
  

 
 

   
 
 
  
 

يازدهم پايه  و     انساني دهم 
  

 

  سؤال  1100داراي   
  آزمون             6شامل  دوره 

 2 مبحث آزمون جمع از  دهمهاي  بندي   پايه 

 2 مبحث آزمون جمع از   پايه يازدهمهاي  بندي 

 2 از بندي  آزمون جمع دهم  و  يازدهمهاي  مبحثتركيبي   پايه 

 تشريحي پاسخ   همراه با 
  

 150 ارسیسؤال ف 

 150 سؤال عربی ـ زبان قرآن 

 150 سؤال دین و زندگی 

 150 سؤال زبان انگلیسی 

 85  ریاضیسؤال 

 60  اقتصادسؤال 

 60  علوم و فنون ادبیسؤال 

 110  تاریخ و جغرافیاسؤال 

 65  شناسی جامعهسؤال 

 65  منطق و فلسفهسؤال 

 55  شناسی روانسؤال 
  

  ت مؤلفانأهي مؤلفان:

واختصاصي درس بندي  جمع عمومي    هاي 
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عمومي واختصاصي (پايه بندي  درس جمع  عنوان كتاب: << يازدهم  هاي    انساني) دهم و 

  چي كاظم قلم  ريزي آموزشي: برنامه <<

 مؤلفان أهي    مؤلفان: <<

محمدي  مدير توليد: << منصورخاكي -الهام    ليال  فيروزي-فاطمه 

  مريم صالحي  مدير مستندسازي: <<

  تبارـ  حسين نيكزاد ـ  حسين رحمانيـ  احمد منصوريـ  علي خاموشيانـ  حسين كريميـ  نگار خلفائيان حسين مالك  سازي:مستند <<

  مهشيد ابوالحسني  آرا: صفحه <<

  رحلي  قطع: <<

  اول  چاپ: <<

    : چاپخانه <<

    تيراژ: <<

    ليتوگرافي: <<

    قيمت: <<

    شابك: <<

  

 بندي جمعهايبر مجموعه كتاب



  
  
  
  
  

  
  
  

 4000 تيراژتيراژ                        9898  سالسال                    اول          اول            چاپچاپ

  
  
  

  مؤلفان

  
  

  
  ويراستاران

  پويا شمشيري ـ محدثه مرآتي ـ آناهيتا اصغريديناني ـ  محمدعرفان هوشياري ـ محمد مدني

  (به ترتيب حروف الفبا) هيأت مولفان
  كاظم كاظمي ـ الهام محمديفارسي: 

  خالد مشيرپناهي ـ  مؤمن مريم آقاياري ـ حسام حاج عربي، زبان قرآن:
  سيداحسان هنديـ محمدابراهيم مازني ـ  محمد آقاصالحدين و زندگي: 
  سپيده عرب ـ جواد مؤمنيزبان انگليسي: 

  فروشان  كفش ـ محمد بحيرايي ـ ايمان چيني حميد زرينرياضي : 
  سادات شاهمرادي  اقتصاد: هژبر رحيمي ـ سارا شريفي ـ مائده

  نيا نژاد ـ اعظم نوري سادات طباطبايي علوم و فنون ادبي: هژبر رحيمي ـ عارفه
  تاريخ و جغرافيا: هژبر رحيمي ـ حبيبه محبي ـ بهروز يحيي

  الهام ميرزائي ـ بهروز يحيي ـ شناسي: هژبر رحيمي جامعه
  منطق و فلسفه: كوثر دستوراني ـ فاطمه دانشور ـ فاطمه شهميري 

  الهام ميرزائي  روان شناسي: هژبر رحيمي ـ

  بندي جمعهايمجموعه كتاب



 
 

   مقدمه
 

  دهم و يازدهم آزمون  2آزمون يازدهم،  2دهم، آزمون  2
آموزاني كه هر يك از سه  ) دهم و يازدهم است؛ زيرا دانش3) يازدهم 2) دهم، 1طراحي اين كتاب در سه بخش جداگانة 

  ها قابل استفاده باشد.  كتاب براي آنهاي پاية خود دارند، اين  بندي مبحث وضعيت زير را در جمع
  توانند از اين دو آزمون استفاده كنند.  اند؛ مي بندي سال دهم پرداخته آموزاني كه به جمع آزمون سال دهم: دانش 2
  توانند از اين دو آزمون استفاده كنند.  اند؛ مي بندي سال يازدهم پرداخته آموزاني كه به جمع آزمون سال يازدهم: دانش 2
توانند  اند، از اين دو آزمون مي آموزاني كه هر دو مقطع دهم و يازدهم را مطالعه كرده آزمون سال دهم و يازدهم: دانش 2

 استفاده كنند. 

  بازة زماني براي استفادة از اين كتاب  4
   :دوازدهميآموزان  دانشبراي 
  توان از اين كتاب استفاده كرد.  ماه مي ماه و بهن سال اول مدارس در دي ) پس از پايان امتحانات نيمالف
 توان از اين كتاب استفاده كرد.  بندي مي ) در دوران طاليي نوروز و دوران جمعب

  آموزان يازدهمي:  دانشبراي 
  توان از اين كتاب استفاده كرد.  ) بعد از امتحانات خردادماه و قبل از اولين آزمون تابستان ميالف
  ماه مي توان از اين كتاب استفاده كرد.  ) پايان شهريورماه و قبل از شروع اولين آزمون مهرب

 آزمون با سطح دشواري يكسان  6 

  آزمون يكسان در نظر گرفته شده است .  6از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر 
دار كنيد تا در  هاي مهم آزمون را نشان زمون بعدي جبران كنيد. ضمناً سؤالي خوبي نداشتيد، در آ نخست نتيجه اگر در آزمون

 آزمون مجدد، تسلط شما افزايش يابد.

  يدي و مهم تست كل 1100
  اند. هاي هر مبحث مطرح شده ترين سؤال ترين و كليدي اصلي
هاي زيادي را  اند و تست ها معموالً در كنكورهاي مختلف مورد پرسش قرار گرفته ايم كه مشابه آن هايي را انتخاب كرده تست
  ي اصلي پاسخ داد. توان به كمك ايده مي

   شماره براي هر سؤال 2
آموزاني كه  تواند مورد استفاده شما قرار گيرد. درس محور، تست بزنيد يا آزمون محور. براي دانش اين كتاب به دو صورت مي

  خواهند آزمون محور تست كار كنند، كنار هر سؤال، شماره دوم زده شده است.  مي
   



 بندي  از ادراك تا جمع  ...........مسير مطالعه 
  

  دو هفتهاي ( و برنامههاي منظم  ترين مسير مطالعه را طراحي كنيم، آزمون كنيم بهترين و مناسب در كانون فرهنگي آموزش سعي مي
» كتاب«آموزشي،  ةترين عناصر در برنام اند. يكي از مهم همگي، براي اين منظور طراحي شدهجلسات پنج نفره، ريزي،  ، دفتربرنامه)يك بار

اي  با پيمودن آن، خوانندگان به تدريج از مرحله تاكنيم  هاي آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي است. با طراحي كتاب
  :پردازيم گانه مطالعه مي گذارند. در اين جا به معرفي مراحل پنجبي ديگر گام  به مرحله

  

،در  كتاب  سبز كانون هاي هاي كالسي، كتاب يادداشت سي 
 ترين مفاهيم ترين و ضرورى هاى درسى براى آموزش اصلى كامل كتاب مطالعة  
 هاى درسى حل تمرينات كتاب  
 معلمانجزوات هاي كالس درس و  يادداشت مطالعة 

 ايم. را منتشر كرده هاى سبز كتاب در اين قسمت ما 

 شويد. اي كه به طور مفهومي بر مباحث مسلط مي آموزش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به گونه ،هاي سبز محتواي كتاب

پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 
، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى است. بهتر است ابتدا با كتاب با تمرين تثبيت مرحلةمطالعه در كانون،  مرحلةدومين 

برويد و متناسب با پيشرفت تدريس در  كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخدرسى شروع كنيد. 
 پرتكرار يها سؤالكتاب ، تمرين از ي تثبيت مرحلهبهترين منبع براى هاي متنوع هر مبحث را كار كنيد.  تمرين ،كالس درس

بندي و  طبقه هاي پرتكرار سؤالآوري و در كتاب  راسر كشور جمعبهترين مدارس سسؤاالت امتحانات نهايي و امتحاني است كه از 
  تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده است. چاپ شده است. ضمناً

آبى كتاب سطحي كتاب،هاى   هاي سه 

 زند.پردا اند، مى هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده در اين مرحله داوطلبان به تمرين سؤال

 منتخب) 2 ،كشور داخل و خارج آزمون سراسرى ةهاى گذشت كنكورهاى سال) 1 است: سؤالدسته  4شامل  ،هاى آبى كتاب
هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل كتاب  ها و مثال ها، فعاليت از تمرين هاي منتخب تست) 3هاي كانون،  هاي آزمون سؤال

ها، داوطلب از  با تمرين اين سؤال .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقهكه  هاي آزمايشي كشور منتخب ساير آزمون )4درسي 
 يابد.  هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ميزان و سطح آموخته

 وشده كننده، گزينش  هاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داوطلب شركت هاي آزمون تست سه سطحيهاى  كتابدر 
كنيم. مخاطبان  هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاباند.  طح، نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شدهدر سه س
  باشند. برخوردار مىبه باال)  5000(تراز  سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  اين كتاب

 

منظم آزمون   هاى 
ها در همان  كشورى آزمون ةكنند. كارنام هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه در آزمونداوطلبان كانون از طريق شركت 

هاى اشتباه و سرعت و  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداومشود.  روز ارائه مى
  كند. مى تصحيحشتاب نامناسب را 

 

زرد كتاب  هاى 
بندى كنند. يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در  هاى خود را جمع خواهند آموخته يان دوره، داوطلبان مىدر پا

اى  خواهند در يك آزمون كامل و مجموعه گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى اين است كه برخى دانش
زرد عمومي و زرد بندي،  هاي جمع با كتابها، داوطلبان  تك تك فصل مطالعةس از پشوند.  شركت كنند، با مشكل مواجه مى

  پردازند. خود مي ةشد  آموختهب بندى مطال و از اين طريق به جمع اختهاى پرد مجموعه يها الؤبه تمرين س اختصاصي
   

  اول مرحله 
  ادراك
  

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

  دوم  ه مرحل
تثبيت  

 
 

 با 
تمرين مسئله و  حل 

  سوم  ه مرحل
تسلط  
 با 

طبقه تست بندي  هاي 
 شده 

  چهارم  ه مرحل
 ارزيابي

با آزمون هاي  براي يادگيري 
اي كانون  برنامه  

  پنجم همرحل
بندي جمع  
 با 

زرد كتاب عمومي و   هاي 
اختصاصي  

هاي  وكتاب  
وروزنو بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  




