
 

  قد
  بندي مباحث پايه آزمون جمع 6

  :توانيد استفاده كنيد هاي ذيل مي بندي پايه در زمان هاي جمع از آزمون
توانيد از اين كتاب  مي) بهمن 8(كانون ي  سال اول مباحث پايه و آمادگي براي آزمون ويژه بندي نيم براي جمع: سال اول بين دو نيم -1

  .استفاده نماييد
  .توانيد استفاده كنيد بندي است، از اين مي فروردين در كنار كتاب زرد عمومي كه منبع اصلي است جمع 7براي آزمون : دوران طاليي نوروز  - 2
اين كتاب . شود و يك ايستگاه جبراني محسوب ميشود،  مباحث پايه دوره مي 6/8در اين آزمون ): 7ي  پروژه(ارديبهشت  1آزمون  - 3

  .ي مطالب مناسب است بندي و دوره براي جمع
  .تواند منبع مناسبي باشد در اين دوران در كنار كتاب زرد مي: بندي دوران جمع - 4
  دانشگاهي هاي پيش آزمون مبحث 5

  :ها استفاده نماييد ، مي توانيد در اين زمان1بندي پيش  از سه آزمون جمع
  . سال است پيشنهاد اصلي ما براي استفاده از اين كتاب بين دو نيم: سال  بين دو نيم -1

  .خود را آماده كنيد) دي 24(ي كانون  براي آزمون ويژه) الف
  .بندي كنيد را جمع 1سال اول مدرسه، پيش  پس از برگزاري امتحانات نيم) ب
  .آذر كه يك ايستگاه جبراني است استفاده نماييد 19توانيد در آزمون  يبندي م از كتاب جمع): 3ي  پروژه(آذر  19آزمون  - 2
  .تواند منبع مناسبي براي مطالعه باشد شود، دركنار كتاب زرد مي دوره مي 1فروردين كه كل پيش  18در آزمون : دوران طاليي نوروز - 3
  .مناسبي باشدتواند منبع  در اين دوران در كنار كتاب زرد مي: بندي دوران جمع - 4

  :توانيد استفاده كنيد ها مي در اين زمان 2بندي پيش  از دو آزمون جمع
 .سال دوم به عنوان آزمون تعيين سطح از اين دو آزمون استفاده كنند توانند در آغاز نيم التحصيالن مي فارغ: سال دوم آغاز نيم -1

 .اسفند از اين دو آزمون استفاده كنند 20توانند در دوران طاليي نوروز براي آزمون  ميالتحصيالن  آموزان و فارغ دانش: دوران طاليي نوروز - 2

آزمون  3ارديبهشت و  22بندي  توانند در آزمون جمع التحصيالن مي آموزان و فارغ دانش:  بندي ارديبهشت و دوران جمع 22آزمون  - 3
 .بندي است، از اين كتاب استفاده كنيد صلي جمعآزمون در كنار كتاب زرد كه منبع ا 2مطابق با كنكور از اين 

 . ضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر پنج آزمون يكسان در نظر گرفته شده است

دار كنيد تا در آزمون  هاي مهم آزمون را نشان ضمناً سؤال. ي خوبي نداشتيد، در ازمون بعدي جبران كنيد اگر در آزمون نخست نتيجه
  .افزايش يابدمجدد، تسلط شما 

 

  :ساختار كتاب به شرح ذيل است

  )سؤال 550(آزمون  6دروس عمومي پايه در  :بخش اول

  زبان انگليسي پايه دين و زندگي پايه عربي ادبيات پايه
  )آزمون 4( 100 )آزمون6(150 )آزمون6(150 )آزمون6( 150

  

  )سؤال 375(آزمون  5دانشگاهي در  دروس عمومي پيش :بخش دوم 

  دانشگاهي پيش زبان انگليسي  دانشگاهيپيشدين وزندگي دانشگاهيپيشادبيات
125 125 125  

  

تر تعداد سؤاالت هر مبحث در كنكور سراسري و تعداد سؤاالت  طور شفاف در جدول ذيل، به. سؤال دارد 925طور كلي اين كتاب،  به
  . همان مبحث در اين كتاب آمده است




