
  هاي تابستان آزمون منطبق با برنامه راهبردي آزمون5           

. يما هار دادقر دركتاب تابستانآزمون  5در قالب را پايه دوازدهم هاي  كل مبحثكه دهند  نمودارهاي زير نشان مي
  .باشد دوازدهم ميهاي كانون در مقطع  مباحث هر آزمون كتاب منطبق بر برنامه راهبردي آزمون

 مباحث دهم و يازدهميعني سال دوازدهم  ةتر مباحث پاي عميق ةفرصت مناسبي است كه به مطالع 97تابستان 
دروس پايه نقش بسيار بدانيم شود كه  بيشتر احساس مي هنگاميتر مباحث پايه  دقيق ةلزوم مطالع .بپردازيم

هاي  راهبردي آزمون ةمنطبق بر برنام اين كتاب كامالً. داردهاي طرح شده در كنكور سراسري  الؤمهمي در س
  .ان استآموز براي دانش در ايام تابستان كتاب كار بسيار مهمياست و تابستان مقطع دوازدهم 

  

  

   هاي كانون دار گزينش شده از آزمون تست شناسنامه 600                      

اختصاصي يك آزمون ال ؤمشابه تعداد س ال است كه تقريباًؤس 120 تابستان كتاب نآزمو هر ها در تعداد سؤال
  .شود ال ميؤس 250شامل مقطع دهم  و سؤال 350شامل مقطع يازدهم  ،سؤال 600و از اين  باشد گروه رياضي مي

  ميازدهو هم هاي سال د نامه از مبحث درس 45

 .آمده است )هاي دهم و يازدهم سال( دوازدهم ةمربوط به نگاه به گذشتنامه  يك درس قبل از هر آزمون
به ذكر  ها نامه  اين درس .ندا هاي هر مبحث نوشته شده الؤس هماهنگ و مرتبط با مفاهيم موجود درها  نامه درس
ها كمك  نامه توانيد از اين درس مطالب نيز مي درك عميقو شما براي است هاي مبحث مربوطه پرداخته  نكته

  .بگيريد
  هاي تابستان براي هر مبحث منطبق بر آزمونيي تا 10و تايي  20 هاي پيمانه

 آزمونمبحث  هر ،مشاوران بودن ارائه تكاليف توسط معلمان وراحت  آموزان و براي حفظ نظم ذهني دانش 
هاي كانون  هاي آزمون الؤالزم به ذكر است س. تايي براي هر مبحث طراحي شده است 20يا  10 هاي پيمانه صورت به

  .باشد تايي مي 20يا  10هاي  نيز شامل بسته

  ال هر آزمونؤتعداد س  ميازدهروي سال  نمودار پيش  مهروي سال د نمودار پيش  شماره آزمون

   120     آزمون اول
  120     آزمون دوم
  120     آزمون سوم
  120     آزمون چهارم
  120     آزمون پنجم

 مقدمه




