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اردوی کنکوری چیست؟

ــور  ــزاری کنک ــل از برگ ــد قب ــات عی ــام تعطی ــه فشــرده در ای ــزی و مطالع ــی برنامه ری ــور، نوع ــوروزی کنک اردوی ن
اســت. 

دلیــل برگــزاری اردوی نــوروزی کنکــور، می توانــد نبــودی محیــط مطالعــه مناســب در منــزل داوطلبــان کنکــور و 
تعطیلــی مــدارس دانســت. البتــه نزدیــک شــدن بــه زمــان برگــزاری کنکــور و اهمیــت اســتفاده مفیــد از وقــت نیــز 

در توجــه و ســرمایه گذاری داوطلبــان بــرای ایــن ایــام تاثیرگــذار اســت.
داوطلبان و دانش آموزان حاضر در اردوی نوروزی، جزء یکی از دسته بندی های زیر خواهند بود:

ــه کنکوری هــای 99 انســانی  ــن نوشــته بیشــتر رو ب ــف( کنکوری هــای 99 ب( کنکوری هــای 1400 و موضــوع ای ال
اســت. 

محل برگزاری اردوی نوروزی کنکور

معمــوال تصــور بــر ایــن اســت کــه اردوی نــوروزی فقــط در پانســیون، مدرســه یــا آموزشــگاه های تجهیــز شــده بــرای 
اردو قابــل برگــزاری اســت. امــا ایــن واقعیــت اســت کــه در بدتریــن جالــت یــک داوطلــب جــدی کنکــور، می توانــد 

در خانــه یــا کتابخانــه عمومــی هــم قابــل برگــزاری و اجراســت. امــا بــا رعایــت نکاتــی بخصــوص.
ــی.  ــای عموم ــی. کتابخانه ه ــاص و خصوص ــدارس خ ــور. م ــوص کنک ــیون های مخص ــزاری اردو: پانس ــای برگ محل ه

خانــه.

آیا در اردوی نوروزی کنکور شرکت کنید؟
بــه جــای مهــم موضــوع رســیدیم؛ تصمیم گیــری دربــاره ایــن کــه آیــا الزم اســت در اردوی کنکــوری عیــد شــرکت 

کنیــد یــا خیــر؟ 

پیشنهاد ما اجرای یکی از این موارد زیر است:
ــدن را  ــرای درس خوان ــرایط الزم ب ــه، ش ــط خان ــه محی ــد ک ــل می دانی ــه ســال های قب ــه تجرب ــا توجــه ب ــر ب 1( اگ

ــوروزی شــرکت کنیــد.  ــدارد حتمــا در یکــی از اردوهــای ن ن
ــا  ــا ب ــود، حتم ــد ب ــاده و آرام خواه ــا آم ــما کام ــال ش ــدن امس ــرای درس خوان ــال ب ــه امس ــط خان ــر محی 2( اگ

ــید.  ــته باش ــزی داش ــات برنامه ری ــن تعطی ــتفاده از ای ــت اس ــرای نهای ــدی ب ــخص و ج ــزی مش برنامه ری
3( اگــر شــرایط منــزل بــرای مطالعــه شــما مناســب نیســت و از طرفــی دیگــر هــم شــرایط مالــی بــرای هزینــه کــردن 

در اردوی کنکــوری عیــد را نداریــد، از پیشــنهادهایی کــه در ادامــه گفتــه ام، اســتفاده کنیــد.

بخش اول: کلیات
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بخش دوم: راهنمای شرکت در اردوی کنکوری

ــور اســتفاده  ــد کنک ــه مفی ــرای مطالع ــد ب ــات عی ــام تعطی ــان از ای ــزل خودت ــا من ــه ی ــد در کتابخان ــر می خواهی اگ
ــت ــم داش ــما خواه ــرای ش ــای الزم را ب ــد، توصیه ه کنی

 گام اول: تعیین سطح
گام دوم: آشنایی با خدمات مرکز مشاوره انسانی یار

گام سوم: انتخاب و اجرای بسته های پیشنهادی 

چه کسانی بیشتر می توانند از این راهنما استفاده کنند؟  -

1( داوطلبانی که بنا به هر دلیلی امکان ثبت نام و شرکت در اردوهای نوروزی کنکور را ندارند.
ــاوره ها و  ــه مش ــی ب ــی کاف ــن دسترس ــد. بنابرای ــزل دارن ــتر را در من ــه بیش ــی مطالع ــه بازده ــی ک 2( داوطلبان

برنامه ریــزی تخصصــی ندارنــد.
ــرکت  ــور ش ــوروزی کنک ــود در اردوی ن ــدارس خ ــی و م ــیون های مطالعات ــه در پانس ــی ک ــرای داوطلبان ــه ب البت
ــا  ــا ب ــوری، حتم ــزان کنک ــروه از عزی ــن گ ــم داشــت. ای ــم خواه ــی ه ــاوره ای و مطالعات ــنهادات مش ــد، پیش می کنن

ــد. ــرا کنن ــده را اج ــه ش ــای گفت ــزاری توصیه ه ــز برگ ــود در مراک ــتیبان خ ــاور و پش ــورت مش مش

گام اول: تعیین سطح:
-   جــزء کــدام دســته از داوطلبــان آزمــون سراســری هســتید کــه قصــد شــرکت در اردوی نــوروزی کنکــور 99 را 

داریــد؟
1( گروه داوطلبان اول با سطح تسلط خوب و قابل قبول.

2( گروه داوطلبان دوم با سطح تسلط متوسط.
3( گروه داوطلبان سوم با سطح تسلط ضعیف و کمتر از متوسط.

        روش تعیین سطح:

حالت اول: اگر در آزمون های آزمایشی شرکت می کنید:

-  بــه دلیــل تنــوع و گســتردگی مؤسســات آزمــون، داوطلبــان شــرکت کننــده در ســایر آزمون هــا، تعییــن 
ســطح خــود را از مشــاور / پشــتیبان پیگیــری کننــد.

 محدوده ترازنام موسسه
داوطلبان گروه اول

 محدوده تراز
داوطلبان گروه دوم

 محدوده تراز
توضیحاتداوطلبان گروه سوم

 تعاونی سازمان
سنجش

با فرض حداکثر تراز 11000کمتر از 65006500 تا 90009000 و باالتر

با فرض حداکثر تراز 11000کمتر از 65006500 تا 90009000 و باالترگزینه دو

با فرض حداکثر تراز 8000کمتر از 55005500 تا 65006500 به باالقلم چی

با فرض حداکثر تراز 10000کمتر از 60006000 تا 85008500 و باالترگاج
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حالت دوم: اگر در آزمون شرکت نمی کنید:

ساعت مطالعه مفید روزانه به طور میانگینگروه داوطلبان

بیشتر از 6 ساعتداوطلبان گروه 1

6 ساعتداوطلبان گروه 2

کمتر از 4 ساعتداوطلبان گروه 3

گام دوم: آشنایی با خدمات مرکز مشاوره انسانی یار

ــوم  ــور 99 عل ــوروزی کنک ــان در اردوی ن ــروه داوطلب ــدام از گ ــر ک ــرای ه ــز مشــاوره انســانی یار ب ــات مرک -   خدم
انســانی:

1. برنامه ریزی مطالعاتی پیشنهادی متناسب با سطح تسلط و نیاز آموزشی- مشاوره ای.
2. بسته های مشاوره ای پیشنهادی از رتبه های برتر کنکور علوم انسانی ویژه ایام عید.

3. پاسخ به سواالت مشاوره ای.
4. مشاوره در شخصی سازی برنامه ریزی پیشنهادی.

5. پیشنهاد منابع مطالعاتی متناسب با وضعیت پیشرفت و تسلط بر منابع کنکور

برای گروه اول داوطلبان )با سطح تسلط خوب و قابل قبول( پیشنهادات و راهنمایی هایی را در قالب 
1( برنامه ریزی و 2( منابع مطالعاتی ارائه کردم که در ادامه خواهید دید. 

الف( برنامه ریزی  

در برنامه ریزی برای این ایام چند مورد را در نظر داشته باشید:
ساعت مطالعه در برنامه ریزی  

تعطیــات عیــد بیشــتر از دو هفتــه نیســت. پــس هدفگــذاری منطقــی داشــته باشــید. بهتریــن اســتراتژی کنکــوری 
بــرای ایــن مــدت می توانــد مــرور و جمع بنــدی در دو بخــش از منابــع کنکــور باشــد کــه خوانده ایــد: دروس پایــه 

و دروس دوازدهــم.

گام سوم: انتخاب و اجرای بسته های پیشنهادی
متناسب با سطح تسلط خود، برنامه ریزی و مشاوره پیشنهادی برای خود را با دقت بخوانید و اجرا کنید.  

بخش سوم: بسته مشاوره ای ویژه گروه اول
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- شروع تعطیات برای مطالعه: 1398-12-29 
- پایان مطالعه: 1399-1-14

- مجموع روزهای مطالعاتی در برنامه ریزی: 13 روز 

مجموع ساعت مطالعه در تمام 13 روز: حدودا 150 ساعت مطالعه مفید.
توجه 1: روز اول عید و روز سیزدهم را به عنوان روزهای کاما تعطیل قرار داده ام. 

توجــه2: مجمــوع ســاعت تعطیــات عیــد: 360 ســاعت کــه شــما یــک ســوم )30%( آن را کامــا در اختیــار خــود 
هســتید و می توانیــد بــه اســتراحت بپردازیــد.  

 

ــی کــه  ــا ویژگــی و ســطح تســلط خــود و کارهای ــه شــما پیشــنهاداتی را می دهــم. متناســب ب ــرای هــر درس ب ب
ــد. ــم کنی ــه تنظی ــق نمون ــزی را مطاب ــد، برنامه ری ــرای هــر درس انجــام داده ای ــون ب تاکن

ادبیــات فارســی: قلمــرو خوانــی. مطالعــه موضوعــی براســاس قلمــرو ادبــی یــا زبانــی یــا فکــری از   -
کتاب هــای فارســی 1.2.3. یعنــی یکــی از ســه قلمــرو را انتخــاب کــرده و در اولویــت مطالعــه خــود قــرار دهیــد. 

ــد.  ــت دوم نروی ــراغ اولوی ــده اســت، س ــام نش ــت اول تم ــرو اولوی ــه قلم ــی ک ــا زمان ت
ــات  ــب ادبی ــا مطالعــه فارســی، مطال ــان ب ــه نوعــی همزم ــن اســت کــه شــما ب ــات فارســی ای نکتــه مهــم در ادبی
فارســی اختصاصــی را می خوانیــد؛ منظــور همــان مطالــب مربــوط بــه ســواالت آرایــه ادبــی و قرابــت معنایــی اســت!

عربــی: هرگــز مطالعــه ترجمــه یــا قواعــد را انتخــاب نکنیــد. هــر دو موضــوع را بــا هــم پیــش ببریــد؛   -
هــم ترجمــه و هــم قواعــد. یکــی از ســه کتــاب عربــی 1.2.3 را انتخــاب و بــا منبــع پیشــنهادی شــروع بــه مــرور و 

ــد.  ــتی از آن کنی ــرکاری تس پُ
یادتــان باشــد عربــی از دروس رتبــه آور کنکــور انســانی اســت. بــه ویــژه کــه بــرای شــما در ســواالت عربــی عمومــی 
ــی  ــوال عرب ــی + 20 س ــی عموم ــوال عرب ــود. )25 س ــوال می ش ــرح س ــترک ط ــای مش ــی از کتاب ه و اختصاص

اختصاصــی= 45 ســوال کنکــور عربــی !!!! ( 

دیــن و زندگــی: بــرای درس دیــن و زندگــی بهتریــن اســتراتژی در ایــن مــدت زمــان کوتــاه می توانــد   -
مطالعــه آیــات و روایــات باشــد. بــا توجــه بــه حجــم بــاالی آیــات و روایــات در دیــن و زندگــی دوازدهــم، می توانیــد 

ایــن کتــاب را در اولویــت قــرار بدهیــد. 

-  زبان انگلیســی:   پیشــنهاد مــا بــرای ایــن درس، تســلط صــد درصــدی بــر یــک کتــاب از 3 کتــاب 
و ســپس رفتــن بــه ســراغ کتــاب دیگــر اســت. تنــوع مطالعــه و تســت زنــی داشــته باشــید؛ متناســب بــا ســطح 

ــد. ــب کار کنی ــت و درک مطل ــوز تس ــر، واژگان، کل ــته اید. از گرام ــون داش ــه تاکن ــی ک ــلط و کارهای تس

ــده باشــید. اگــر  ــی ریاضــی دوازدهــم را جــدی خوان ــه خوب ــا امــروز ب ریاضــی و آمــار:  امیــدوارم ت  -
چنیــن اســت حتمــا تســلط صددرصــدی بــر ایــن کتــاب سرنوشت ســاز در ســواالت ریاضــی کنکــور انســانی را در 
اولویــت قــرار بدهیــد. ســپس بــه ســراغ مطالبــی از پایــه دهــم و یازدهــم برویــد کــه بنظرتــان می توانیــد در ایــن 

ــی برســانید.  ــه جــای خوب ــان ب مــدت زم
اگر در انتخاب موضوعات پایه نیاز به مشورت داشتید، در سایت انسانی ها کامنت ارسال کنید.

کتاب های برنامه مطالعاتی
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اقتصــاد:   ایــن درس رتبه ســاز کنکــور انســانی را از کاندیداهــای درصــد 100 زدن بــرای خــود بدانیــد!   -
در بخــش معرفــی منابــع بــه شــما توضیــح داده ام اســتراتژی پیشــروی براســاس نیــاز آموزشــی و ســطح تســلط خــود، 

ــد. ــن درس را بخوانی در ای

ادبیــات اختصاصــی:   بخشــی از کارهــای الزم بــرای ایــن درس را در هنــگام مطالعــه ادبیــات فارســی   -
انجــام  می دهیــد. پــس می توانیــد زمــان اختصاصــی ایــن درس را بــرای مطالــب تخصصــی ماننــد عــروض و قافیــه 

ــد.  ــر بگیری ــی در نظ ــا سبک شناس ی

تاریــخ و جغرافیــا:  در ایــن دو درس کــه 6 کتــاب منبــع طــرح 30 ســوال کنکــور آن اســت، بــه ایــن   -
شــکل اســتراتژی کنکــور خــود را در ایــن مــدت تنظیــم کنیــد: مــرور و تســلط کامــل بــر تاریــخ 12 + جغرافــی 12 
کــه مجموعــاً 10 ســوال از 30 ســوال ســهم دارنــد. تســلط بــر یکــی از 4 کتــاب پایــه دهــم و یازدهــم تاریخ/جغرافــی. 
بعــد از آنکــه ایــن 3 کتــاب )50% منابــع ســواالت کنکــور تاریــخ- جغرافیــا( را بــه خوبــی توانســتید مســلط شــوید، 

کتــاب چهــارم را در برنامــه خــود اضافــه کنیــد.
اگر 4 کتاب از 6 کتاب را مسلط هستید در سایت انسانی ها کامنت ارسال کنید تا راهنمایی شوید!

جامعه شناســی:   کتابــی کــه در پایــه دهــم و یازدهــم نیــاز بــه مطالعــه ترکیبــی دارد تــا بتوانیــد   -
ســواالت مفهومــی- ترکیبــی کنکــور را پاســخ بدهیــد. بــرای همیــن هــم در بخــش معرفــی منابــع کتــاب ویــژه ایــن 

ــنهاد داده ام. ــواالت( را پیش ــل 60% س ــور )حداق ــواالت کنک ــوع س ن

ــای  ــر کتاب ه ــم: اگ ــور بگوی ــن ط ــم ای ــفه را می توان ــق و فلس ــاب منط ــفه ها:   کت ــق / فلس منط  -
ــم  ــد. آن ه ــام بدهی ــن دو درس انج ــرای ای ــه ب ــده اســت ک ــک کار مان ــا ی ــد، تنه ــد و فهمده ای درســی را خوانده ای
ــد.  ــل کنی ــت ها را تحلی ــد. تس ــوع ببنی ــت های متن ــید. تس ــته باش ــت داش ــل تس ــن و ح ــن و تمری ــه تمری اینک

ــید.  ــته باش ــود داش ــه خ ــتی را در برنام ــرکاری تس ــه، پُ ــتراتژی و روش مطالع ــن اس ــاس همی براس
به دلیل محدودیت زمان، پیشنهاد می کنم فلسفه یازدهم و منطق دهم را در اولویت قرار بدهید. 

روانشناســی:   تنهــا یــک کتــاب بــرای ســواالت کنکــور دارد، حتمــا تــا امــروز آن را خــوب خوانده ایــد.   -
توصیــه می کنــم بــا مرورهــای ســریع و تســت های چالشــی خودتــان را بــرای درصــد 100 زدن در ایــن درس هــم 

کامــا آمــاده کنیــد.
منبع مناسب با تست های چالشی را هم برایتان معرفی کرده ام. 

نمونه برنامه ریزی روزانه
براساس آنچه که گفتم، می توانید برنامه را اینطور تنظیم کنید:

زنگروز هفته
اول 

 زنگ
دوم

 زنگ
سوم

 زنگ
چهارم

 زنگ
پنجم

 زنگ
ششم

زنگ
هفتم 

 زنگ
هشتم

 مرورروز اول
منطق

 مرور ریاضی
دوازدهم

 قلمرو
فارسی

 مرورمرور اقتصاد
عربی

 مرور
تاریخ 12

مرور
انتخابیجامعه شناسی

روز دوم
 مرور

 فلسفه 11
یا 12

 درس
انتخابی

 آیات و
 روایات
دینی

 مرور
روانشناسی

 متن و
 کلوز زبان
انگلیسی

 مرور جغرافیمرور عربی
12

 مرور
جامعه شناسی
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ب( منابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع مطالعاتی
 برای درس فارسی

منابع مطالعاتی
دین و زنــدگی

منابع مطالعاتی
 برای درس عربی

منابع مطالعاتی
زبان انگلیسـی

ــه  ــه صــورت درس ب مــرور ب
عربــی  کتاب هــای  درس 
دهــم و یازدهــم و دوازدهــم 

ــه ای: ــاب برنام ــا کت ب

مجموعه ای کامل از 23 کتاب علوم انسانی
6364 تست تالیفی و کنکوری
» کتاب به کتاب« و » درس به درس«

کتابــی بــرای تثبیــت درصــد 
ســطح  تســت های  و  بــاال 

ــاال ب

درسنامه جامع و کاربردی
آموزش روش تشخیص واژه های مشابه
698 تمرین تشریحی و تستی

تحلیل ساختمان تک تک واژه ها همراه 
با آموزش کاربردی
مطابقت کامل با نظام جدید

درسنامه جامع و کاربردی
آموزش روش تشخیص آرایه های ادبی

510 تمرین تشریحی و تستی
تحلیل بیش از 1500 بیت بر مبنای 

قلمرو ادبی 
مطابقت کامل با نظام جدید
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منابع مطالعاتی
اقتصـــاد

منابع مطالعاتی
تاریخ و جغرافیا

1( اگـر نیـاز بـه کار 
ســواالت  در  ویـــژه 
اقتصــادی  مســـائل 

داریـد: 

ــروری  ــه م ــر ب 2( اگ
از  جامــع  و  ســریع 
تمــام کتــاب اقتصــاد 
ــد: ــاز داری نی

منابــع مطالعـاتی
ادبیات اختصاصی

مــروری  بــه  اگــر   )2
ســریع و جامــع از تمــام 
نیــاز  اقتصــاد  کتــاب 

داریــد:

مـرور  بـرای  کتابـی   )1
سـریع مهم تریـن مطالب 
در تمـام 6 کتـاب تاریـخ 

و جغرافیـا:

ــع و درس  ــرور جام 2( م
کتــاب  بــا  درس  بــه 
برنامــه ای:

2( مــرور ســریع از تمــام 
دروس کتاب هــای علــوم  
و فنــون ادبــی 1.2.3 بــا 
کتــاب برنامــه ای:
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تنهــا کتــاب بــا درســنامه 
ترکیبــی  ســواالت  و 
ویــژه جامعه شناســی در 

کنکــور:

و  تســتی  پُــرکاری   )1
تحلیــل تســت از کتــاب 
جامــع فلســفه و منطــق

و  مــادر  2( تســت های 
کتــاب  در  را  نکتــه دار 

بخوانیــد: برنامــه ای 

تثبیت درصد 100  برای 
+ مرور سریع و جامع

+ حل تست های چالشی:

منابع مطالعاتی
جامعه شناسـی

منابع مطالعاتی
روان شناســـی

منابــع مطالعـاتی
فلســـفه و منطـق
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برای گروه دوم داوطلبان )با سطح تسلط متوسط تا خوب( پیشنهادات و راهنمایی هایی را در قالب
 1( برنامه ریزی و 2( منابع مطالعاتی ارائه کردم که در ادامه خواهید دید. 

ــا،  ــاس آن ه ــا براس ــد ت ــخص کنی ــوع را مش ــام دو  موض ــن ای ــزی در ای ــرای برنامه ری ــد ب ــز بای ــر چی ــش از ه پی
ــد.  ــش ببری ــه را پی ــتراتژی برنام اس

1( ارزیابی موقعیت فعلی:   -
کار اول اینکــه در هــر کــدام از کتاب هــای منبــع کنکــور، در چــه ســطحی از تســلط هســتید؟ چــه مقــدار پیشــروی 

داشــته اید؟ چــه میــزان از مطالــب و مباحــث آن باقــی مانــده اســت.

2( تعیین تکلیف درباره کتاب های نخوانده:  -
ــری  ــه تصمیم گی ــد، ب ــا نداری ــی در آن ه ــل قبول ــلط قاب ــه و تس ــون مطالع ــه تاکن ــی ک ــه در کتاب های کار دوم اینک

برســید. 

الف( تعیین استراتژی برنامه ریزی

بخش چهارم: بسته مشاوره ای ویژه گروه دوم

در مورد کار اول )ارزیابی موقعیت فعلی( باید فهرستی مشابه آنچه در تصویر زیر می بینید تهیه کنید:

توضیـحــاتمطالب باقی ماندهمقدار پیشروینام کتابردیف

قلمرو فکری بیشتر کار کنم7 درسدرس 1 تا 11فارسی دهم1

 راضی هستم از کیفیت6 درسدرس 1 تا 8دینی دهم2

یه کم مسائل گیر دارم3 بخش بخش 1 و 2اقتصاد3

دوستش دارم و خوب خوندمش3 درسدرس 1 تا 5روانشناسی4

5...................

6..................

برای تمام درس ها این کار را بکنید.   تمام 23 کتاب تخصصی و 9 کتاب عمومی7
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بخشــی از ایــن جــدول را کــه تکمیــل کردیــد، در کار دوم برایتــان کابــرد دارد. یعنــی متوجــه خواهیــد شــد در چــه 
ــته و از  ــه نوش ــی جداگان ــا را در گروه ــن کتاب ه ــیده اید. ای ــی نرس ــبی و حداقل ــلط نس ــه تس ــوز ب ــی هن کتاب های

فهرســت گــروه اول بیــرون بکشــید. 

بعد از تکمیل دو جدولی که گفتیم، نوبت به انتخاب کتاب های مهم / مهم تر می رسد. 
براســاس آنچــه در کنکــور انســانی اهمیــت دارد و بــر مبنــای دروس رتبه ســاز و رتبــه آور کنکــور، انتخــاب کنیــد در 

ــام چــه کتاب هایــی در اولویــت مرور-جمع بنــدی هســتند.  ایــن ای

دروس مهم / مهم تر در کنکور انسانی   -

در کنکــور انســانی تعــدادی کتــاب را بــه عنــوان دروس رتبه ســاز می شناســیم و تعــدادی را هــم بــا عنــوان دروس 
رتبــه آور. 

ایــن دســته بندی بایــد بــرای شــما مهــم باشــد. از ایــن جهــت کــه بدانیــد بایــد روی کــدام درس هــا متمرکــز شــوید 
و کــدام دروس برایتــان اهمیــت بیشــتری دارد.

ــن  ــت از ای ــت ترین برداش ــه درس ــد. بلک ــم باش ــر مه ــم /  غی ــای دروس مه ــه معن ــد ب ــته بندی نبای ــن دس ــا ای ام
تقســیم بندی چنیــن اســت: دروس مهــم / دروس مهم تــر. 

دروس رتبه ساز کنکور انسانی / دروس مهم تر:  -
از 4 درس عمومی کنکور انسانی، دو درس دین و زندگی / ادبیات فارسی را از دروس رتبه ساز می دانیم. 

از 8 درس اختصاصــی کنکــور انســانی، 4 درس را رتبه ســاز می دانیــم: اقتصــاد، جامعه شناســی، روانشناســی، فلســفه 
و منطــق. 

نگاهی به درصدهای داوطلبان کنکور 98 انسانی در این 6 درس بیاندازید.

ب( انتخاب کنید

محدوده
زبان انگلیسیدین و زندگی عربیادبیات

میانگین درصد تعداد داوطلبانمیانگین درصد تعداد داوطلبان میانگین درصدتعداد داوطلبان میانگین درصدتعداد داوطلبان

32/4-33/39-336-32/69-18از 33/3- تا30/1-

23/5-23/3331-23/3357-23/4270-826از 30-تا 20/1-

13/3-13/33482-13/15081-13/33636-10843از 20-تا 10/1-

3/1-9/335995-3/532776-2/434430-57134از 10تا 0/1-

1888203168001955201512310صفر یا سفید 

759965/1818123/5683615/4430244/6از 0/1 تا 9/9

4495914/3538071/145134714/31193513/9از10تا 19/9

27537242797923/93473924/1586823/9از 20تا 29/9

1194334/11166234/21779034/3267734/2از 30 تا 39/9

651244685344/11288244/3197744/4از 40 تا 49/9

275354/1317154/3722454/4120254/6از 50 تا 59/9

130863/8208364/3509964/288664/4از 60تا 69/9

48274109774/4259874/244774/7از70 تا 79/9

16783/666484125783/925384/4از 80تا 89/9

2492/620193/228792/85893/8از90/تا 99/9

1002100321003010011100درصد 

2/70%15/30259386%11259386%8/70259386%259386کل 

محدوده
روانشناسیفلسفه و منطقجامعه شناسیتاریخ و جغرافیاعربی اختصاصیادبیات اختصاصیاقتصادریاضی وآمار

 تعداد
داوطلبان

 میانگین
 درصد

 تعداد
داوطلبان

 میانگین
 درصد

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

از 33/3- 
32/6-32/723-3311-3329-33/24-31/934-31/94-33/1105-41تا30/1-

از 30-تا 
-20/1329-25731-24/2219-24219-25187-23/8413-24/8425-23/1358-24/8

از 20-تا 
-10/13737-144891-144417-13/63005-14/43921-13/65315-14/47017-13/24404-14/3

از 10تا 
-0/1

41410-5/3286934/249991-3/535729-8/331996-3/844574-464561-3/623404-4/5

صفر یا 
سفید 

979040629990370550607620203320554110560950226210

از 0/1 تا 
9/9

662804/8441685/5801334/7649765688295574149/4813734/8453195/2

از10تا 
19/9

2843613/333442144850313/8496596/136332114/24005513/72955213/94977314

از 20تا 
29/9

971623/82861223/92181423/7228125/233843623/92264523/71164023/73961023/9

از 30 تا 
39/9

4477341616934/4936833/8102597/331858133/91283233/8418634/12790034

از 40 تا 
49/9

2735441431944/1434643/955967/43816343/7832943/8232144/22119343/9

از 50 تا 
59/9

187954/1853654/2214553/930826/53342453/8528453/9112354/31379253/8

از 60تا 
69/9

113764/171526492063/718367/63146763/8369063/871064/1773063/6

از70 تا 
79/973374/1433774/338173/58775/7357473/7201673/725874/1268773/1

از 80تا 
89/942884/3311983/58283/34523/8314383/6107186/67983/753882/4

از90/تا 
99/911093/2146492/2892/2732/93893/424392/98923391/7

10034100649100001510000651001100درصد 

4/3025938619/5%10/40259359%12/70259386%9259386%7/90259386%90/425938615/7259386%259386کل 
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نتیجــه اینکــه ســعی کنیــد در برنامه ریــزی مــرور ایــام عیــد خــود، ایــن 6 درس را در اولویــت قــرار بدهیــد. امــا ایــن 
کار شــما نبایــد بــه معنــای غفلــت از ســایر درس هــا باشــد. 

چطور اولویت بندی کنید؟  -
اولویت بنــدی در دروس رتبه ســاز و رتبــه آور بــه ایــن معنــا نیســت کــه از تمــام روزهــای تعطیــات، بجــز چنــد روز 
ــرای ایجــاد تعــادل و اولویت بنــدی درســت در ایــن دو  ــرار بدهیــد. ب ــرای دروس رتبه ســاز ق آخــر تمــام مــدت را ب

گــروه درس، بــه ایــن شــکل عمــل کنیــد:
ــان  ــد، ســهم 30% از کل زم ــای مشــخص تقســیم می کنی ــه و زنگ ه ــه ســاعت های مطالع ــه ب ــر روز خــود را ک ه
مطالعــه را بــه دروس رتبــه آور بدهیــد. ایــن کار را در هفتــه اول عیــد پیــش ببریــد. در هفتــه دوم بــا اندکــی تغییــر 

ــه ســمت 40% از کل زمــان برویــد.  در ایــن ســهمیه بندی، ب

محدوده
روانشناسیفلسفه و منطقجامعه شناسیتاریخ و جغرافیاعربی اختصاصیادبیات اختصاصیاقتصادریاضی وآمار

 تعداد
داوطلبان

 میانگین
 درصد

 تعداد
داوطلبان

 میانگین
 درصد

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

تعداد 
داوطلبان

میانگین 
درصد 

از 33/3- 
32/6-32/723-3311-3329-33/24-31/934-31/94-33/1105-41تا30/1-

از 30-تا 
-20/1329-25731-24/2219-24219-25187-23/8413-24/8425-23/1358-24/8

از 20-تا 
-10/13737-144891-144417-13/63005-14/43921-13/65315-14/47017-13/24404-14/3

از 10تا 
-0/1

41410-5/3286934/249991-3/535729-8/331996-3/844574-464561-3/623404-4/5

صفر یا 
سفید 

979040629990370550607620203320554110560950226210

از 0/1 تا 
9/9

662804/8441685/5801334/7649765688295574149/4813734/8453195/2

از10تا 
19/9

2843613/333442144850313/8496596/136332114/24005513/72955213/94977314

از 20تا 
29/9

971623/82861223/92181423/7228125/233843623/92264523/71164023/73961023/9

از 30 تا 
39/9

4477341616934/4936833/8102597/331858133/91283233/8418634/12790034

از 40 تا 
49/9

2735441431944/1434643/955967/43816343/7832943/8232144/22119343/9

از 50 تا 
59/9

187954/1853654/2214553/930826/53342453/8528453/9112354/31379253/8

از 60تا 
69/9

113764/171526492063/718367/63146763/8369063/871064/1773063/6

از70 تا 
79/973374/1433774/338173/58775/7357473/7201673/725874/1268773/1

از 80تا 
89/942884/3311983/58283/34523/8314383/6107186/67983/753882/4

از90/تا 
99/911093/2146492/2892/2732/93893/424392/98923391/7

10034100649100001510000651001100درصد 

4/3025938619/5%10/40259359%12/70259386%9259386%7/90259386%90/425938615/7259386%259386کل 
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ــی  ــد و هــم در عرب ــاب را داری ــن کت ــی ای ــی عموم ــن خاطــر اســت کــه هــم در عرب ــه ای ــی، ب ــر عرب ســهم دو براب
ــی.  تخصص

ایــن برنامــه تنهــا جنبــه پیشــنهادی دارد. فــرض بــر ایــن اســت کــه در بهتریــن وضعیــت در ســطح متوســط هســتید. 
قطعــا زمانــی کــه کتابــی را تــا زمــان عیــد نخوانده ایــد، بایــد بــا برنامه ریــزی میــان مــدت بــرای آن پیــش برویــد. 

بنابراین اگر تاریخ، زبان، ریاضی نخوانده اید برای بعد از عید برنامه ریزی داشته باشید.

هدفگذاری ایام عید را برای مرور و جمع بندی تنظیم کنید.
یعنــی نمی شــود در مــدت کوتــاه عیــد، هــم مــرور داشــته باشــید و هــم بــه مطالعــه دروس جدیــد بپردازیــد. قطعــا 
ــه جایــی برســد؛ چــرا کــه مــدت کوتاهــی اســت. امــا  ــد ب ــام عیــد نمی توان شــروع درس / درس هــای جدیــد در ای
ــر در  ــل قبــول و موث ــده شــده، می توانیــد یــک هــدف منطقــی، قاب ــا متمرکــز شــدن روی مــرور درس هــای خوان ب

نتیجــه گرفتــن را انجــام بدهیــد.

ج( منابع مطالعاتی پیشنهادی

 زنگزنگ دومزنگ اولروز هفته
سوم

 زنگ
چهارم

 زنگ
پنجم

 زنگ
ششم

 زنگ
هفتم

 زنگ
هشتم

 جامعه عربیاقتصادمنطقروز اول
شناسی

 علوم و
تاریخ 12 دینیروانشناسی فنون

 جامعه عربیاقتصادفلسفه 11روز دوم
شناسی

 علوم و
فنون

 زبان دینیریاضی 12
انگلیسی

نمونه برنامه ریزی روزانه

منابع مطالعاتی
 برای درس فارسی

درسنامه جامع و کاربردی
آموزش روش تشخیص واژه های مشابه
698 تمرین تشریحی و تستی

تحلیل ساختمان تک تک واژه ها همراه 
با آموزش کاربردی
مطابقت کامل با نظام جدید

درسنامه جامع و کاربردی
آموزش روش تشخیص آرایه های ادبی

510 تمرین تشریحی و تستی
تحلیل بیش از 1500 بیت بر مبنای 

قلمرو ادبی 
مطابقت کامل با نظام جدید
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منابع مطالعاتی
دین و زنــدگی

منابع مطالعاتی
 برای درس عربی

منابع مطالعاتی
زبان انگلیسـی

ــه  ــه صــورت درس ب مــرور ب
عربــی  کتاب هــای  درس 
دهــم و یازدهــم و دوازدهــم 

ــه ای: ــاب برنام ــا کت ب

مجموعه ای کامل از 23 کتاب علوم انسانی
6364 تست تالیفی و کنکوری
» کتاب به کتاب« و » درس به درس«

کتابــی بــرای تثبیــت درصــد 
ســطح  تســت های  و  بــاال 

ــاال ب
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منابع مطالعاتی
اقتصــــاد

منابع مطالعاتی
تاریخ و جغرافیا

1( اگـر نیـاز بـه کار 
ســواالت  در  ویـــژه 
اقتصــادی  مســـائل 

داریـد: 

ــروری  ــه م ــر ب 2( اگ
از  جامــع  و  ســریع 
تمــام کتــاب اقتصــاد 
ــد: ــاز داری نی

منابــع مطالعـاتی
ادبیات اختصاصی

مــروری  بــه  اگــر   )2
ســریع و جامــع از تمــام 
نیــاز  اقتصــاد  کتــاب 

داریــد:

مـرور  بـرای  کتابـی   )1
سـریع مهم تریـن مطالب 
در تمـام 6 کتـاب تاریـخ 

و جغرافیـا:

ــع و درس  ــرور جام 2( م
کتــاب  بــا  درس  بــه 
برنامــه ای:

2( مــرور ســریع از تمــام 
دروس کتاب هــای علــوم  
و فنــون ادبــی 1.2.3 بــا 
کتــاب برنامــه ای:
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تنهــا کتــاب بــا درســنامه 
ترکیبــی  ســواالت  و 
ویــژه جامعه شناســی در 

کنکــور:

و  تســتی  پُــرکاری   )1
تحلیــل تســت از کتــاب 
جامــع فلســفه و منطــق

و  مــادر  2( تســت های 
کتــاب  در  را  نکتــه دار 

بخوانیــد: برنامــه ای 

تثبیت درصد 100  برای 
+ مرور سریع و جامع

+ حل تست های چالشی:

منابع مطالعاتی
جامعه شناسـی

منابع مطالعاتی
روان شناســـی

منابــع مطالعـاتی
فلســـفه و منطـق



مشاوران      آمــوزش

18

از مجموعه کتاب های موضوعی

ویژه 8 تست از 15 تست کنکور اقتصاد
مســائل  ســواالت  ویــژه  کتــاب  اولیــن 

انســانی کنکــور  در  اقتصــاد 
آموزش روش حل سریع مسائل اقتصاد

دسته بندی سواالت مسائل اقتصاد

مسائل 
اقتصاد

مؤلف: جعفر داداشی

تیزشیم
کتابی  با تست های سطح 

باال
تیزشیم ها را می توانید با
3 هدف آموزشــی بخوانید:

1( مرور سریع قبل از هر 
آزمون

2( رسیدن به درصد باالی 
80

3( جمع بندی قبل از کنکور

 23
کتاب 
برنامــه ای انسانی کتــــاب  اولیــن 

کنکـور نظـام جدید انسـانی

تخصصـی  کتـاب   23 تمـام 
انسـانی رشـته 

در هــر 3 پایــه دهــم، یازدهــم 
و دوازدهــم

درس به درس
1 کتــاب ویــژه مــرور 23 کتاب 

تخصصی

آیات و مؤلف: گروه مؤلفان
روایات

از مجموعه کتاب های موضوعی
ویژه 15 تست از 25 تست کنکور دین و 

زندگی
اولیــن کتــاب ویــژه آیــات و روایــات رشــته 

انسانی
و  آیــات  تمــام  موضوعــی  پوشــش 
روایــات کتاب هــای دیــن و زندگــی 1.2.3

مؤلف: محمد رضایی بقا
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قلمرو 
زبانــی

از مجموعه کتاب های موضوعی
ویژه 5 تست از 25 تست کنکور ادبیات 

اختصاصی
ویژه واژگان، امالء و دستور زبان

پوشش کامل قلمرو زبانی فارسی 1.2.3
تحلیل ساختمان واژگان با آموزش کامل

مؤلف: اکبر یحیوی

از مجموعه کتاب های موضوعی
ــی  ــت چالش ــت از 30 تس ــژه 7 تس وی

ــی ــات اختصاص ــور ادبی کنک
اولین کتاب موضوعی عروض و قافیه 

برای کنکور نظام جدید علوم انسانی
آموزش عروض سماعی، با فایل های 

صوتی ضمیمه کتاب
پوشــش موضوعــی عــروض و قافیــه  

کتاب هــای فنــون ادبــی 1.2.3

عروض 
و قافیه

مؤلف: ساعد آقاسی

قلمرو 
از مجموعه کتاب های ادبی

موضوعی
ویــژه 4 تســت ادبیــات عمومــی 

+7 تســت ادبیــات اختصاصــی
آرایه هــای  کامــل  پوشــش 

1.2.3 فارســی  ادبــی 
تشـــخیص  روش  آمـــوزش 

ادبـــی آرایه هـــای 
بیــت   1500 از  بیــش  تحلیــل 

ادبــی قلمــرو  براســاس 

فاز مؤلف: اکبر یحیوی
امتحان

نمونه سواالت امتحان

شامل نیم سال اول و دوم 
با پاسخ نامه آموزشی 

ــنامه  ــق بخش ــدی مطاب و بارم بن
آمــوزش و پــرورش


