
  
 

  آزمون پنج با    تابستانكتاب 
  

كتاب تابستان    منطق 
ي بـاز فرصـت مناسـبي بـراي جبـران نقـص و        ايـن پنجـره  . شـود  از تابستان به عنوان دوران گذر از مقطعي به مقطع ديگر ياد مي

  .هاي سال گذشته و افزايش تسلط است كاستي
. باشـد  هاي كانون در تابستان مـي  ي آزمون آموزان در ايام تابستان تهيه شده است كه كامالً مطابق با برنامه ي دانش كتاب تابستان براي مطالعه

  .براساس نگاه به گذشته و نگاه به آينده استو كتاب تابستان هاي كانون  تابستان آزمونراهبردي ي  منطق برنامه
 :آينده به نگاه

  .باشد مي آمادگي ذهني بيشتر براي سال تحصيلي پيش روبا منطق   دانشگاهي پيش هاي درس شامل
  .تقسيم شده است  بخش پنج  به گيريد كه اين مباحث نيز دانشگاهي مورد مطالعه قرار مي هاي پيش درسمباحث % 25تنها در نگاه به آينده 

را با توجه به اهميت و تعداد سواالت مطرح شده در كنكور انتخـاب    ادبيات و رياضي عربي، درس 3آموزان  دانش شود مي پيشنهاد
 .شود آموز مي هاي سال آينده باعث آمادگي و ايجاد آرامش در دانش ي درس مطالعه. كنند و در تابستان مطالعه كنند

تر  دانشگاهي شما سبك يشي پ ست كه در طي سال تحصيلي برنامها در تابستان براي شما ايندانشگاهي  پيشهاي سال  ي درس مزيت مطالعه
 . گيريد پيشي ميهاي خود  همكالسيديگر از  زمان و هم هاي پايه اختصاص دهيد ي درس تري به مطالعه توانيد وقت بيش شود و مي مي

  .اده شودنامه قرار داده شده كه سعي شده است مطالب جديد به صورت قابل فهم توضيح د دانشگاهي يك درس هاي هر درس پيش در ابتداي سؤال
 :گذشته به نگاه

  .ها است با منطق عدم فراموشي آموخته  سوم و دوم سال هاي درس شامل
  .يدپردازبهاي گذشته  هاي سال هاي مختلف، به رفع اشكال و تقويت درس با توجه به وضيعت خود در درستوانيد  شما مي

بـه  تابسـتان  تا در تري هستند  ها نيازمند توجه بيش درس مكدا متوجه شويدي نمرات خود  ي سال سوم و مشاهده با دريافت كارنامه
  .ها بپردازيد ارزيابي آن

پنجم از  ي راهبردي، يك آموز در هر آزمون بر اساس برنامه دانش. تقسيم شده است  بخش پنج  گذشته بهنگاه به هاي  مباحث درس
  .پيشروي دارد  مستقل به صورت مباحثاست، شده ه جا كه اين مطالب قبالً خواند از آن. دهد هاي سال قبل را آزمون مي درس

  .يعني در هر آزمون شما مباحث جديدي را آزمون خواهيد داد
مهـر قـرار    7شـهريور و   17 ،شـهريور  3 ،مرداد 20 ،مرداد 6هاي  هاي كانون در تاريخ آزمون مطابق با آزمون 5در كتاب تابستان نيز 

سـؤالي از آن در كتـاب تابسـتان     ، روي باشد و به دليل عدم پـيش  احث گذشته ميي مب شهريور دوره 24آزمون . (داده شده است
  .)مطرح نشده است

سازي و  آمارومدل اقتصاد،نيز وم داز دروس سال . گردد مطرح ميسوال  جغرافيا و تاريخ جز به ها ي درس از دروس سال سوم همه
 .شوند مورد پرسش واقع مي 1شناسي جامعه

توانند با نگـاه اجمـالي بـه ايـن      آموزان مي هاي گذشته آورده شده است كه دانش گزيده نكات دروس سالدر ابتداي هر آزمون 
  .هاي مربوطه پاسخ دهند ها در هر آزمون بپردازند و سپس به سوال بندي مطالب مهم درس بخش به مرور و جمع

 

كتاب تابستان نحوه  از    ي استفاده 

  :شود ي كتاب به شما پيشنهاد مي روش براي مطالعه 2
  روش اول

دهـي خـود بـراي     ي پاسخ هاي كتاب تابستان پاسخ دهيد و سپس با توجه به نحوه براي دروس نگاه به گذشته ابتدا به سؤال
  .كند دهد و سپس مطالعه مي ابتدا امتحان ميز آمو در اين روش دانش: روش بازيابي. (ريزي نماييد مطالعه در اين ايام برنامه

شـود   ي آن درس است؛ به اين صورت كه وقتي به سؤالي پاسخ داده مي ي مطالعه ي برنامه كننده ي امتحان تعيين نتيجه
انـد يـا پاسـخ غلـط دارنـد بايـد        نشانگر داشتن تسلط بر مبحث آن سؤال است و پيرو آن سؤاالتي كه بدون پاسخ مانده

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

  .هاي كتاب پاسخ دهيد گاه به سؤال و آن

 مقدمه



  :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  

هاي ديگر كانون نظيـر آبـي و    هاي كتاب تابستان را نيز با دقت بخوانيد و به حل تست از كتاب نامه مطالعه نماييد، درس
هاي كتاب تابستان بسنجيد تا با آمادگي حـداكثري   خود را با آزمون نيز بپردازيد سپس در روز قبل از آزمون كانون …

  .در جلسه حضور يابيد
هـاي   باشد، سعي نماييـد از تكنيـك   دقيقه مي 170ي زماني مشخص، زمان پيشنهادي ما براي هر آزمون  البته در يك بازه

  .زني نظير ضربدر و منها نيز استفاده نماييد مختلف تست
  .نماييدپيدا  ارخود  روش د تاسعي كني پيشنهاد ما به شما براي مطالعه در تابستان است، شما نيز البته اين دو روش،

رتبه شگفتتأثير   كنكور انگيز تابستان براي     هاي برتر 

  انساني 10 ي رتبه سلطاني، محمد
 9الـي   7در تابستان حـدود  . پرداختم ها به نگاه به گذشته نيز مي باحث نگاه به آينده بود، البته در بعضي آزموناولويتم بر م

بپردازم و به يـك تسـلط    دانشگاهي پيش هاي ادبيات و عربي تر سعي كردم به تقويت درس خواندم و بيش ساعت درس مي
آمـوزان   دانيد اين دو درس بـراي دانـش   همان طور كه مي. ومها برسم تا در طول سال دچار مشكل نش نسبي در اين درس

ضعف داشتم كـه سـعي كـردم در تابسـتان آن را برطـرف       كميدر درس رياضي . ساز هستند ي انساني بسيار سرنوشت رشته
 .كنم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انساني 30 ي رتبه سردارزهي، ريحانه

براي سال چهارم داشتم؛ بنابراين بعد از آخرين امتحان نهايي تصـميم گـرفتم بـراي كنكـور بخـوانم و      من شوق زيادي 
. ريـزي كـردم   درس عربي برايم دغدغه بود و به عنوان اولين درس براي كنكور برايش برنامه. تست زدن را شروع كنم

تم با تست زدن سؤاالت كنكورهاي سال قبـل  زني برايم مهم شد و چون مطالب سال سوم را به ياد داش در تابستان تست
 .ها را خواندم و مرور كردم اما براي سال دوم كتاب. ها را مرور كردم آن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انساني 10 ي رتبه ايم، خواجه مرتضي

ي مطالعـه   گذاري به دليل شباهت شـيوه  اين نام. دانند ي طاليي مي ي تابستان را در كنار عيد نوروز، دوره بسياري دوره
آموزان  كه بسياري از دانش به دليل اين. هاي گذشته در اين دو دوره است؛ يعني، تكميل، تعميق و رفع نواقص يادگيري

 .يابد كنند، اين دوره اهميت دوچندان مي از مطالعه در تابستان غفلت مي

هـاي   ي تابسـتان اسـت كـه علـت آن اهميـت بـاالي درس       هي، جزئي از برنامـه دانشگا هاي پيش خواني برخي درس پيش
. مبحث عروض كه نياز به تمـرين و تكـرار زيـادي دارد    دانشگاهي در درس ادبيات پيش به طور مثالدانشگاهي است؛  شپي

  .خواهيم بود جلوترزان آمو اگر بتوانيم در تابستان به توانايي تشخيص سماعي وزن شعر برسيم، در اين مبحث از ساير دانش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انساني 6 رتبه مسلم جعفري مجتبي

تابستان دوراني ناب و ارزشمند است براي مطالعه و پيشي . ها براي فتح قله كنكور است ترين دوران يكي از مهم تابستان
  :ز كنكور، اين اقدامات را انجام دادممن در تابستان قبل ا! گرفتن از رقبا و البته رفقا

هاي قبلي خود گام برداشتم و سعي كردم در دروس پايه به تسلط برسم كه اين  ابتدا در جهت عمق بخشيدن به آموخته
به ويژه اينكـه دروس انسـاني، بسـيار حجـيم و البتـه فـرار       . امر در ادامه، مسير درس خواندن را براي من هموارتر نمود

بر و نيازمند مرور و تكرار چندين باره است لـذا   ها امري زمان شوند و تسلط بر آن به راحتي نيز فراموش مي باشند كه مي
هـاي تابسـتان، خيـال خـود را در      برنامه راهبردي آزمـون  مطابق باالزم ديدم تا در تابستان با مطالعه عميق دروس پايه 

  .ها راحت كنم خصوص اين درس



دانش  س آيا  كه به  پاسخ ميآموزاني  آينده  نگاه به  مي ؤاالت  پيشرفت    كنند؟ دهند 
  

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

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

آمــوزاني كــه در  دانــش. هــاي  ســال تحصــيلي مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت آمــوزان در آزمــون پيشــرفت دو گــروه از دانــش
كـه در تابسـتان بـه    انـد   قايسـه شـده  مآمـوزاني   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    ه در آزمـون در ايـن ميـان پيشـرفت ايـن دو گـرو     . انـد  درصد به سراغ نگـاه بـه آينـده نرفتـه     21اند و  انتخاب كرده
  .درصد بوده است 54درصد در مقابل  61سال تحصيلي در طول 

آمـوزاني اسـت    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  يا  دارد،  پيشرفت  در  تاثيري  تابستان،  در  آينده  سال  انتخابي    ؟هاي 
  
  :گام دوم اين تحقيق به بررسي اين سؤال پرداخته است ■

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

  .كنند پيدا مي

درسآيا   نگاه انتخاب  دانش هاي  براي  فقط  آينده  باالست به  تراز  و  برتر    ؟اموزان 
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

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

 ر پيشرفت كنند؟ت 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 70ها در سال تحصيلي به باالي  در تابستان مطالعه كنند، احتمال پيشرفت آن

 .ي بخش نگاه به آينده را جدي بگيريد سي كه داريد، مطالعهكنيم با هر وضعيت در بنابر نتايج باال، پيشنهاد مي

  


