
  
 

دهمي آزمون پنج با    تابستانكتاب     ها براي 
چيست؟ كتاب     محتواي 

بـه نفـس بيشـتري در     در سـال تحصـيلي جديـد بـا اعتمـاد      ،خـواني مباحـث سـال بعـد بپـردازد      آمـوز در تابسـتان بـه پـيش     اگر دانـش 

نگـاه بـه   ( كنـيم در كنـار مـرور مباحـث گذشـته      مـي   آمـوزان توصـيه   ما بـه دانـش   ،در تابستاناين رو كالس درس حاضر خواهد شد، از 

هـدف از ايـن كـار تثبيـت مطالـب سـال گذشـته و        ، )نگـاه بـه آينـده   ( ، يك يا دو درس از سـال آينـده را پـيش خـواني كننـد     )گذشته

  .ر در كالس درس در سال آينده استكسب آمادگي الزم براي حضو

  .ليف شده استأاين كتاب ت ،آموزان در تابستان ه به مطالب فوق و نياز دانشبا توج

  :آزمون تشكيل شده است 5از  رياضي ي دهم پايه تابستانكتاب 

  .پردازد سال نهم ميمباحث  وي دهم  سال اول پايه  مباحث نيمروي مستقل به  با پيش كتابآزمون  5هر يك از  - 1

رو هركـدام از   سـازي شـود، از ايـن    شـبيه  تابسـتان هـاي   ت فضايي متناسب با آزموندر هر آزمون اين كتاب سعي شده اس - 2

و 1 فيزيـك ، 1 رياضـي شـامل  به آينـده   نگاهدروس . تشكيل شده است گذشتهو نگاه به  آيندهبخش نگاه به  2از ها  آزمون

سي نهم، رياضي نهم و علوم نهـم   فارسي نهم، عربي نهم، زبان انگلي نگاه به گذشته  هاي باشند و در قسمت درس مي 1 شيمي

 .گيرند مورد پرسش قرار مي

ن آي  اسـت كـه شـما بـا مطالعـه      نامه در نظر گرفته شده هايي به عنوان درس قسمت ،هاي اختصاصي اين كتاب براي درس - 3

 .توانيد به سواالت كتاب پاسخ دهيد مي

 .ي هستندي كامل مبتني بر كتاب درس ها داراي شناسنامه هاي آزمون رسشي پ همه - 4

اند، سعي شده است در آن قسمت  شده تشريحي پاسخ داده طور كامالً به كتاب قسمت پايانيها در  هاي آزمون تمامي پرسش - 5

 .ال تشريح و مرور شودؤس نكات آموزشي مهم مربوط به هر ،الؤبر پاسخ س  افزون

ا چه و چگونه  كنيم؟زماني  استفاده  كتاب    ز 
توانيـد   ، شـما مـي  اسـت  الي درنظـر گرفتـه شـده   ؤسـ  80يـك آزمـون    )هفتـه  2يعني براي مـدت زمـان   ( آزمون شمابراي هر  تابستاندر 

  :آيد روش خود را در استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد براي انتخاب روش به شرح زير مي

دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در            طور كامـل پاسـخ   را بهاول آزمون  ي هفتهدر  -الف  

هـاي آن تسـلط    پـيش در پاسـخ بـه پرسـش     ي هفتـه هاي ناقص و مـرور مبـاحثي بپردازيـد كـه      دوم به تكميل يادگيري ي هفته

  .ايد كافي نداشته

ــهدر  -ب   ــاي  هــاي درس اول پرســش ي هفت ــاهه ــه گذشــته  نگ ــد و  ده و آنرا پاســخ دا ب ــل كني ــهرا تحلي ــه  ي هفت دوم را ب

  .اختصاص دهيد نگاه به آيندههاي  درس

ــاال، پيشــنهادي هســتند و توصــيه مــي  روش شــود شــما روش مخصــوص بــه خودتــان را در اســتفاده از كتــاب انتخــاب   هــاي ب

  .با دوستانتان به اشتراك بگذاريد) www.kanoon.ir(در سايت كانون رياضي ي مقطع دهم  نماييد و در صفحه

 مقدمه



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

  .اند، صورت گرفته است ها شركت كرده آموزاني كه از تابستان در آزمون تحقيقي بر روي دانش
اي كـانون   هـاي برنامـه   آمـوزان مقطـع دبيرسـتان و كنكـوري كـه از تابسـتان در آزمـون        هـزار نفـر از دانـش    163قيق در اين تح

  .اند اند، مورد بررسي قرار گرفته شركت كرده
 : مرحله اول اين تحقيق ■

ني كــه در آمــوزا دانــش. هــاي  ســال تحصــيلي مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت آمــوزان در آزمــون پيشــرفت دو گــروه از دانــش
كـه در تابسـتان بـه    انـد   مقايسـه شـده  آمـوزاني   بـا دانـش   ،انـد  هـاي نگـاه بـه آينـده پاسـخ نـداده       يـك از درس  تابستان به هـيچ 

  .اند هاي نگاه به آينده پاسخ داده سؤال
هــاي نگــاه بــه آينــده را  درصــد درس 79 ،ي آمــاري دهــد كــه از ايــن جامعــه هــاي آمــاري در ايــن تحقيــق نشــان مــي بررســي

هـاي مشـابه    در ايـن ميـان پيشـرفت ايـن دو گـروه در آزمـون      . انـد  درصد به سراغ نگـاه بـه آينـده نرفتـه     21اند و  خاب كردهانت
  .درصد بوده است 54درصد در مقابل  61سال تحصيلي در طول 

وزاني اسـت  آمـ  يـك اسـتراتژي قدرتمنـد بـراي دانـش     در تابسـتان  توان گفت كه اولويت دادن بـه نگـاه بـه آينـده      به عبارتي مي
  .اند تر را در سال تحصيلي هدف قرار داده كه پيشرفت درسي بيش

درسآيا   است تعداد  كافي  هم  درس  انتخاب يك  دارد، يا  پيشرفت  در  در تابستان، تاثيري  آينده    ؟هاي انتخابي سال 
  
  :اين سؤال پرداخته استگام دوم اين تحقيق به بررسي  ■

آمـوزان در سـال تحصـيلي هـم افـزايش       شـود، ميـزان پيشـرفت دانـش     تـر مـي   هرچه تعداد درس انتخابي نگاه بـه آينـده بـيش   

  .كنند پيدا مي

درسآيا   تراز باالست به آينده فقط براي دانش هاي نگاه انتخاب  و    ؟اموزان برتر 
جـا هـم هـر چـه قـدر       كـه در ايـن   تـر ايـن   هاي ترازي اين پيشرفت وجـود دارد و جالـب   ي بازه دهد در همه اين تحقيق نشان مي

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

كـانون تـراز پـاييني دارنـد، ممكـن اسـت ايـن سـؤال را از خـود بپرسـند كـه چگونـه              اي هاي برنامـه  آموزاني كه در آزمون دانش

 تر پيشرفت كنند؟ توانند بيش مي

، بـيش از دو درس نگـاه بـه آينـده را     4000ي تـرازي زيـر    آمـوزان در بـازه   دهـد كـه اگـر دانـش     گام سوم اين تحقيق نشان مـي 

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

 .ي بخش نگاه به آينده را جدي بگيريد كنيم با هر وضعيت درسي كه داريد، مطالعه بنابر نتايج باال، پيشنهاد مي

  


