
 

  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 ميكتاب بندي است، از اين  فروردين در كنار كتاب زرد عمومي كه منبع اصلي جمع 7براي آزمون : دوران طاليي نوروز  - 2

6در اين آزمون): 7ي  پروژه(ارديبهشت  1آزمون  - 3
اين كتاب . شود شود، و يك ايستگاه جبراني محسوب مي مباحث پايه دوره مي 8

  .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 ين زمان، مي توانيد در ا1بندي 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  بندي مي 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
  .تواند منبع مناسبي باشد ب زرد ميدر اين دوران در كنار كتا: 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  التحصيالن مي فارغآموزان و  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
 .دندي است، از اين كتاب استفاده كننب ب زرد كه منبع اصلي جمعآزمون در كنار كتا 2مطابق با كنكور از اين 

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

دار كنيد تا در آزمون  هاي مهم آزمون را نشان ضمناً سؤال. زمون بعدي جبران كنيدآي خوبي نداشتيد، در  اگر در آزمون نخست نتيجه
  .مجدد، تسلط شما افزايش يابد

 

  :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 دانشگاهيپيش ادبيات

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



 

  تعداد سؤاالت در  ها تعداد سؤاالت هر درس در آزمون  مبحث  درس نام
  دانشگاهي پيش پايه  ضريب تناسب  كنكورسراسري

  ادبيات

  6+  6  3  19 19   لغت
  5+ 7  2  11 14  امال

  7+  6  3  20 19  آرايه
  7+  6  3  20 19 تاريخ ادبيات
  4  5  ــ 20 زبان فارسي

  6+ 6  9  55 59  مفهوم

  عربي

 30  ترجمه

  ــ

5  6  
  6  1 6  مفهوم
  6  2 12  تعريب

  6  9 54 درك مطلب
  6  8 48  قواعد

  دين و زندگي

  دين و زندگي دوم
 51 انديشه و قلب

  ــ

5  10  
  4  1 4 پايداري در عزم

  7  3 21 در مسير

  دين و زندگي سوم
  9  7 61 انديشه و قلب

  3  1 3 پايداري در عزم
  10  1 10 در مسير

  دين و زندگي
  دانشگاهي پيش

 انديشه و قلب
  ــ

75  4  19  
  13  1  13 پايداري در عزم

  18  2  37 در مسير

  زبان انگليسي

  5+ 4  4  20 16  گرامر
  5+ 4  8  40 32  واژگان

  5+ 4  5  25 20 كلوز تست
  5+ 4  8  40 32 درك مطلب

  بندي در كتاب جمع ضريب تناسب 
سؤال در  8دروس پايه در كنكور سراسري مطرح شده است و ما در اين كتاب، به ازاي هر سؤال در كنكور سراسري، سؤال، از مباحث  68

  .ايم مبحث پايه قرار داده
طور ميانگين مطرح شده است كه در اين كتاب به ازاي هر سؤال  دانشگاهي در كنكور سراسري به سال اول پيش سؤال از مباحث نيم 18

  .ايم قرار داده سؤال 12كنكور، 
  .ايم سؤال قرار داده 11دانشگاهي به طور ميانگين مطرح  شده است كه در اين كتاب به ازاي هر سؤال،  سال دوم پيش سؤال از مباحث نيم 14

  

  بندي ضريب تناسب در كتاب جمع  بندي تعداد تست در كتاب جمع  تعداد سؤال در كنكور سراسري  مبحث دروس عمومي
  8  550 68  )سومدوم و (پايه 
  12  225 18 )سال اول نيم(دانشگاهي  پيش
  11  150 14 )سال دوم نيم(دانشگاهي  پيش

  

  .هاي متنوع آن در اين كتاب در نظر گرفته شده است به رويكرد اخير كنكور سراسري و تيپ  تمام مطالب كتاب درسي با توجه :پوشش مطالب
شده  هاي مطرح چيدمان سؤال هر مبحث، به تناسب بين تعداد سؤال در اين كتاب با تعداد سؤالدر  :بندي مطابق با كنكور سراسري بودجه

  .از آن مبحث در كنكورهاي سراسري چند سال اخير توجه شده است
و نظم ذهني شما كمك   بندي به مطالعه شناسي در دوران جمع مبحث. در مقابل هر سؤال، مبحث آن ذكر شده است :شناسي مبحث

  .ايد، تشخيص دهيد د تا بهتر بتوانيد مبحثي را كه در آن خوب يا ضعيف عمل كردهكن مي
  .داريد... ي مطالعه يا  ي بيشتر يا تغيير شيوه بريد در مبحث تاريخ ادبيات نياز به مطالعه هاي آن، پي مي ي كتاب و زدن تست مثالً هنگام مطالعه
آموزي در آن  چه دانش آدرس كتاب درسي نيز در آن درج شده است تا چنانتمامي سؤاالت پاسخ تشريحي دارند و  :پاسخ تشريحي

  .ي بيشتر داشته باشد، به راحتي بتواند در كتاب درسي آن را بيابد قسمت نياز به مطالعه




