
  

  هاي تابستان آزمون منطبق با برنامه راهبردي آزمون5           
هـاي   هاي سال دوم و سوم و نيمي از مبحث آزمون كل مبحث 5دهند در قالب  طور كه نمودارهاي زير نشان مي همان
  .دانشگاهي يك ارائه شده است پيش

  

  

   هاي كانون دار گزينش شده از آزمون تست شناسنامه 800            

  تست سال دوم دبيرستان  250/ تست سال سوم دبيرستان  250 / دانشگاهي يك پيشنصف تست از  350

  هاي تابستان ها در آزمون تعداد سؤال
  

   دانشگاهي هاي پيش نامه از مبحث درس 25+ هاي سال دوم و سوم  نامه از مبحث درس 10            

  : هاي سال دوم و سوم دبيرستان كتاب نامه درس

نامـه فقـط    در ايـن درس  .آمـده اسـت  ) سـال دوم و سـوم  (مربوط به نگاه بـه گذشـته   نامه  يك درس هر آزمونقبل از 

  .سال اخير هميشه مورد توجه بوده، ذكر شده است 6هايي كه در كنكور  نكته

  : دانشگاهي يك هاي پيش نامه كتاب درس

  .نامه مده است يك درس هر درسقبل از 

توانيـد از ايـن    خـواني مطالـب نيـز مـي     پرداخته و شما براي پيشهاي مبحث مربوطه  نامه به ذكر تمامي نكته  اين درس

  .ها كمك بگيريد نامه درس

  يك دانشگاهي پيشروي  نمودار پيش  سال سومروي  نمودار پيش  سال دومروي  نمودار پيش  شماره آزمون

        آزمون اول

        آزمون دوم

        آزمون سوم

        آزمون چهارم

        آزمون پنجم

 مقدمه



 

  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

اند،  ي كانون شركت كردها هاي برنامه در آزموناز تابستان آموزان مقطع دبيرستان و كنكوري كه  نفر از دانشهزار  163در اين تحقيق 

  .اند مورد بررسي قرار گرفته

  :مرحله اول اين تحقيق ■

يك  آموزاني كه در تابستان به هيچ دانش .مورد بررسي قرار گرفته استهاي  سال تحصيلي  آموزان در آزمون پيشرفت دو گروه از دانش

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

 21انـد و   هاي نگاه به آينده را انتخاب كرده درصد درس 79ي آماري  دهد كه از اين جامعه هاي آماري در اين تحقيق نشان مي بررسي

 54درصـد در مقابـل    61هاي مشابه سـال تحصـيلي    موندر اين ميان پيشرفت اين دو گروه در آز. اند درصد به سراغ نگاه به آينده نرفته

  .درصد بوده است

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟تر پيشرفت كنند بيش

ر تابستان مطالعه ، بيش از دو درس نگاه به آينده را د4000ي 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




