيو  )3علوم و فنون ادبي ( ،)3و آمار (رياضي  درس 3 كنيم مي پيشنهادشما  ما به

 .شود مي شماهاي سال آينده باعث آمادگي و ايجاد آرامش در  درس ةد. مطالعيد و در تابستان مطالعه كنيمطرح شده در كنكور انتخاب كن

شـود و   تـر مـي   شـما سـبك   سال دوازدهمي  ست كه در طي سال تحصيلي برنامها در تابستان براي شما اين دوازدهمهاي سال  درس ةمزيت مطالع
 . بگيريدپيشي هاي خود  همكالسيديگر از  زمان و هم هاي پايه اختصاص دهيد درس ةمطالعتري به  توانيد وقت بيش مي

سعي شده است مطالب جديد به صورت قابل در آن نامه قرار داده شده كه  يك درس دهمدواز هاي درسيك از هاي هر  در ابتداي سؤال
  فهم توضيح داده شود.

 :گذشته به نگاه
  .ها است با منطق عدم فراموشي آموخته  يازدهم و دهم سال هاي درس شامل

  .يدپردازبهاي گذشته  ي سالها هاي مختلف، به رفع اشكال و تقويت درس خود در درس وضعيتبا توجه به توانيد  شما مي
بـه ارزيـابي   تابسـتان  تا در تري هستند  ها نيازمند توجه بيش درس كدام متوجه شويدنمرات خود  ةو مشاهد  يازدهمسال  ةبا دريافت كارنام

  ها بپردازيد. آن
هاي سال  پنجم از درس راهبردي، يك ةمدر هر آزمون بر اساس برنا انآموز تقسيم شده است. دانش  بخش پنج  گذشته بهنگاه به هاي  مباحث درس

.يعني در هر آزمون شما مباحث پيشروي دارد  مستقل به صورت مباحثاست، شده جا كه اين مطالب قبالً خوانده  د. از آننده قبل را آزمون مي
ها به علت پيوستگي  احث اين درس) كه مب1) و عربي، زبان قرآن (1هاي علوم و فنون ادبي ( درس جز به(البته  جديدي را آزمون خواهيد داد.

  گيرد.) موضوع به صورت پوششي در هر آزمون مورد پرسش قرار مي
  روي مباحث سال يازدهم نمودار پيش روي مباحث سال دهمنمودار پيش  شماره آزمون

     )1آزمون (
     )2آزمون (
     )3آزمون (
     )4آزمون (
  )5آزمون (

 
شـهريور قـرار داده    22شهريور و  15 ،شهريور 1 ،مرداد 18 ،مرداد 4هاي  هاي كانون در تاريخ آزمون مطابق با آزمون 5در كتاب تابستان نيز 

  شده است. 
  . شده استطرح ال ؤس جغرافيا و تاريخ جز به ها ي درس همه هاي دهم و يازدهم سالاختصاصي دروس  در اين كتاب از تمام

 مقدمه



    محتواي كتاب چيست؟              
  هاي زير است: اي با ويژگي آزمون چهارگزينه 5شامل  انساني دوازدهمكتاب تابستان 
  شكيل شده است.ت سال دهم، يازدهم و دوازدهم بخش 3هر آزمون از 

  منطق ،)1شناسي ( معه، جا)1)، عربي، زبان قرآن (1علوم وفنون ادبي (اقتصاد، )، 1هاي رياضي و آمار ( هر آزمون شامل درس بخش دهم:
  شناسي فلسفه، روان )، 2شناسي ( جامعه )،2)، عربي، زبان قرآن (2)، علوم وفنون ادبي (2هاي رياضي و آمار ( هر آزمون شامل درس بخش يازدهم:

  ) است.3)، عربي، زبان قرآن (3)، علوم وفنون ادبي (3رياضي و آمار (هاي  : هر آزمون شامل درسبخش دوازدهم
  .كامل مبتني بر كتاب درسي است ةداراي شناسنام هر سؤال

ها نياز به مرور و  هاي كتاب درسي مسلط هستيد و در كدام قسمت كند كه متوجه شويد به كدام قسمت اين امر به شما كمك مي
  داريد. يتر تمرين بيش

سـعي شـده اسـت    دراين قسـمت  اند،  شده تشريحي پاسخ داده  طور كامالً ها در قسمت پاياني كتاب به هاي آزمون تمامي پرسش
  ال تشريح و مرور شود.ؤس ال، نكات آموزشي مهم مربوط به هرؤبر پاسخ س افزون 

كتاب تابستان وهنح                از  استفاده    ي 

  شود: كتاب به شما پيشنهاد مي ةروش براي مطالع 2
  روش اول

دهي خود براي مطالعه در اين  پاسخ ةن پاسخ دهيد و سپس با توجه به نحوهاي كتاب تابستا براي دروس نگاه به گذشته ابتدا به سؤال
  .كند دهد و سپس مطالعه مي ابتدا امتحان ميآموز  در اين روش دانش. (روش بازيابي: كنيدريزي  ايام برنامه

شـود نشـانگر تسـلط     مـي  آن درس است؛ به اين صورت كه وقتي به سؤالي پاسخ داده ةي مطالع برنامه ةكنند امتحان تعيين ةنتيج
تر تحليل شوند.  اند يا پاسخ غلط دارند بايد هوشمندانه بر مبحث آن سؤال است و پيرو آن سؤاالتي كه بدون پاسخ ماندهداشتن 

  ).تري براي يادگيري هستند گونه سؤاالت نيازمند تالش جدي مطمئناً مباحث اين
گاه  هاي كتاب تابستان را مطالعه نماييد و آن نامه كتاب درسي و سپس درس طور دقيق متن اما براي دروس نگاه به آينده ابتدا به

  هاي كتاب پاسخ دهيد. به سؤال
  روش دوم:

متن كتاب درسي را با توجه به مباحث آزمون چه براي دروس نگاه به گذشته و چه براي دروس نگاه به آينده با دقـت مطالعـه   
نيـز   …آبـي و   كتـاب  هاي ديگر كانون نظيـر  با دقت بخوانيد و به حل تست از كتاب هاي كتاب تابستان را نيز نامه نماييد، درس

هاي كتاب تابستان بسـنجيد تـا بـا آمـادگي حـداكثري در جلسـه        بپردازيد سپس در روز قبل از آزمون كانون خود را با آزمون
  حضور يابيد.

هـاي مختلـف    از تكنيـك  كنيـد باشـد، سـعي    دقيقه مي 160زماني مشخص، زمان پيشنهادي ما براي هر آزمون  ةالبته در يك باز
  زني نظير ضربدر و منها نيز استفاده نماييد. تست

  .كنيدپيدا  ارخود  روش د تاسعي كني تابستان است، شما نيز ايام اين دو روش، پيشنهاد ما به شما براي مطالعه در
  
  



 

  هاي دوازدهم) در تابستان اهميت نگاه به آينده (درس

  كنند؟ دهند پيشرفت مي آموزاني كه به سؤاالت نگاه به آينده پاسخ مي آيا دانش

  اند، صورت گرفته است. ها شركت كرده آموزاني كه از تابستان در آزمون تحقيقي بر روي دانش

انـد،   اي كانون شركت كـرده  هاي برنامه در آزموناز تابستان رستان و كنكور كه طع دبياآموزان مق نفر از دانشهزار  163در اين تحقيق 

  اند. مورد بررسي قرار گرفته

  مرحله اول اين تحقيق: ■

يك از  آموزاني كه در تابستان به هيچ دانش مورد بررسي قرار گرفته است. طول سالهاي   آموزان در آزمون پيشرفت دو گروه از دانش

  اند. هاي نگاه به آينده پاسخ داده كه در تابستان به سؤال اند مقايسه شده آموزاني اند با دانش پاسخ ندادهه آينده هاي نگاه ب درس

هاي نگاه به آينده را انتخاب  درس آموزان از دانش درصد 79ي آماري  دهد كه از اين جامعه هاي آماري در اين تحقيق نشان مي بررسي

درصـد   61هاي مشابه سال تحصيلي  پيشرفت اين دو گروه در آزمون ،اند. در اين ميان نگاه به آينده نرفتهدرصد به سراغ  21اند و  كرده

  درصد بوده است. 54در مقابل 

آمـوزاني اسـت كـه پيشـرفت      توان گفت كه اولويت دادن به نگاه به آينده يك استراتژي قدرتمند در تابستان براي دانش به عبارتي مي

  اند. تر را در سال تحصيلي هدف قرار داده درسي بيش

  كافي است؟هاي انتخابي سال آينده در تابستان، تأثيري در پيشرفت دارد، يا انتخاب يك درس هم  آيا تعداد درس

  گام دوم اين تحقيق به بررسي اين سؤال پرداخته است: ■

  آموزان برتر و تراز باال است؟ هاي نگاه به آينده فقط براي دانش آيا انتخاب درس

  د.كن سال تحصيلي هم افزايش پيدا ميآموزان در  شود، ميزان پيشرفت دانش تر مي هرچه تعداد درس انتخابي نگاه به آينده بيش

  جا هم هر چه قـدر تعـداد درس   كه در اين تر اين هاي ترازي اين پيشرفت وجود دارد و جالب ي بازه در همهدهد  حقيق نشان مياين ت

  تر شده است. هاي ترازي بيش ي بازه تر شده است، پيشرفت به صورت معناداري در همه انتخابي بيش

تواننـد   ي دارند، ممكن است اين سؤال را از خود بپرسـند كـه چگونـه مـي    اي كانون تراز پايين هاي برنامه آموزاني كه در آزمون دانش

 ؟تر پيشرفت كنند بيش

، بيش از دو درس نگاه به آينده را در تابستان مطالعه 4000ي ترازي زير  آموزان در بازه اگر دانشدهد كه  گام سوم اين تحقيق نشان مي

 درصد خواهد رسيد. 70ها در سال تحصيلي به باالي  كنند، احتمال پيشرفت آن




