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وقتــي در مــورد رشــته ي علــوم انســاني در 
دوران دبيرســتان صحبت مي شود، يك سري 
و  والديــن  دبيــران،  ذهــن  در  تداعي هــا 
دانش آمــوزان شــكل مي گيرد و هــر گروه با 
وجــود ايــن كــه تداعي هــاي متفاوتــي دارند 
ولي در روح آن، به شــدت اشتراك دارند و 
آن چــه خواهم گفت تجربه ها و شــنيده های 

شخصی ام در اين زمينه است:

  *وقتــي مدرســه مي رفتــم و ســال چهــارم 
دبيرســتان بــودم، معلمــي داشــتيم كــه بــه ما 
مثلثــات درس مي داد )من دوره ي دبيرســتان 
رشته ي رياضي خواندم( وقتي از من پرسيد 
كــه مي خواهــي بــراي دانشــگاه چه رشــته اي 
شــنيد  مــن  از  پاســخ  و  بكنــي  انتخــاب  را 
»جامعهشناسي« خنــده ي طوالني او يادم 
نمــي رود. و حتــي نپرســيد چــرا مي خواهــي 

تغيير رشته بدهي و فقط خنديد.

  * چند سال پيش دو دانش آموز داشتم كه 
دوقلــو بودند و براي مشــاوره به همراه پدر 
و مــادر آمده بودند. يكي از بچه ها  رشــته ي 
تجربــي بــود و يكــي ديگر رشــته ي انســاني. 
آن قــدر تفــاوت برخــورد هم پــدر و هم مادر 
در مــورد فرزنــدي كــه انســاني مي خوانــد، 
ترحم آميــز بــود كه انــگار او چيزي كم تر از 
دختر ديگرشــان دارد و وقتي از دخترشــان 
كــه تجربــي مي خواند صحبــت مي كردند با 

احساسي از غرور حرف مي زدند.

  * همكاري چند وقت پيش تعريف مي كرد 
ابتــداي ســال تحصيلي در دفتر دبيرســتاني 
بودنــد.  بــود و دبيــران همــه جمــع  نشســته 

از دبيــران رشــته هاي مختلــف و در نتيجــه 
جلســه اي  بــود  قــرار  گوناگــون.  درس هــاي 
برگزار گردد در مورد ســال تحصيلي جديد 
و مدير در اين ارتباط سخن بگويد. مي گفت 
وقتــي مديــر مدرســه وارد شــد و خوش آمــد 
بــه همــه ي دبيــران گفــت و جلســه را شــروع 
كــرد، از ابتــداي صحبت تــا انتهاي صحبت 
تمــام مثال هايي كه ذكر كرد و پيشــنهاداتي 
كــه داد فقــط در ارتباط با چند درس خاص 
بود: ديفرانســيل، فيزيك و شــيمي و اندكي 
زيست شناســي. وقتي در انتهاي جلسه دست 
بلند كردم و به عنوان دبير تاريخ و جغرافيا 
پرســيدم كــه جناب عالــي چــه راه كارهايي را 
بــراي رشــد دانش آمــوزان انســاني در درس 
تاريــخ و جغرافيــا پيشــنهاد مي دهيد ايشــان 
»دانشآمــوزان فرمــود:  و  زد  لبخنــدي 
انســانيكــهدرسنميخواننــد!وما
انتظارمانازشماايناستكهفقطآنها
راســاكتنگهداريد.مثــالً ســر كالس از 
بچه هــا بخواهيــد كه از روي كتــاب بخوانند. 
اين طوري هم كالس زود مي گذرد و هم سر 
و صــدا نمي كنند. من خــودم هم  معلم تاريخ 
و جغرافيــا هســتم. ايــن روش را موقع معلمي 
پيش گرفتم و كالس هاي بســيار ســاكتي هم 

داشتم.«

دبيران علوم  انساني
امــا روي ديگــر ماجرا را شــما دبيران عزيز 
علوم انساني و دروس عمومي به شدت درك 

مي كنيد. 
شما مي دانيد چه كساني را پرورش مي دهيد. 
شــما بــا كســاني كار آموزشــي مي كنيــد كه 
قــرار اســت بنيانهايتوسعهيجامعهرا 
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میــزان  متأســفانه  مــا،  مشــاورهاي   -

اطالعاتشــان در حــوزه ي علوم انســاني 

نسبت به ساير رشــته ها بسیار کم تر 

است؛ چرا که اکثر مشاورهاي فعال، خود، 

رشــته ي ریاضي یا تجربي خوانده اند و به 

طور عملي با دروس علوم انســاني درگیر 
نبوده اند.

- البتــه بالفاصلــه بگوییم کــه معني این 

حرف، این نیست که آن ها نمي توانند براي 

دانش آموزان انساني مشاوره ي خوبي بدهند 

بلكه، نيازمند داده هاي مشاوره اي خاص 

آن ها  انساني هستند.  در حوزه ي علوم 

بایــد با واژگان علوم انســاني و ویژگي هاي 

دروس علوم انســاني آشــنا بشوند و روش 

مطالعه ي دروس علوم انساني را بدانند.

- مشــاوري کــه دروس علوم انســاني را، 

دروس حفظــي مي دانــد؛ نمي تواند براي 

مطالعه اي  روش  انساني  علوم  دانش آموزان 

ارائه کند جز این که بگوید: »بخوان و تست 

بزن و دوره بكن« . همكاري داشــتیم که 

مشــاور بســیار خوبي در رشــته هاي غیر 

انســاني بود و همیشــه از علوم انســاني ها 

شكایت داشت و معتقد بود که حرف هاي او 

را گوش نمي دهند و به همین دلیل رشــد 

نمي کنند و وقتي به او گفتیم که دوســت 

عزیز! روشــي که تــو بــراي دروس علوم 

انساني پیشنهاد مي کني، روشي نیست که 

متناســب با ویژگي هاي این رشته باشد و 

بایــد روش را تغییر دهي و بعد در کارگاه 

انســاني  علوم  روش هاي مطالعه ي دروس 

شرکت کرد؛ اذعان کرد که ما حق داشتیم.

- مشــاورهاي عزیز که براي دانش آموزان 

انســاني مشــاوره مي دهید، ما حاضريم 

تمام دانــش تخصصي خودمان را در 

اختيار شــما بگذاريــم و هيچ گونه 
دريغي نداريم.

ســعی داریم این اطالعــات را به بهترین 

شــكل ممكــن و از طریــق کارگاه های 

آموزشــی مختلف - پایگاه های مجازی و 

اینترنتی و سمینار ها در اختیار همه عالقه 

مندان به فعالیت در این عرصه قرار دهیم . 

لوح فشــرده مشاوره ای - آموزشی »پرواز 

انسانی ها« نمونه ای از ارائه و به اشتراک 

گذاری این اطالعات تخصصی ماســت که 

به راحتی در دســترس شــما خواهد بود 

. همچنیــن می توانید جهت آشــنایی با 

دروس متنی از لوح فشرده »متن خوانی« 
استفاده کنید .

- مشــاورهاي گرامي! انتشارات مشاوران 

آمــوزش، فقط  در حوزه ي علوم انســاني 

فعالیت مي کند و به دنبال اثرگذاري مفید 

در دانش آموزان علوم انســاني است و در 

این مهم، همراهی شما را ارج می نهیم .

پل های ارتباطی ما و شما :

1- سایت مشاوران آموزش :
moshaveranpub.com

2- پایگاه هــای مجازی اعالم شــده در 
سایت مشاوران آموزش .

3-شماره های تماس تلفنی:
66413502- 66975727
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كارگاه روش هاي مطالعه 
دروس متني

كارگاه روش هاي مطالعه 
دروس زباني

كارگاه روش هاي مطالعه 
دروس محاسباتي

كارگاه برنامه ريزي درسي
علوم انساني

كارگاه روش هاي 
مشاوره ي خالق

كارگاه روش هاي تغييركارگاه روش هاي انگيزش

كارگاه تحليل كارنامه

كارگاه انتخاب رشته

مشاورهای علوم انسانی
در آينــده شــكل بدهنــد، شــما كســاني را بــه جامعه 
تحويل مي دهيد كه قرار اســت از حقوق انســان ها در 
راستاي قانون دفاع كنند، شما برنامه ريزان اجتماعي و 
اقتصادي و سياسي جامعه را تحويل دانشگاه مي دهيد و 
اين همه ي آن كار بزرگي است كه شما انجام مي دهيد.

 هميــن جا واقعيتي اساســي وجــود دارد؛ و آن اين كه: تا 
زماني كه ما دبيران علوم انساني و دروس عمومي كه زير 
مجموعه ي علوم انساني است، به عنوان متولي اصلي، به 
رشته ي خودمان به قدر ارزشي كه دارد، ارزش نگذاريم 

و آن را طرح نكنيم، امكان تغيير وجود ندارد.
من ـ وحيد تمنا ـ نزديك به دو دهه تمام انرژي خودم را 
صــرف كــرده ام كــه اين پرچم را به انــدازه اي كه بتوانم 
 بــاال نگــه دارم؛ پرچمــي كــه روي آن حك شــده اســت: 

»علوم انساني، زير بناي توسعه است.«
»انتشــارات مشــاوران آموزش« در طول اين دو دهه، به 
شــكل تخصصي فقــط در حوزه ي علوم انســاني فعاليت 

كرده است.
وامــاتصميمجديــديگرفتهايــم،تصميميبراي
مشاركتحداكثري،مشاركتيبرايايجادفضاييبهتر
برايرشــتهيعلومانساني؛وبيشكدراينمسير
نيازمندهمراهيشــمادبيرانعزيزعلومانسانيو

دروسعموميهستيم.
 براي اين كه بتوانيم دانش آموزان اين رشته را با روحيه ي 
كمال طلبانه و با انگيزه ي خوب راهي دانشگاه كنيم، نياز 
به اين داريم كه شما همراهان ما باشيد، شما دبيراني كه 

روح رشته ي انساني را بيش از همه مي فهميد. 
با نگاهی به آمار داوطلبان رشته علوم انسانی در كنكور 
سراســری طی چند ســال اخير فراز و نشــيب های آن 
كامــال مشــخص اســت . اما هميــن آمار هــا از اميدی رو 
بــه افزايــش در اين گروه آزمايشــی ســخن مــی گويد كه 
» بــودن« و » مانــدن « مــا را در ايــن رشــته تحصيلــی 
و فعاليــت در آن را بيــش از پيــش تاييــد مــی كنــد .                           

وحيدتمنا
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به این نتیجه رســیده ایم که دروس 
علوم انســاني در ســه گروه قابلیت 
دسته بندي دارند: 1. متني 2. زباني 

3. محاسباتي
دروس متنــي: فــرض اول ما این 
است که هیچ دانشي وجود ندارد که 
حفظي باشــد، چرا که در این صورت 
وارد حــوزه ي دانش نمي شــد، بلكه 
مي توان چنین گفت بخشي از دروس 
علوم انســاني، متني هستند. دروس 
متني دروســي هستند که با »زبان« 
به همان شــیوه اي برخورد مي کنند 
که مردم انتظــار دارند. دالّ ها همان 

مدلولي را نشــان مي دهند که تقریباً 
همه در آن اشــتراک دارنــد. وقتي 
مي خوانیم  را  جامعه شناســي  کتاب 
انتظار نداریم که کلمات خوانده شده، 
استعاره از چیزي باشند، بلكه انتظار ما 
این است که مدلول بیاني شان همان 
باشــد که در داّل است. اما در دروس 
زباني و محاســباتي چنین نیست. در 
یك شعر از حافظ الزاماً هر داّل بیانگر 
همان مدلولي نیست که از آن کلمه 
انتظار داریم، بلكه در حوزه ي ادبیات 
و تاریــخ آن ادبیات، بایــد مدلول را 
یافت و به همین دلیل آرایه ها وجود 

دارند و ...پــس دروس متني دروس 
سرراستي هســتند که روش تدریس 
و روش مطالعه ي خودشــان را دارند.

بنابراین نمی توان جامعه شناسي را به 
همان روش خواند که مثاًل ادبیات را 

مي خوانیم یا برعكس.
دروس زبانــي: دروس زباني را در 
حین توضیــح دروس متني آوردیم 
اما این جا اضافه مي کنیم که: دروس 
ادبیات، عربي، زبان انگلیسي در این 
و مي توان  قرار مي گیرنــد  مجموعه 
قریب به یقین گفــت که روش هاي 
تدریس شــبیه به هــم و روش هاي 

مطالعه ي نزدیك به هم دارند.
دروس محاسباتي: درس ریاضي و 
عمــده ي درس اقتصاد در این بخش 
قرار مي گیــرد، هر چنــد در درس 
تاریــخ و جغرافــي بخــش کوچكي 
داریم که در ایــن حوزه مي توان آن 
را آورد. دانش آمــوز علوم انســاني، 
ریاضي را همــان گونه مي خواند که 
انگار درس روان شناسي مي خواند. و 
اين نقطــه ي انفصال دانش آموز 
انسانی از درس رياضی است .   
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مفهوميكنكاشيحافظه اي

ســؤال هاي حافظــه اي یعنــي 
درســت  براي  که  ســؤال هایي 
پاســخ دادن به آنها نیاز به این 
داریــد که هــم آن مطلب را در 
کتاب دیده باشــید و هم آن را 
به خاطر ســپرده باشــید؛ پس 
ایــن نــوع ســؤال ها، حافظه  را 
به چالش مي کشــند و البته به 
دلیل خاصیت کنكــور که یك 
روند یكســاله اســت، حافظه ي 
بلندمدت را به چالش مي کشند.

معنــاي  کنكاشــي  ســؤال هاي 
دارد:  مهمــي  امــا  طنزآمیــز 
سؤال هایي که گزینه ي درست آن 
تشخیص  مي توانید  در صورتي  را 
دهید که کتاب را شخم زده باشید. 
تعداد این نوع سؤال ها رفته رفته 
در آزمون هاي سراســري در حال 
بیشتر شدن است. دقیق خواندن، 
چیزي را از قلم نیانداختن و توجه 
کردن به قیدها باعث خواهد شد 
که پاسخ این سؤال ها را درست و 

سریع تر یافت .

چند  بــه  مفهومي  ســؤال هاي 
معني است. یكي این که مطلب 
درســي را تبدیل بــه یك مثال 
عیني بكنند، دوم این که مطلب 
درسي را از قالب جمالت کتاب 
در آورده و در قالــب جدیــد و 
لباس نــو ارائه کننــد و انتظار 
داشته باشند که دانش آموزان از 
درون مثال و از درون قالب نو به 
آن مفهوم برسند. فراروي رفتن 
مفهومي  کتاب، ســؤال  متن  از 

است.

انسانی كنكور در رشته  ی علوم تيپ بندی سوال های
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تركيبي

این نوع سؤال ها ترکیبي 
در  مختلف  مطالــب  از 
چند  یــا  یــك صفحه 
مطالب  یــا  و  صفحــه 
مختلــف یــك موضوع 
و یــا چنــد موضوع و 
ســؤال هایي  نهایت  در 
هســتند که ترکیبي از 
کل  در  مختلف  مطالب 
درسي  کتاب  فصل هاي 

است.

شكل هانمودارها و جداولمحاسباتي

ي 
وژ

نول
مي

تر
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نــام دیگــري که بــه این 
داد،  مي توان  نوع ســؤال ها 
ســؤال هاي مساله اي است 
وبه طــور معمــول نیاز به 
دانســتن قوانین )فرمول ها( 
براي حــل آن دارد. قدرت 
درک صورت ســؤال و ربط 
آن بــه قوانیــن و فرمول ها 
که خوانده شــده اساســي 
بوده  این سؤال ها  براي حل 
و محاســبه، این روند را به 

سرانجام مي رساند.

در ســالهاي اخیــر بــه ایــن 
نوع ســؤال ها بیشــتر برخورد 
مي کنیم. طراحان سؤال، توجه 
و جداول  نمودارها  به  بیشتري 
مي کنند. در این نوع سؤال ها یا 
نموداري داده مي شود و سؤال 
مستقیم از آن پرسیده مي شود 
و یا ســؤالي داده مي شــود و 

نمودار آن خواسته مي شود.

منظور از شكل ها، تصاویري 
اســت که در کتاب درسي 
وجــود دارد و زیر آن تصویر 
است  شــده  داده  توضیحي 
و از همــان مطلب، ســؤال 
در درس  میشــود.  پرسیده 
تاریــخ و جغرافیــا یكي از 
تیپ هــاي جدیــد ســؤال 
اســت که در سال هاي اخیر 

طراحي مي شود.

 واحد مطالعات مشاوران آموزش:

اين واحد با تأســيس انتشارات، آغاز به كار كرده است و انجام كارهاي 

مطالعاتي، ايجاد كارگاه هاي متن خواني و روش تحقيق و مواردي از اين 

قبيل از فعاليت هاي اين واحد است.

در ســال های گذشــته با تحقيق ويژه اي بر روي محتواي كتاب هاي 

درســي علوم انساني و همچنين در مورد سؤال هايي كه در آزمون هاي 

دانشگاه ها ارائه مي شــود به نتايجي رسيده ايم كه بخشي از آن را در 

اينجا مي بينيد. اين واحد  براي رشــته ي علوم انســاني ترمينولوژي 

خاصي را ابداع كرده اســت كه قاعدتا در زمينه كتاب های نونگاشت 

نظام جديد آموزشی به روز رسانی شده است .

مي توانيم  كه  است  سؤال ها  تيپ هاي  از  آگاهي  با  فقط 
روش تدريس خودمان را ارتقا بدهيم.

دانش آموز علوم انساني نمي تواند دروس متني را همانند 
دروس زباني بخواند و اگر چنين بكند، نتيجه اي متناسب با 

تالش خود نخواهد گرفت.
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ويژگي هاي خاص 
رياضي علوم انساني

مابین  1. یك تصور غلط 
دانش آموزان علوم انساني 
وجــود دارد کــه فكــر 
ریاضي  چــون  مي کنند 
به  باید  پــس  نمي دانند 
رشــته ي انساني بیایند و 
این تصــور را جامعه نیز 
تأییــد مي کنــد و به آن 

دامن مي زند.

2. و بعد که به این رشــته 
آمدند عماًل در هر سال با 
درسي روبه رو مي شوند که 
از آن فــرار کرده اند و وارد 
این رشته شده اند و نتیجه 
این که تــا جایي که ممكن 
است این درس را فقط به 
اندازه اي کــه نیاز دارند تا 

قبول شوند، مي خوانند.

من  شــخصي  تجربه ي   .3
در تدریــس ریاضیات، یك 
نكته ي بسیار امیدوار کننده 
توانســتم  که  »وقتي  دارد: 
ترس دانش آموزان انســاني 
با ضعفشــان  مواجهه  از  را 
در ریاضــي را از بین ببرم، 
دانش آموزان  این  ریاضیات 

رشد کرد.«

4.دبیــران درس ریاضــی 
ــد  ــرض ح ــش ف ــا پی ، ب
دانــش  از  انتظــارات 
ــانی  ــوم انس ــوزان عل آم
همســان بــا ســایر رشــته 
هــا در ایــن رونــد تاثیــر 

ــتند .  ــذار هس گ

جزو دروس محاسباتي

آسيب شناسی درس رياضی در علوم انسانی
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 1. اين تــرس را چگونه می توان از بين برد؟ 
یك فن مشاوره اي الزم است و یك فن آموزشي.

 فن مشاوره اي: این ایده را که در ذهن همه به طور 
اعم و در ذهن دانش آموزان انســاني به طور اخص 
وجــود دارد؛ تغییر دهیم. ایده این اســت: »برخي 
آدم ها، درس هاي حفظي شــان خوب است و برخي 
از آدم ها درس هاي محاسباتي شــان خوب است.« 
انگاربخش ریاضی مغز آدمي، در همه نیســت! که 
مي دانیم که هســت! مهم بــه کارگیري آن بخش 
است. وقتي بتوانید این ایده را در ذهن دانش آموزان 
انســاني تغییر دهید، اولین قدم و محكم ترین قدم 

را برداشته اید. 
ايده ي آموزشي:

 در صورتي که مِن دبیر، تست هایي داشته باشم که 
به ترتیب آموزشي چیده شده باشند، مي توانم با هر 
تست مرحله به مرحله با دانش آموزان پیش بروم و 
آنان را آماده کنم براي یادگیري مفاهیم اصلي تر! و 
خدمت دبیران عزیز عرض کنم که اساساً ریاضیات 
را نمي شــود یاد داد مگر این که تست هایي را که 

مي زنید ترتیب آموزشي داشته باشد.

»مباحثي را براي دانش آموزتان تعیین 
کنید که روي آن مباحث انرژي روزانه 
نیم ساعت صرف کند. در طول یك سال 
تا زمان کنكور دانش آموز شما به عدد 

الزم خواهد رسید.«

 چند راهكار  موثر
ت
ضيا

ريا
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و هــم این جــا خدمتتــان بگویــم: افتخــار مــا در نوشــتن 

کتــاب ریاضــی  پایــه)10 و 11( از مجموعــه کتابهــای هدفــدار 

مشــاوران آمــوزش همیــن بــوده اســت کــه بــه دقـّـت ایــن امر را 

رعایــت کرده ایــم: »ترتیــب آموزشــي در یادگیــري مطالــب بــه 

کمــك تســت« کــه در واقــع » چیدمــان هــدف دار« در آموزش 

ــا صــرف زمــان  وســنجش را شــامل مــی شــود و ایــن کار را ب

بســیارو دقـّـت زیــاد بــه انجــام رســاندیم.

2. دانش آموز شما چند سؤال بزند در كنكور كافي 
است؟ این سؤال، سؤال ناکافي به نظر مي رسد یعني این 
که شــما خواهید گفت هر چقدر بیش تر! ولي منظورمان 
این نیست. براي همه ي رشته هاي دانشگاهي با 25 درصد 
مي توان به تراز الزم رســید. یعني 5 ســؤال از 20 سؤال 
کنكور. موضوع از این جا شــروع مي شــود که دانش آموز 
انســاني فكر مي کند باید در این درس قیامت کند و باید 
بسیاري از مطالب را یاد بگیرد، پس در نتیجه هیچ چیزي 
نمي خواند. پیشنهادي دارم که مي دانم همۀ دبیران عزیز 

آن را مي دانند، اما با قاطعیت شاید طرح و اجرا نكنند: 

ریاضي  درس  موضوع:  آخرين   .3
تنها درســي اســت که در رشته ي 
علوم انساني ترکیب سؤال هایي که از 
هر کتاب ارائه مي شــود، تغییر بسیار 
کمي دارد. مي بینید که طبق جدول 
در سه سال گذشــته، درس ریاضي 
از این نظــر هیچ تغییري نداشــته 
اســت و این نشان دهنده ي این است 
که شــما مي توانید بــه راحتي براي 

دانش آموزانتان برنامه ریزي کنید.

رياضيات: 
ریاضیات یك درس جدی برای علوم انسانی هست؛ هرگز نباید این را گفت و باور کرد که ریاضی در 
رشته علوم انسانی، برای دانش آموزان مهم نیست یا دشوارترین درس است. جالب است بدانید میانگین 
درس ریاضیات در کنكور 96 نزدیك به دو برابر درس فلسفه و منطق است! از سوی دیگر ذهن که 

بتواند منطق را دریابد و فلسفه را درک کند، حتما توانایی استدالل ریاضیات را بیشتر دارد.
 کتاب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم به لحاظ نوع محتوای کتاب درسی، برای کنكور 98 نظام 
جدید دشوار تر شده است؛ از این جهت سواالت مفهومی تر شده اند. برای مثال در نظام قدیم، کتاب 
آمار یك کتاب مستقل در یك پایه بود اما در نظام جدید این کتاب، مباحث تقسیم بندی شده ای در 
هر سه کتاب پایه  دهم، یازدهم و دوازدهم است. از سوی دیگر، مباحثی که در این کتاب جدید آمده 
است، رویكرد مفهومی پیدا کرده اند، برخالف کتاب نظام قدیم. ما شاهد مباحثی مختلف در بخشهای 
آمار نظام جدید هستیم که نیاز به درک مفاهیم آنها برای پاسخگویی هستند؛ این تغییر رویكرد حتی 
در تیتربندی مباحث وجود دارد و ما شاهد تیتر »مفهوم تابع« هستیم، یا مفهوم واریانس و انحراف 

معیار و تفسیر آنها. 
برای همین در کتاب ریاضی پایه 10و11 به عنوان تنها کتاب مفهومی ریاضی در نظام جدید آموزشی، 

سواالت با رویكرد مفهومی طراحی شده اند. 
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ويژگي هاي خاص درس اقتصاد

جزو دروس محاسباتي ـ متني

4. جــدول تحلیــل کنکور ایــن درس  به 
اندازه ي کافي گویا هست اما چند نکته الزم 

است :
- ســؤال هاي حافظه اي که در گذشته بیش 
از 50 درصــد ســؤال هاي کنکــور بود، در 
کنکور های اخیر بسیار کمتر شده است .پس 
نمی شــود انتظار داشــت که دانش آموزان با 
روش هاي قدیمــي مطالعه به تغییر نتیجه اي 

در اقتصاد برسند. 
- ســؤال هاي ترکیبــي در درس اقتصاد نیز 
سهم خاص خود را دارند که می طلبد روش 
تدریس دبیران محترم و روش مطالعه ي ارائه 
شده توسط مشــاورها به دانش آموزان تغییر 

کند.

1. دبیران گرامي اقتصاد،  پایه 
دهــم با دانش آمــوزان علوم 
انســاني درس اقتصاد را کار 
کرده اند و ایــن دانش آموزان 
بعد از 2 سال این درس را در 
کنکــور آزمون مي دهند و در 
طي این دو سال هم هیچ کار 
خاصي با آنان در سال یازدهم 
و دوازدهم انجام نمي شــود. 
تقریبًا  دانش آموزان  نتیجه  در 
با حافظــه اي خالي از اقتصاد 

به سال دوازدهم مي رسند.

2. موضوع دیگــر این که در 
کتاب درســي، تعداد مسائلي 
که بیان شده اســت و میزان 
باُرم بندي  در  کــه  توجهــي 
دهم  پایه  امتحاني  سؤال هاي 
به مســائل مي شود، بسیار کم 
رنگ تر از مقداري اســت که 
در کنکــور مي آیــد. مي توان 
گفت که سؤال هاي محاسباتي 
و بخــش اعظم ســؤال هاي 
مربوط به نمودارها و جداول، 
بیش از50 درصد ســؤال هاي 

کنکور است.

مشکل  اصلي ترین  شاید   .3
درس  در  دانش آمــوزان 
اقتصــاد این اســت که در 
درس ریاضي مشکل دارند.

كنيم  كمك  اگــر  بنابراین 
كــه تــرس دانش آموزان 
سؤال هاي  از  انساني  علوم 
موفق  بريزد،  محاســباتي 
را  آنان  كه  خواهيم شــد 
خوب  درصدهاي  بــراي 

آماده كنيم.  

5.میانگین باالی درس اقتصاد در کنکور سراسری این را 
می رساند که به دانش آموزانمان توصیه کنیم در درجه اول این 
درس تک کتاب را جدی تر گرفته تا از گوی رقابت آن خیلی 
با مطالعه درست و اصولی آن  این که  نگیرند و دوم  فاصله 
فاصله یشان را با میانگین کشوری به شکل مثبت،  بیشتر کنند .
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در این کتاب،عالوه برتیپ بندی مسائل اقتصاد 
در سواالت کنكور برای نخستين بار کاری نو 

صورت گرفته است: 
هر دانش آموز انسانی برای حل مسائل اقتصاد 

دو چیز الزم دارد و ما آن را آموزش داده ایم:

 * ریاضیات الزم برای حل مسئله اقتصادی

 * روش حل هر تیپ مسئله اقتصادی

مشاوران آموزش:يك كار نو در كتاب اقتصاد هدفدار 

اد
صـــ
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اقتصاد
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اولین و جدي ترین موضوع این اســت کــه دراغلب کنکورهای 
برگزارشــده ،خیلی به ندرت سؤال حافظه اي داریم. به نظر من طراحان 
ســؤال کنکور بســیار جلوتر از وضعیت آموزش علوم انساني در کشور 
هســتند، چرا که آنان به خوبي این موضوع را درك کرده اند که دروس 
علوم انساني از سنخ دروس حافظه اي محض نیست. مگر مي شود علمي 
مانند جامعه شناســي را علم حفظیات خواند؟! جامعه شناســي، یک علم 
تجربي تحلیلي- انتقادي اســت و دانش آمــوزان از این منظر مي توانند 
جهــان پیرامون خود را بشناســند و امیدواریم بــا تالش هایي که آغاز 
کرده ایم بتوانیم در اتاق جامعه شناســي در پایگاه های اینترنتی انتشارات 
مشاوران و کتاب جامعه شناسي مشاوران و کارهاي دیگر به کمک دبیران 

عزیز این رشته، به نتایج خوب برسیم.
 

چند نكته براي روش تدريس در درس 
د:جامعه شناسی

داني
ر ب

شت
بي

کتاب جامعه شناســي دهم و یازدهم، پر از واژگان کلیدي است که 
مي توانند راهنماي خوبي بشــوند براي درك اندیشــه های کلیدی. به طور 
نمونه در نظر بگیرید تعریف کنش انســاني را. کنش انساني با چند واژه ي 
کلیدي امکان درك کامل را دارد و دقیقًا طراحان ســؤال بر اســاس همین 
واژگان اســت که طرح ســؤال مي کنند، با تغییر دادنشان، یا با اضافه کردن 

کلمات بي ربط گزینه هاي غلط درست مي کنند.

جزو دروس متني

كنش انساني: »فعاليت«، »آگاهي« و »اراده«.
اگر دانش آموزان یاد بگیرند و شــما دبیران عزیز کمــک کنید که این فرایند 
یادگیري ســرعت بیابد که با روش کنکاشي، کتاب درسي را براي کشف این 
واژگان کلیدي به معنای واقعی و به اصطالح رایج خود دانش آموزان، شــخم 
بزنند در این صورت این واژگان به ســرعت قابل کشف مي شوند و آن هنگام 
اســت که اندیشــه های کلیدی در ذهن آنها ماندگار شده و از پس هر سوالی 

بر می آیند .

سی
شنا
معه 

جا
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درس روان شناسي
جزو دروس متني

کتاب درسی روانشناسی در نظام جدید ، با تغییرات خاص خود پیش 

تواند در  ما می  نظر  به  آنچه که  ؛ همه  قرار گرفت  روی مخاطبان آن 

نخستین آزمون سراسری این درس تك منبع مورد سوال قرار گیرد ، در 

کتاب  هدفدار روان شناسی مشاوران آموزش آورده ایم . که اغلب چنین 

بنظر می رسد در کتاب درسی ردی از آن وجود ندارد اما واقعیت چیز 

دیگری است . و آن هم اینكه در ورای مثالها و فعالیتها کتاب درسی ، 

می توان به این نكته ها رسید . در واقع به نوعی می توان گفت کتاب 

درسی روانشناسی ، نیاز به عمیق خوانی و کنار زدن متن برای پی بردن 

به هدف تالیف را می طلبد . سعی کرده ایم عالوه بر ذکر این نكته ها در 

از کتاب آشنا کنیم .کتاب خود ، با ارائه مشاوره های درسی ، مخاطبان کتاب را با این زوایا 

روان شناسی
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اين معني جامع بودن 

كتاب هاي علوم انساني 

مشاوران آموزش است
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در بسیاری از معرفی کتابهای مشاوران آموزش با این اصطالح روبرو می شوید: چینش هدفدار تستها.
می خواهیم بدانید این مفهوم به چه مواردی داللت دارد. 

طبیعتا هر کتاب کمك آموزشی در قالب سه بخش آموزش )درسنامه(، سنجش )سواالت( و پاسخ تشریحی شكل 
گرفته است. ما در مجموعه کتاب های خود با ویژگی هدفدار بودن تمامی این سه بخش را پوشش داده ایم. 

هدفدار بودن در درسنامه و آموزش کتابهای مشاوران نه در عنوان بندی ها منحصر شده بلكه هدف اصلی ما در 
هدفدار بودن این بخش، آموزش مطالب کتاب از طریق داللت مخاطبان به اندیشه های کلیدی و مفاهیم اصلی از 
طریق واژه های کلیدی است. سعی کرده ایم یك مفهوم را نه با جمالت و توضیحات در ذهن مخاطب جای گذاری 
و ماندگار کنیم، بلكه چون با تخصصی که نزد خود داریم، خوب می دانیم قاعدتا هر مفهومی، حاوی واژگان کلیدی 
است که منتهی به اندیشه های کلیدی در مورد آن مفهوم می شود؛ یافتن این کلیدها برای هر مفهوم و انتقال آنها 

را با تخصص خود در متن درسنامه و آموزش اجرا نموده ایم. 
مهم است که مخاطبان کتاب برای هر مطلب و مفهوم، با کلیدهای آن آشنا شوند؛ این کلیدواژگان و اندیشه های 
کلیدی چیزهایی نیستند که طراح سوال بتواند در آنها دخل و تصرف کند و آنها را از متن سوال خود حذف کند. 

به یك مثال در این زمنیه توجه کنید: 
در کتاب فلسفه بحثی چالشی تحت عنوان مبانی فلسفی علوم طبیعی ذکر شده است. به این ترییب که با خواندن 
هر جمله هر کسی می تواند برداشت متفاوتی داشته باشد که البته قابل توجیه شدن است که به ظاهر درست باشد: 
اصل هایی همچون واقعیت داشتن جهان، قابل شناخت بودن طبیعت، درستی روش تجربه و آزمایش، یكسان عمل 

کردن طبیعت، تبعیت همۀ موجودات از اصل علّیت. 
اما داقعیت این است که هر کدام از این اصول با شناخت واژگان کلیدی آنها می توان به اندیشه های کلیدیشان راه 
یافت. ما در کتاب خود آموزش داده ایم که به کلمات کلیدی هر جمله دقت کنید؛ آنجا که می خوانید:»مطمئن 
هستم که اگر دست خود را روی آتش ببرم، می سوزد.« به اصطالح یا کلیدواژه »مطمئن هستم« دقت کنید. و یا 
جایی که می خوانید: همۀ فلّزات در همه جا در اثر حرارت منبسط می شوند. قید »همه« حاوی یك پیام در جمله 

است که کلیدواژه است و شما نمی توانید تفسیر به رای کنید. 

مفهوم هدفدار بودن در كتابهای مشاوران آموزش:
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یا  تستی  سواالت  بخش  در  بودن  هدفدار 
چهارگزینه ای، بخش دیگری از این روند است. در 
این قسمت سعی شده که دو هدف را دنبال کنیم 
و البته اجرا کنیم. هدف اول که در ظاهر سواالت 
تیپ بندی  دارای  سواالت  که  این  پیداست  نیز 
براساس سواالت کنكور باشد؛ تیپ سواالت کنكور 
در علوم انسانی بر مبنای همان تیپ های حافظه ای، 
تيپ  )اين  است.  کنكاشی  و  ترکیبی  مفهمومی، 
مهم  کاربرد  داده ايم(.  توضيح  قبال  را  سواالت 
این  از  سواالت،  در  تیپ بندی  این  مفید  بسیار  و 
جهت است که دانش آموز می داند با چه تیپ سوالی 
این که در مرحله بررسی  ارتباط است و مهم تر  در 
سواالت، دانش آموز می تواند با بررسی تعداد سواالت 
اشتباه یا نزده از هر تیپ پی ببرد با چه تیپ سوالی 
بیشترین چالش را دارد و هدفمندتر بتواند مطالعه 

و رفع اشكال نماید. 
وجود  سواالت  تیپ بندی  این  پس  در  آنچه  اما 
دارد این است که تیتربندی و عنوان بندی سواالت 
هماهنگ با همان تیتربندی و عنوان بندی درسنامه 
هست، لذا مخاطب می تواند پس از مطالعه هر بخش 
از درسنامه، بالفاصله مستقما به سراغ سواالت همان 
بخش برود. نكته دیگر و البته مهم تر اینكه سواالت 
به صورت هدفدار چینش شده اند، به این معنی که 
هدفدار  روند  داشتن  با  همگام  می تواند  دانش آموز 
در  آموزشی  ویژگی  از  سواالت،  دشواری  در سطح 

سنجش نیز بهره مند شود.

مخاطبان کتاب با پیشروی خود همگام با سواالت، 
به نوعی یك بار دیگر )برای بار دوم( روند آموزش 
را خواهند داشت. چرا که سعی  و مطالب  مفاهیم 
پایه  از  مفاهیم  سواالت،  چیدمان  روند  در  شده 
با مفاهیم  را  ابتدا دانش آموز  طراحی و طرح شود. 
کند،  آشنا  کلیدی  اندیشه های  و  کلیدواژه  ساده، 
سپس هر یك از این مفاهیم به چند شكل می تواند 
گام  در  و  بگیرد،  قرار  قالب سوال  در  و  طرح شود 
بعدی این مفاهیم به چه انواعی امكان طرح به شكل 
مفهومی یا ترکیبی یا کنكاشی را داشته باشد و با 
و  گسترده تر  مفاهیم  قاعدتا  سواالت،  در  پیشروی 

عمیق تر می شود. 

هدفدار بودن در بُعد پاسخنامه تشریحی یك جنبه 
مشاوران آموزش  هدفدار  کتابهای  ویژگی  از  دیگر 
است. پیش از هر چیز الزم است توجه نمایید که 
ما چیزی  بنظر  آموزشی  کتابهای کمك  پاسخنامه 
فراتر از پاسخ به سواالت خود ماست که در کتاب 
آورده ایم و لزوما باید هدفی خاص را دنبال کند. از 
بار  )برای  دیگر  یكبار  داشته ایم  سعی  روی  همین 
سوم( روند آموزش مفاهیم و مطالب را در درسنامه 
تكرار کنیم؛ به گونه ای که مخاطب کتاب با مطالعه 
پاسخ تشریحی هر بخش و درس از کتاب، به نوعی 
آموزش کامل را داشته باشد. این هدف را می توان 
به نوعی دیگر مورد توجه داشت و البته بهره برد؛ 
به این شكل که می توان از مطالعه پاسخ تشریحی 
کتابهایی که با این سبك تالیف شده اند، به عنوان 

مرور و جمع بندی استفاده نمود. 

همه آنچه از هدفدار بودن گفته شد، به این رویكرد 
نه  را  »روش«  بايد  معتقديم  كه  برمی گردد  ما 
تنها در مطالعه و يادگيری پيش برد، بلكه بايد 
نيز  آموزش  و  تاليف  در  را  »روش« مند  بودن 

مّدنظر و اجرا نمود. 
با  است؛  »آموزش«  گم شده  همان  »روش« 
کتابهای  در  سنجش  و  آموزش  »روش« مند شدن 
کمك آموزشی می توان عالوه بر نتیجه بخش نمودن 
به  مخاطبان  برای  را  موفقیت  مطمئنا  که  مطالعه 
نشان  آنها  به  نیز  را  مطالعه  لذت  می آورد،  ارمغان 

دهد. 
در  هم  را  آموزی  »روش«  روند  این  امیدواریم 
تدریس و هم در راهنمایی های دبیران و مشاوران 
گرامی مشاهده کنیم تا این مثلث آموزش )مولف، 
دبیر، مشاور( در یك سو و یك جهت گام بردارند. 
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  مطالــب مشــاوره ای در قالــب ویس هــای مشــاوره ای بــرای 
مطالــب  انگیزشــی

 برنامه ریزی ماهانه و مقطعی 
 پاســخ دهی بــه ســواالت دانش آمــوزان، فیلم هــای آموزشــی )یــك 

ــك روش( ــت ی تس

 گردهمایی دبیران انسانی و دروس عمومی
محلـی بـرای اطـالع از آخریـن اخبـار دنیـای فرهنگیـان ، منابـع کمـك 
آموزشـی معتبـر ، بـه اشتراک گذاشـتن جـزوات درسـی و نمونه سـواالت 
بـا مشـارکت دبیران سراسـر کشـور، ارائـه طرح درسـی مطابق بـا آخرین 

تغییـرات کتب نـو نگاشـت و ...

مجمــع علمــی مشــاوران آموزشــی، توضیــح وتفســیرآخرین تغییــرات                         
کتــب نــو نگاشــت و مقایســه تفاوت هــا ، آشــنایی بــا منابــع کمــك آموزشــی 
ــات  ــا موضوع ــه ب ــا مقال ــدی از صده ــانی و بهره من ــته ی انس ــر در رش معتب
مشــاوره ای بــرای اســتفاده مشــاورین کنكــور ، بــه اشــتراک گــذاری مطالــب 

و مقــاالت مشــاوران معتبــر از سراســر کشــور 

گردهمایی آموزشی انگیزشی دهمی ها و یازدهمی ها
ــده  ــان آین ــزش داوطلب ــه و انگی ــی ارائ ــه علم ــت بنی ــرای تقوی ــی ب جای
ارائــه   و  شــده  طبقه بنــدی  مشــاوره ای  مطالــب  انســانی˛  کنكــور 
برنامه هــای مطالعاتــی منظــم و منعطــف بــا شــرایط دانش آمــوزان 
ــتمر  ــارت مس ــتیبانی و نظ ــی˛ پش ــال تحصیل ــول س ــتان و ط در تابس
ــا  ــای نادرســت ب ــن شــیوه ه ــه و جایگزی ــت مطالع ــش کیفی ــرای افزای ب
ــتفاده از  ــوزش˛ اس ــد آم ــام جدی ــا نظ ــق ب ــد و مطاب ــیوه های روش من ش
ــی ــب درس ــوزش مطال ــرای آم ــی ب ــر آموزش ــا و تصاوی ــا˛ فیلم ه فایل ه

كانال های تلگرامی
زیبزرگترين اجتماع تخصصی - علمی انسانی ها
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چنــد ســالی هســت کــه ســؤال هاي کنكــور در درس منطــق 
ــي  ــفانه کتاب های ــوار! متاس ــت و دش ــده اس ــاوت ش ــفه متف و فلس
کــه در بــازار وجــود دارد در ســطح ســؤال هاي کنكــور نیســت کــه 
ــن  ــراي ای ــد و ب ــاس تســت بزنن ــر آن اس ــد ب ــوزان بتوانن دانش آم
ــع مشــاوران  ــاده بشــوند. منطــق و فلســفه جام ــؤال ها آم ــوع س ن
ــه فضــاي ســؤال هاي  ــا طراحــي تســت هاي مفهومــي ب آمــوزش ب
کنكــور نزدیــك شــده اســت، طــوری کــه میانگیــن کل داوطلبــان 
ــه در  ــید ک ــر از 5%رس ــه کمت ــن درس ب ــور 95 و 96 در ای کنك

واقــع کمتریــن درصــد میانگیــن در میــان همــه دروس بــود!
»توضیــح مباحــث بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم در درس نامــه«  و 
ــر  ــق ه ــه آن مبحــث و تشــریح دقی ــوط ب ــان تســت های مرب »بی
ــی  ــت های تكمیل ــود تس ــط آن« – »وج ــاي غل ــئوال و گزینه ه س
باعــث افزایــش درصــد شــما و در نهایــت پیشــی گرفتــن از 
ــب  ــیار مناس ــدي بس ــرور و جمع بن ــد.«- »م ــد ش ــان خواه رقبایت
آن بــراي این کــه بتوانیــد در هــر بــار دوره کــردن، ســریع و 
ــواالت  ــه س ــخ ب ــن مباحــث آن را دوره کنید.«-»پاس ــل ای کام
متــن كتــاب درســی كــه قابليــت طــرح ســوال كنكــوری 

ــد.« دارن
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ويژگي هاي درستر
منطق و فلسفه يك كار متمايز در كتاب منطق و فلسفه 

جزو دروس متنيمشاوران آموزش

معرفی كتاب منطق و فلسفه كنكور نظام جديد:
کتابی برای درک لذت مطالعه منطق و فلسفه

کتابی برای تجربه درصد 100 در کنكور
پایه دوازدهم. کتابی با زبان منطق، به روایت فلسفه پایه یازدهم و تحلیل 

دارای درسنامه جامع و کامل در 2402 سوال چهارگزینه ای 
با چیدمان هدفدار و پاسخنامه تشریحی
همراه با جمع بندی ها برای مرور سریع 
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ويژگي هاي خاص 
تاريـخ و جغرافيا

جزو دروس متني

را دوره نمي کننــد چــون فكــر مي کننــد کــه نمي رســند.مي خواننــد و بــه طــور عمــوم نزدیك کنكور مي شــوند بــه خاطر فراموشــي - نــوع برخــورد دانش آمــوزان با ايــن درس: ابتداي ســال، بــا انرژي - شاخصه ي يادگيري: زود یاد گرفته مي شود و به همان سرعت فراموش مي شود. و چگونــه روش هایي را براي به یــاد ماندن و دوره ي دانش آمــوزان تعریف کنند.مي کننــد، چگونــه درس بدهند که این درس بــراي دانش آموزان جذاب باشــد - نوع برخــورد دبيران حرفه اي با اين درس: بــراي دو موضوع هم زمان فكر ذهن دانش آموزان فرو کنم خودشــان باید بخواننــد من فقط باید کلیات را بگویم.- نــوع برخورد دبیــران غیر حرفه اي با این درس: من کــه نمي توانم مطالب را در اکثــر مطالــب 
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مطلوب و قابل قبولی برسند ، سپس تمرکز و هدفگذاری دقیق تر صورت بگیرد . تاریخ و جغرافیا ، بلكه سایر دروسی که در هر زیرگروه ، ضریب 1 یا 2 دارند ، نیز باید به حد ، چندان اهمیتی ندارد . حال آنكه بنابر اصل همسان سازی دروس در زیرگروه ها ، نه تنها تصور اشتباه بسیاری از دانش آموزان و حتی دبیران و مشاوران این است که تاریخ و جغرافیا يک نكته مهم درباره تاريخ و جغرافيا:

فيا
غرا
و ج
يخ 
تار
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ــم و  ــم، یازده ــه ده ــك از پای ــر ی ــرای ه ب
ــته ایم؛  ــع نوش ــاب جام ــك کت ــم، ی دوازده
ــه  ــامل هم ــه ش ــا ک ــن معن ــه ای ــع ب جام
و  آمــوزش  اســت؛  آموزشــی  نیازهــای 
درســنامه جامــع، ســواالت متنوع تشــریحی 
و جامــع، ســواالت تســتی هدفــدار کــه 
ــه  ــتی ارائ ــواالت تس ــع از س ــناختی جام ش

ــد . ده
ــن  ــر آموخت ــرای بهت ــع ب ــی جام كتاب
ــدن ــع« خوان ــت »جام ــه در جه و البت

ــا  ــه کتابه ــن مجموع ــا! ای کنكوری ه
نقطــه  واقــع  در  بخوانیــد؛  همیشــه  را 
ــن  ــتند. در ای ــوری هس ــه کنك ــاز مطالع آغ
مجموعــه، مهمتریــن مطلبــی کــه خواهیــد 
ــوری  ــوم کنك ــه مفه ــن اســت ک ــد ای فهمی
خوانــدن در علوم انســانی بــه چــه معناســت 
و مطالــب پایــه ای هــر درس را مــی آموزیــد.
ــه  ــن مجموع ــا اي ــا ب ــما كنكوری ه ش
كتاب هــا، مــی توانيــد بــه درصــد 80 

در كنكــور سراســری برســيد. 

بــرای  را  کتابهــا  از  دســته  ایــن 
بــه  کــه  می کنیــم  توصیــه  داوطلبانــی 
درصــدی ثابــت در آزمــون رســیده اند و 
داشــته  بیشــتر  پیشــرفتی  می خواهنــد 
ــاب  ــن کت ــی در ای ــد مبحث ــند؛ رش باش
مــورد توجــه قــرار گرفتــه تــا بتوانیــد 
بــا تســت هایی چالشــی، بــرای آزمــون 

باشــید.  آماده تــر  سراســری 
ايــن مجموعــه كتابهــا بــرای رســيدن 
از درصــد 80 بــه 100 در كنكــور اســت.

ــدل در  ــر مع ــب تاثی ــش ضری ــا افزای  ب
ــات  ــت امتحان ــلما اهمی ــور، مس ــی کنك قبول

ــت! ــده اس ــل ش ــتر از قب ــی، بیش نهای
ــر  ــان ه ــن مشــكالت داوطلب ــی از بزرگتری یك
ــات  ــا امتحان ــور ب ــال کنك ــور، تداخــل س کنك
نیمســال آنهاســت؛ بخصــوص نیمســال پایانــی. 
بــا ایــن شــرایط بایــد از همــان مهرمــاه زمانــی 
ــره  ــات تشــریحی و کســب نم ــرای امتحان را ب

ــا اختصــاص داد؛ ــوب در آنه خ
ايــن مجموعــه كتاب هــا، می تواننــد 
ــرفت  ــدل و پيش ــای مع ــير ارتق در مس
ــند. ــر باش ــيار موث ــريحی دروس بس تش

از  مجموعــه  ایــن  در  شــما 
صــورت  بــه  را  مطالــب  کتاب هــا، 
آمادگــی  بــرای  شــده  جمع بنــدی 
ــرد و  ــد ک ــرور خواهی ــور م ــل کنك کام
ــاط  ــری از نق ــی دقیق ت ــد ارزیاب می توانی
ضعــف و قــوت خــود داشــته باشــید.  
بــرای  كتابهايــی  مجموعــه 
ــه طــی همــه  جمع بنــدی آنچــه ك
ــور  ــه كنك ــته مطالع ــدت گذش م

 . يــد خته ا مو آ

ایــن مجموعــه از کتابهــا را بــرای 
ــری  ــون سراس ــا آزم ــع ب ــنایی جام آش
ــع در  ــنایی جام ــم. آش ــه می کنی توصی
قالــب آزمونهایــی شبیه ســازی شــده بــا 
کنكــور. ایــن کتابهــا در واقــع میــخ آخــر 
شــما بــرای آمادگــی کنكــور اســت؛ 
پــس آن را محكــم بكوبیــد و جــدی بــه 

ســراغ آنهــا برویــد. 
شروع  برای  هدفدار  پايان  يک 

هدفدار با مجموعه كتابهای  هدفدار

مجموعه كناب های جامع پايه كنكور مجموعه كتاب های تيزشيممجموعه كتاب های جامع

مجموعه كتابهای پيش بينی امتحان نهايیمجموعه كتابهای هدفدار)شبيه ساز     (مجموعه كتاب های جمع بندی  مجموعه كتاب های فاز امتحان

تاثیر  ضریب  افزایش  با 
سراسری  کنكور  در  معدل 
امتحانات  اهمیت  مسلما 
نهایی  یا  کشوری  هماهنگ 

بیش تر از قبل شده است .
كتاب ها  مجموعه  اين  با 
از  كامل تری  آشنايی 
خواهيد  نهايی  امتحانات 

داشت.
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 مجموعه پيش بينی

متحان نهايی
ا

مجموعه تيزشيم
 پايه دهم

پايه يازدهممجموعه تيزشيم 
پايه دوازدهممجموعه تيزشيم 

جموعه
م

متحان 
فاز ا

يه دهم
پا

جموعه
م

متحان 
فاز ا

يازذهم
پايه 

جموعه
م

متحان 
فاز ا

وازدهم
پايه د

جموعه 
م

ع بندی
جمــ

مجموعه جامع 
هدفدار دهم

هدفدار يازدهممجموعه جامع 
جامع هدفداركنكورمجموعه آزمونهای 

مجموعه كتاب هاي انتشارات مشاوران آموزش
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درصد تشابه و تطبيق 
سواالت مشاوران آموزش با كنكور های اخير




