


ــی دروس  ــر تخصص ــد ناش ــانیها: بدانی - انس
عمومــی، همــان ناشــر تخصصی رشــتۀ شماســت؛ 

مشــاوران آمــوزش. 
- واگــررشــتهتجربــییــاریاضیهســتید: 
مــا را بشناســید؛ انتشــارات مشــاوران آمــوزش، 

ناشــر تخصصــی دروس عمومــی شــما. 

ــوم  • قطعــا همــان ناشــران تخصصــی عل
هــم  عمومــی  دروس  ناشــر  انســانی، 
ــی  ــد یک ــان بای ــی تعدادش ــتند. یعن هس

ــد. باش
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ــدام  ــس ک ــی از جن دروس عموم

ــتند؟  ــا هس درس ه

به کدام رشته نزدیک ترند؟

• زبــان فارســی، زبــان عربی و زبان انگلیســی، 
ــی  ــوزش تخصص ــه آم ــی ک ــه درس زبان س
و  زبان شناســی  اصــول  نیازمنــد  آن هــا 

ــت.  ــان اس ــِی زب روانشناس
ــس دروس  ــی از جن ــی درس ــن و زندگ • دی
منطــق،  فلســفه،  ماننــد  اســت.  متنــی 
ــی  ــه همگ ــی؛ ک ــی و روانشناس جامعه شناس
ــه  ــری« آمیخت ــل« و  »نتیجه گی ــا »تحلی ب

شــده اند. 

این ها که گفتیم به چه معناست؟

• این هــا یعنــی کســانی کــه علوم انســانی 
می خواننــد، بیشــترین و نزدیک تریــن 

ارتبــاط بــا ایــن دروس را دارنــد.

و آیا می دانید؟

• طراحــان ســواالت دروس عمومــی کنکور 
هــم، تخصــص علــوم انســانی دارند. 

ــی  ــی عموم ــوال های عرب ــراح س ــی ط یعن
کنکــور، زبــان و ادبیــات عربــی خوانــده، یــا 
ــرح  ــی ط ــی را کس ــن و زندگ ــواالت دی س

ــده و . . .  ــات خوان ــه الهی ــد ک می کن

شــما برای دروس عمومی 

ــر  ــدام ناش ــاب ک ــود، کت خ

ــا را  ــن درس ه ــی ای تخصص

می خوانیــد؟

 چند ناشر تخصصِی دروس 

عمومی می شناسید؟

داوطلب کنکور هر رشته ای که هستید:

پــس برایتــان مهــم باشــد کــه کتــاب 
ــر  ــود را از ناش ــی خ ــک آموزش کم

ــد. ــته بخوانی ــان رش ــی هم تخصص
ــی  ــر تخصص ــوزش؛ ناش ــاوران آم مش

ــانی. ــوم انس ــی و عل دروس عموم



ویژۀ دبیران ادبیات فارسی

ارتبــاط بـا مـا

ویژگی های کتاب درسی

معرفی کنکور زبان و ادبیات فارسی عمومی

جایگاه کنکوری زبان و ادبیات فارسی عمومی

رفتار کنکوری داوطلبان در این درس

شما برای این درس چه کارهایی بکنید؟

پیشرفت در آزمون آزمایشی

دل نوشته های نسرین دشتبان 

ــر  ــزار نف ــی: 72ه ــات عموم ــت ادبی ــخ درس *ارزش 1پاس
ــه! ــاف رتب اخت

*ادبیــات عمومــی؛ تنهــا درس ضریــب4 بــرای همــۀ رشــته ها 
ــا؛ ــام زیرگروه ه در تم

* رفتار کنکوری داوطلب ها در این درس!
ــدی  ــی و تیپ بن ــاب درس ــه گانۀ کت ــای س ــی قلمروه * معرف

ســواالت کنکــور!
* شما کنکوری های 99 برای فارسی چه کنید؟

* چگونه این درس را در آزمون آزمایشی پاسخ بدهید؟
ــت و  ــیرینی زیس ــار ش ــی در کن ــان فارس ــک فنج ــم ی * طع

ــیل  دیفرانس
* دعوت نامه ای برای دبیران گرامی ادبیات فارسی
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•»سرعت«و»دقت«عملکردشمادرهر3مرحله»یادگیری«،»یادسپاری«و»یادآوری«
نتیجۀاینشناختاست.

دانستن ویژگی های کتاب درسی به چه کاری می آید؟

* شامل 3 کتاب فارسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم. 
* درس مشترک همۀ رشته ها: انسانی، تجربی، ریاضی، زبان و هنر.

* جزو درس های کلیدی و دروسزبانی1 
* اساس و چهارچوب مطالب: قلمروهای سه گانۀ »زبانی، ادبی و فکری«.

* هدف آموزشی: مهارت آموزِی تحلیلوکالبدشکافی اثر ادبی از نظر قلمروها.

         1- برای آشنایی با انواع دروس و ویژگی دروس زبانی <<< مجموعۀ »انسانی ها در یک نگاه«؛
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مباحث قلمرو زبانی

سطح دستوری سطح واژگان

ترکیب و قواعد دستور زبان 
در متن

دستور زبان های تاریخی
ویژگی های جمله بندی متن

ریشه یابی واژه )فارسی/ غیر فارسی(
ساختمان واژه

رابطه واژگان)ترادف، تضاد، تناسب(
مباحث قلمرو ادبیامالء و درست نویسی

بدیع بیان آوا و موسیقی

آرایه های علم بدیع:
)تضاد، ایهام،مراعات 

نظیر و ...(

آرایه های علم بیان
)تشبیه؛ استعاره؛ 

مجاز؛ کنایه(

وزن؛ قافیه؛ ردیف

آرایه های لفظی
)واج آرایی، جناس در نظم،
سجع در نثر، تکرار و ...(

مباحث قلمرو ادبی

سایر ویژگی ها شاخه/گونه ادبی مکتب ادبی

افکار شخصی، 
آراء و افکار،

عقاید، اندیشه های شخصی 
و...

تعلیمی، غنایی، حماسی
داستانی، سفرنامه و 

سیره نویسی

شادی گرا، عرفانی، 
واقع بین، طبیعت گرا، 

بدبینی

در مقدمه کتاب درسی فارسی، مباحث قلمروهای سه گانه این طور معرفی شدند: 

بعــد از شــناخت ویژگی هــای ایــن درس 
و کلیــات محتــوای آن، بایــد کنکــور  آن 

بشناسید. را 

الزم است ویژگی های
نتیــجه گیری  : هـر درس را بدانیـد
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بدانید:
ســواالتکنکــوربــرایتمــامرشــتهها،
بــهصــورتدودفترچــۀ»آزمــون
اختصاصــی« »آزمــون و عمومــی«

ــت: ــهاس جداگان

حاال مشخصات کنکوری این درس را بخوانید:
**  اولیــن درس کــه در دفترچــۀ اول ســواالت 

کنکــور بــا آن روبــرو می شــوید؛
** 25ســوال )براســاس کنکــور 97( . مجموعــاً 18 
دقیقــه زمــان )1080 ثانیــه(؛ هــر ســوال 43 ثانیــه!

** تخصصی تریــن درس عمومــی بــه دلیــل تنــوع 
موضوعات؛

تیپ بندی سواالت:
حافظهای،مفهومی،کنکاشی،ترکیبی-حافظهای؛

شمارشی
منبع سواالت:
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ــان و ادبیــات  ــارۀ منبــع طــرح ســواالت زب ــم درب ــح مه توضی
ــور 1399: فارســی کنک

بــرای کنکــور 99، معیــار و منبــع طــرح ســواالت، کتــاب فارســی 
دهــم چــاپ ســال تحصیلــی97-96، فارســی یازدهــم چاپ ســال 
ــی  ــال تحصیل ــاپ س ــم چ ــی دوازده ــی 98-97 و فارس تحصیل

ــت.  1399- 1398 اس
بــا توجــه بــه ایــن معیــار و تغییــرات محتــوای کتــاب، داوطلبان
ــی ــهداوطلبان ــاوچ ــهدوازدهمیه ــور1399)چ کنک
کــهکنکــور98هــمشــرکتکردنــد(درایــنخصــوص
دقــتکننــدکــهکتــابتســتوکمــکآموزشــیویــژۀ

کنکــور1399راتهیــهومطالعــهکننــد!

   سوال های زبان و ادبیات فارسی عمومی در کنکور سراسری

امالء

معنی واژگانقلمرو زبانی

دستور زبان فارسی

آرایه های ادبی
قلمرو ادبی

تاریخ ادبیات

معنی، مفهوم و قرابت معنایی قلمرو فکری

تنها درس با ضریب4 برای همۀرشتهها در تمامزیرگروهها. 

• در تمامیرشتهها )انسانی، ریاضی، تجربی( هیچدرسی نداریم 
که برای همۀ زیرگروه ها ضریب4 داشته باشد؛ بجز فارسی یا همان

زبانوادبیاتفارسیعمومی.
• وقتی می گوییم هیچ درسی  یعنی حتی دروس تخصصی؛ مثل 

منطقیازیستوشیمیوریاضیات!

مهم ترین ویژگی خاص:

توضیح بیشتر این اهمیت:

ویژگی های فارسی:

شروع خوب در اولین درس کنکور                  انرژی بیشتر برای درس های دیگر

با بیشترین ضریب در همۀ زیرگروه ها و تخصصی بودن تیپ سواالت                   درس رتبه ساز شماست

هررشتهایکههستید؛)انسانی،ریاضی،تجربی...(
هردانشگاهسراسریکهمیخواهیدبروید؛

بههررشتۀدانشگاهیکهعالقهمندهستید:
فارسیراجدیبگیرید

وبهایندرسجانانهحملهکنید!
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رفتار کنکوری چیه؟ چه کاربردی داره؟

 رفتــارکنکــورییعنــیمجموعــۀ
ــا: ــردکنکوریه عملک

)روش کنکــور برگــزاری از قبــل *
مطالعــۀآنهــا(

ــتراتژی ــور)اس ــزاریکنک ــنبرگ *حی
پاســخدهیآنهــا(

ــب ــلدرقال ــۀقب ــهدومرحل *نتیج
درصــدپاســخگوییآنهــابهســواالت.

ــه ــتک ــاراس ــنرفت ــلای ــاتحلی ب
اســتراتژیوروشمطالعــۀدرســتهــر

میشــود. مشــخص درس

برای شناخت بیشتر ویژگی های این درس:
 به کانال تلگرامی انسانی ها Ensaniha@ بیایید 

و کلمه »فارسی« را جستجو کنید.
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درصد داوطلبانتعداد داوطلبانبازه درصد

622220.11منفی

0-202260370.40

20-401935680.34

40-60754320.13

60-80121330.02

80-1005920.00

569984100جمع کل داوطلبان

21.72
11904241.42

3450.252371

میانگین
واریانس

انحراف از معیار

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1003

90-9972

80-90517

70-803003

60-709130

50-6027203

40-5048229

30-4089221

20-30104347

10-20129374

0-1096663

62058منفی

164سفید

569984 جمع کل داوطلبان

تحلیل آماری درس ادبیات عمومی رشته تجربی در کنکور 97

*نحوۀ پاسخ دهی داوطلبان کنکور 97 در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی:

نمودار درصد/نفر
 درس ادبیات عمومی
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تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1000

90-990

80-904

70-8053

60-70172

50-60566

40-501344

30-404109

20-309563

10-2028683

0-1057207

85951منفی

8سفید

187660

درصد داوطلبانتعداد داوطلبانبازه درصد

859590.46منفی

0-20858900.46

20-40136720.07

40-6019100.01

60-802250.00

80-10040.00

187660100جمع کل داوطلبان

تحلیل آماری درس ادبیات عمومی رشته انسانی در کنکور 97

جمع کل داوطلبان

میانگین
واریانس

انحراف از معیار

4.14
1554586.197
1246.83046

نمودار درصد/نفر 
درس ادبیات عمومی 
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تحلیل آماری درس ادبیات عمومی رشته ریاضی در کنکور 97

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1009

90-9949

80-90243

70-801034

60-702223

50-605434

40-508930

30-4016826

20-3020874

10-2030967

0-1028793

18659منفی

17سفید

درصد داوطلبانتعداد داوطلبانبازه درصد

186760.14منفی

0-20597600.45

20-40377000.28

40-60143640.11

60-8032570.02

80-1003010.00

134058100جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس ادبیات عمومی 

134058جمع کل داوطلبان

میانگین
واریانس

انحراف از معیار

19.21
2958681.339
1720.081783
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ــان در  ــداد داوطلب ــترین تع ــته ها، بیش ــام رش در تم
بــازۀ درصــد 0 تــا 20 ایــن درس هســتند! ایــن وضعیت 
ــز  ــال 96 نی ــور س ــن شــکل در کنک ــه همی ــا ب ــان تقریب داوطلب

حاکــم بــود.
• یعنی:

ــور 97  ــته های کنک ــۀ رش ــان هم ــف داوطلب ــه نص ــک ب  * نزدی
)در بهتریــن حالــت( توانســتند فقــطبــه4ســوالازمجمــوع
25ســوال، پاســخ درســت داده و درصــد 20 را بــرای ایــن درس 

در کارنامــۀ خــود دیدنــد. 
ــاده  ــه ای آم ــور حرف ــه ط ــن درس را ب ــه ای ــانی ک ــداد کس * تع
بودنــد، بســیار کمتــر از حداقــل تصــور اســت. )بــه بــازه درصــد 90 

ــد(    ــگاه کنی ــت ن ــا دق ــر ب ــار دیگ ــا 100 یک ب ت

* قبــل از ادامــۀ تحلیــل ایــن درصدهــا، زمزمــۀ داوطلبــان ایــن 
کنکــور )و شــاید خــود شــما 99یهــا( را بخوانیــد:

* امال و معنی که آسونه. 
* دستور زبان هم نمی خونم چون سخته

 )5 سوال فدای سرم! (

*  آرایه ها هم که چیزی نیستن، حفظیه.
ــی هــم کــه خوراکمــه و از 9 ســوال  ــت معنای * قراب

ــم.  ــت می زن ــو درس حداقل7سوالش
* پس حداقل 60-70 درصد می تونم بزنم. 

ــن پیــش  ــد کــه جدول هــای داده شــده، خــاف ای ــا دیدی * ام
ــد. ــت کردن ــا را ثاب بینی ه

تاثیر 1 پاسخ درست بیشتر، در  درس ادبیات عمومی روی نتیجه 
 کنکور 97داوطلبان؛) درصد الزم برای رتبه کنونی:20% بود(

رشتهتعداد کل داوطلبانبهبود رتبه به:رتبه کنونی

انسانی8589013672187660

ریاضی5976037700134058

تجربی226037193568569984

هنر314991929062585

زبان5499039322119754

تحلیل جدول های داده شده:

* ادامۀ تحلیل وضعیت پاسخگویی و رفتارکنکوری این درس:

در جــدول زیــر ببینیــد کــه 1پاســخ درســِت بیشــتر، چــه تغییــر 
رتبــه ای در داوطلبــان کنکــور97 ایجــاد می کــرد: 
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ایــن یعنــی هرکــدام از 85890نفــر داوطلــب رشــتۀ انســانی کــه ایــن 
درس را 20% زدنــد، کافــی بــود تنهــایــکســوال دیگــر را درســت 
پاســخ بدهنــد تــا 72000نفــر در ایــن درس را پشــتســربگذارنــد! 

همین طور داوطلبان دیگر سایر رشته ها:
ــن درس را  ــه ای ــر ک ــته های دیگ ــور97 رش ــان کنک ــدام از داوطلب  هرک
20% زدنــد، تنهــابــا1پاســخدرســتبیشــتر از نصــفرقبــای

ــد. ــو می زدن ــمرشــتهخــود جل ه

*درسادبیاتعمومیچهمطالبیدارد؟
*تیپسواالتایندرسچندنوعاست؟

*ایندرسچهاهمیتیدرترازورتبۀشمادارد؟
*تاچهاندازهدررسیدنبهرشتهودانشگاهموردعالقۀشماموثراست؟
*رفتارکنکوریداوطلبانهمرشتۀشمادرایندرسچگونهبودهاست؟

لطفا همۀ تقصیرها را گردن استرس و مدیریت جلسه نیاندازید.

بــه احتمــال خیلــی زیــاد، اغلــب داوطلبــان بــازه20% ، قبــل و بعــد از 
جلســه کنکــور، درصــدی بیشــتر از ایــن 20 را زده انــد.

مدیریت جلسه و استرس، بخشی از خطاهای داوطلبان است.

ــا  ــب ب ــد. چــون اغل ــه« ندارن ــتراتژیمطالع ــور، »اس ــان کنک داوطلب
ــار کنکــوری آشــنا نیســتند. ــم در رفت ــن اصــل مه ای

ــا و  ــواالت ام ــواری س ــطح دش ــد س ــه نمی دانن ــتر از آن ک ــی بیش یعن
معنــی واژه، دســت کمــی از دســتور زبــان ندارنــد، یــا آرایه هــای ادبــی 
را بایــد یــادبگیرنــد تــا بتواننــد تشــخیص دهنــد، یــا همــۀ حرفهــای 

تکــراری دیگــر . . . 

تا اینجا دانستید:

کارهایی که باید بکنید:

1(اگرهرجاییازمطالبگذشتهرانخواندید،حتمابرگردیدوبادقتمطالعهکنید.
2(ادامهمطلبرابادقتبیشتریدنبالکردهواجراکنید.

3(در4زمینهنیازبهکاردارید:استراتژی.برنامه.روشمطالعهومنبعمطالعاتی.

ــر  ــی ه ــه ارزش واقع ــود ک ــان نمی ش ــا باورش ــد ی ــا نمی دانن ***آن ه
ــر از 4% اســت. ســوال ایــن درس، چیــزی فرات

اما همان طور که دیدید:
ــا ــرب ارزشیــکســوالادبیــاتعمومــیدرکنکــور97،براب

ــه%4 !!! ــود؛ن پشــتســرگذاشــتن72000رقیــبب

ایراد جایی دیگر است
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استراتژیکنکورییعنی:
شناختاصولاولویتبندی

تعییناولویتهایسرمایهگذاری
تعییناهداف

مشخصکردنبازههایزمانی
زمانبندیاهداف.

و... 

 حتمــا اگــر از مشــاورمتخصــص خــود دربــارۀ ایــن کلیات
 بپرســید، همــۀ مطالــب الزم را برایتــان خواهنــد گفــت. مــا
ــم ــن موضــوع پرداخته ای ــه ای  هــم در ســایت »انســانی ها« ب
www.ensaniha.ir  

استراتژی این درس:

  »استراتژی کنکوری« چطوری تنظیم میشه؟

  در زمینۀ رفتار کنکوری:
ــج داوطلبــان: خودشــان را بــا دیگــران و  ــتباه رای  اش

می کننــد. مقایســه  برتــر  رتبههــای
ــان  ــا خودت ــداد1، ب ــدولاع ــای ج ــر مبن ــت: ب کار درس

ــد. ــت کنی رقاب
ــود  ــه خ ــی نســبت ب ــه وضعیت ــد در چ ــه بدانی ــرای اینک ب

ــد: ــگاه کنی ــداد ن ــه جــدول اع ــواره ب ــد هم هســتید، بای

نام درس
بازه ی 5بازه ی 4بازه ی 3بازه ی 2بازه ی 1

رتبه 2000 تا 3000رتبه 1000 تا 2000رتبه 500 تا 1000رتبه 100 تا 500رتبه 1 تا 100

%30-20%40-30%50-40%65-50%75-65ادبیات

1  در جدول اعداد، همواره می دانید چه اندازه با رتبه مورد نیاز برای رشته و دانشگاه مورد عاقه خود فاصله دارید. 
اطاعات بیشتر: در کانال تلگرامی انسانی ها )Ensaniha@( عبارت »جدول اعداد« را جستجو کنید. 
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برنامۀ مطالعاتی این درس:
کلیات برنامه ریزی مطالعاتی برای درس فارسی:

ــه  ــه گانه در برنام ــای س ــف در قلمروه ــات مختل ــرای موضوع ب
مطالعاتــی خــود کارهــای متناســب بــا ویژگــی آن انجــام بدهید. 
ــهدر ــدک ــهکنی ــامراجع ــاتقلمروه ــدولموضوع ــهج )ب

همیــنمجموعــهآوردهشــد(

* برخــاف تصورهــا، امــاء و معنــی واژگان هــم جــزو 
دشــوارترین ســواالت ادبیــات عمومــی هســتند. پــس در 
تمــام طــول هفتــه ایــن دو موضــوع را بایــد بخوانیــد. )نیــاز بــه 
دقــت بســیار بــاال. تیــپ غالــب ســواالت شمارشــی اســت. درصــد 
خطاپذیــری ســواالت تقریبــا صفــر اســت. زمــان بَــر اســت و . .. (

ــاز  ــه از همــان آغ ــت مطالع ــۀ هفتگــی خــود 3نوب * در برنام
ــد؛  ــی واژگان اختصــاص دهی ــاء و معن ــرای ام ســال ب

* ایــن 3نوبــت مطالعــه را تحــت هــر شــرایطی انجــام دهیــد 
و هرگــز آن را کــم ندانیــد.

* تاثیــر میــان مــدت اســتمرار در ایــن کار را در پیشــرفت تان 
ــد دید.  خواهی

این هــا  فارســی  یادگرفتنــی  موضوعــات  و  بخش هــا   *
ــی )قلمــرو فکــری(. دســتور  ــت معنای ــا. قراب هســتند: آرایه ه

ــی(. ــرو زبان ــی از قلم زبان)بخش
برای هر موضوع یک نوبت مطالعۀ مناسبوجدی در طول 

هفته اختصاص دهید. 

قلمروهایسهگانه باید اساس روش مطالعۀ این درس باشد. 
ــم و  ــیار مه ــد، بس ــدا بخوانی ــه گانه را در ابت ــای س ــک از قلمروه ــدام ی ــه ک ــا این ک ام

تعیین کننــده اســت.
ــراد غیــر متخصــص در مشــاوره  ــرای ایــن درس توســط اف روش رایجــی کــه تاکنــون ب

توصیــه می شــود، بــهایــنترتیــباســت:
*** ابتــدا واژگان و معنــی لغــت، ســپس آرایه هــای ادبــی و زبــان فارســی کــه 
ــش  ــه بخ ــی ک ــت معنای ــت قراب ــتند و در نهای ــن درس هس ــری ای ــای یادگی بخش ه
تمرینی-مهارتــی اســت همــراه بــا حفظی تریــن بخــش ایــن درس یعنــی تاریــخ ادبیــات 

ــش( ــس و پی ــا کمــی پ ــاید ب ــه ش ــده شــود. )البت خوان

من این همه وقت را از کجای برنامه پیدا کنم که به 
این یه درس بدم؟ درس های دیگه هم هستن. . .

**اگــررشــتۀشــماانســانیاســتکــهایــنســوال
رامیپرســید،حتمــاازبرنامــۀمطالعاتــیمــااســتفاده
کنیــدکــهدرطــیســالبــرایشــماآمــادهمیکنیــم.
ــتید، ــیهس ــاریاض ــیی ــتۀتجرب ــررش ــااگ **ام
ــب ــوالرادرمطل ــنس ــوابای ــمج ــهمیکن توصی
ــک ــمی ــاقل ــهب ــدک ــکفنجــانفارســی«بخوانی »ی

همرشــتهایموفــقشماســت.

روش مطالعۀ فارسی:



16

می بینیــد کــه در ایــن روش، خبــری از قلمــرو خوانــی نیســت 
و هیــچ تناســبی بــا مطالــب و اهــداف کتــاب درســی نــدارد.

ــر  ــاس آن ب ــه اس ــت ک ــن  اس ــن روش، ای ــۀ ای ــمت فاجع قس
ــت.  ــی اس ــردن« فارس ــظ ک ــدن و حف ــی خوان »حفظ

توضیح بیشتر این اهمیت: 
وقتــی گونــۀ اثــر ادبــی را تشــخیص دادیــد، ویژگــی هــای فکــری، 
ــگاه و  ــک ن ــد، ی ــدا کردی ــق آن را پی ــی خال ــبک ادب ــب و َس مکت
ــر در ذهــن شــما ایجــاد می شــود  ــۀ آن اث ــی از هم شــناخت کل
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــت و می توانی ــه اس ــاس روش مطالع ــه اس ک
ــی را  ــر ادب ــزای آن اث ــر اج ــا و دیگ ــام دیواره ــی، تم ــتون اصل س

ــرار بدهیــد.  روی قلمــرو فکــری ق روش درست مطالعۀ فارسی:

** ابتدا الزم است به خوبی قلمرو فکری را بشناسید. 

چرا اول قلمرو فکری؟

**چــونقلمــروفکــری،همــهچیــزیــکشــعریــانثــر
اســت.وقتــیتوانســتیدفکــرواندیشــۀاصلــیاثــرادبــی
رابفهمیــد،ایــندریافــت،بــهعنــوانیــکســرنخاصلــی
ــی ــاتجزئ ــاماطالع ــدوتم ــلمیکن ــماعم ــنش درذه
ــههمــانســرنخوصــلمیشــود؛همــاناطالعاتــیکــه ب
ــد. ــانمیدهی ــهذهنت ــهو...ب ــیوآرای ازواژگان،معن

برای معنی و اما چکار کنیم؟
خیلی زیاده، نمی شه حفظشون کرد.

***جــوابایــنســوالدر
ــت! ــوالهس ــودس خ

حفظــی را معنــی و امــالء
ــرار ــاتک ــتنی ــد.نوش نخوانی
واژههــا،درعیــندشــواربــودن
ــابدرســی ــایکت ــاویژگیه ب

ــت. ــبنیس ــمامتناس ش
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روش درست مطالعۀ اماء و معنی واژگان

                   * خیلیسادهبگویم: 
»واژه«را»یادبگیرید«

ــان             ــه هم ــدی ب ــد و در گام بع ــه بخوانی ــی آن را در جمل                    *یعن
ــد. ــل کنی ــری وص ــرو فک ــرنخ های قلم س

ــا تکــرار یــک واژه در  وقتــی ایــن کار را انجــام دهیــد: قلمرویــی خوانده ایــد، ب
چندجــای متــن یــا چنــد متــن، حــدس زدن معنــی و پــی بــردن بــه امــای 
درســت و نادرســت آن، براســاس یــک »روش« اســت نــه بــر مبنــای حفظیــات.

 
ــات  ــی وار کلم ــراِر طوط ــا تک ــتن ی ــه مشــق نوش ــاز ب ــما نی ــن روش ش در ای

ــپارید!  ــان بس ــه خاطرت ــا را ب ــا واژه ه ــد ت نداری
                  *بایکمثالتوضیحمیدهم:

ــان آوردم کــه بعــد  بخش هایــی از کتــاب درســی فارســی دوازدهــم را برای ت
از آن روش تفکیــک قلمروهــا و نتیجه گیــری از هــر ســه را ببینیــد: 

*** ابتدابایدقلمروفکریمتنرابشناسیم:
ــا  ــه م ــد ب ــی می خواه ــا اندیشــه عرفان ــات تعلیمــی، ب در حــوزه ادبی

بگویــد:
ــا،  ــن نعمت ه ــکرگزاری ای ــا ش ــمارند و ب ــد بی ش ــای خداون نعمت ه

ــی(.  ــس کشــیدن )زندگ ــی نف ــوند. حت بیشــتر و بیشــتر می ش

ــه ــرراب ــاتدیگ ــبواطالع ــدمطال ــاالمیتوانی *** ح
ــد: ــرهبزنی ــیگ ــرنخاصل ــنس همی

ــن،  ــن مت ــه ای ــد ک ــریع تر می دانی ــر و س ــی بهت ــت معنای ــرای قراب ب
ــزون  ــت اف ــارت اســت: شــکر نعمــت، نعمت ــن عب ــا ای ــوم ب ــم مفه ه
ــْم  ــَکْرتُْم َلَِزیَدنَُّک ــْن َش ــک مفهــوم دارد: لَِئ ــه ی ــن آی ــا ای ــا ب ــد. ی کن

ــْم إَِنّ  ــْن َکَفْرتُ ــده: و َلَِئ ــن نیام ــه، در مت ــن آی ــمت دوم همی ــا قس ام
ــت.  ــاد آن اس ــون متض ــِدیٌد  چ ــی لََش ِ َعذاب

*** در مــورد واژگان، بــا پــی بــردن بــه قلمــرو فکری، کلمــه »غربت« 
ــن واژه  ــت«. هم چنی ــای »قرب ــه ج ــد ب ــوط می بینی ــن را نامرب در مت

را.  »حیاط« 
*** اطالعــاتقلمــروزبانــیوآرایــهادبــینیــزبــهمهــارت

آمــوزیشــمانیــازدارد.

تحلیلی خواندن این پاراگراف در حوزه قلمروهای سه گانه: 
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مــا در انتشــارات »مشــاورانآمــوزش« بــه تناســب ویژگی هــای کتــاب درســی، بــه 
شــما روش درســت مطالعــۀ فارســی را »یــاددادیم«. 

چون:

دروس عمومی بیش ترین شباهت به درس های رشته انسانی را دارند.
ما به عنوان ناشر تخصصی دروس عمومی و علوم انسانی، کتاب را بر اساس

»آموزش روشمطالعه« برای شما می نویسیم.
»روش« یادگیری درس ها، نه حفظ کردن شان.

در کتاب های مشاوران آموزش، شما این »روش« را یاد می گیرید.
ــادبگیریــد« بــه جــای  ــا چــه »روشــی« همــۀ دروس را »ی ــادمیگیریــد« ب »ی

آنکــه »حفــظکنیــد«.

تحلیل متن داده شده از کتاب فارسی دوازدهمکاری که ما برای آموزش این روش درست مطالعه انجام دادیم:
 در کتاب مشاوران آموزش:
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البته با همان دسته بندی قلمروهای سه گانه:و تست هایی که در این درس تالیف کرده ایم، 
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ابتــداقلمــروفکــریایــنشــعرزیبــا
ازملــکالشــعراء،بهــار:

      *** در شــاخۀ ادبیــات پایــداری، 
ــارزه.  ــتیزی و مب ــب ظلم س ــۀ غال ــا اندیش ب
ــوه  ــراردادن ک ــب ق ــی و مخاط طبیعت گرای
ــارزان و . . .  ــردن مب ــاب ک ــای خط ــه ج ب

مثالی دیگر از کتاب دوازدهم:

تحلیل چند بیت از این شعر در کتاب 
مشاوران آموزش را بخوانید:
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بایــد قلمرویــی خوانــدن کتــاب فارســی را بدانیــد؛ اگــر ایــن 
ــنا  ــول آن آش ــا اص ــا ب ــتید ی ــلط نیس ــل مس ــارت را کام مه
نیســتید، امســال کــه دوازدهــم هســتید بــرای نتیجــه گرفتــن 
در ایــن درس عمومــی بســیار مهــم، نیــاز بــه آمــوزش داریــد 

کــه بــه مهــارت الزم برســید.

متاســفانه در بهتریــن حالــت، روش رایــج در آمــوزش مطالعــۀ ایــن 
درس، معنــی روان و ارائــۀ گــزارش از جزئیــات ریــز و درشــت بیــت 
یــا متــن اســت. یعنــی معنــی تحــت اللفظــی یــا یــک الیــه پایین تــر 
ــه  ــز آن فــرض مــی شــود و در ادامــه، واژه هــا ب اســاس و همــه چی

صــورت جداگانــه و خــارج از متــن دیــده مــی شــوند و . . . 
کــه تــا اینجــا خــوب متوجــه شــدید چــه مقــدار بــا روش درســت و 

اصولــی آن فاصلــه دارد. 
پس داوطلبان عزیز: 

*** هر رشته ای که هستید؛ تجربی، انسانی، ریاضی یا . . . 
*** هیچ درسی را حفظیندانید.

*** هیچ درسی را حفظینخوانید. 
ــی  ــر تخصص ــوزش ناش ــاوران آم ــای مش ــه کتاب ه ــا مجموع و حتم
دروس عمومــی و علــوم انســانی را جــدی بدانیــد و جــدی بخوانیــد.

آموزش  نادرست را هم بشناسید:

چگونه به این مهارت برسم؟

مهارتقلمروخوانی،آموزشتخصصیمیخواهدوتمرین
چون : 

ــف ــیتالی ــیوزبان ــروفکــری،ادب ــایســهقلم ــرمبن ــابفارســیب *کت
شــدهاســت.

ــام ــالپی ــرایانتق ــم،ب ــودنازه ــداب ــنج ــهگانهدرعی ــایس *قلمروه
ــدهاند. ــدهش ــرتنی ــیدریکدیگ ــرادب ــکاث ی

*تفکیــکقلمروهــادرروشمطالعــهکاریدرســتامــایــکروشناقــص
اســت.

ــب ــا،ترتی ــکقلمروه ــدازتفکی ــی،بع ــرادب ــکاث ــددری ــدبتوانی *بای
ــه ــننتیج ــهای ــمب ــاه ــهراب ــرس ــهه ــدواینک ــارابدانی ــتآنه اهمی

ــانید: برس
*پیامایناثرادبیچیست؟

*خالصهآنکه:قدرتتحلیلوکالبدشکافیهرمتنراپیداکنید.

مهارت قلمرو خوانی
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معرفی کتاب فارسی پایۀ دوازدهم مشاوران آموزش

ــک ــکت ــیت بررس
ابیــاتکتــابدرســی؛
ــای ــگاهقلمروه ــان ب

ــه ــهگان س
ــی ــنامهآموزش درس
ــارتآموزی ــرایمه ب

قلمروهایسهگانه

واژگانمهمامالیی

ــکاتمهِم بررســین
متــن کارگاههــای

ــی پژوه

سواالتتستی
درسبهدرس؛

بادستهبندیقلمروهای
سهگانه

و اما جواب سوال شما: 

در این مجموعه کتاب ها، چه کارهای خاصی به تناسب
 ویژگی کتاب درسی و کنکور انجام شده است؟

کتــاب فارســیپایــهکنکــورودوازدهــم از انتشــارات مشــاوران آموزش؛ 
ــی« و »قلمــروفکــری« و  ــه همــراه کتاب هــای مبحثــی »قلمــروادب ب
»قلمــروزبانــی« بــدون شــک کتاب هایــی هســتند کــه ایــن مهــارت را بــه 

شــما آمــوزش می دهنــد.

و منابعی که برای این یادگیری دارید:

ــب ــقمطال ــدندقی ــایخوان ــهمعن ــوالب ــنس ای
ــه ــزیاســتک ــانچی ــاهم ــیناشــرانودقیق قبل
ــی ــکآموزش ــابکم ــگامورقزدنکت ــدهن بای
فارســیناشــرانغیرتخصصــیازخودتــانبپرســید.

تستهای
تالیفی-سراســریمتناسب

ــشهدفدار چین
وپاسخنامهتحلیلی
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معرفی کتابهای سه گانه قلمرو فکری، قلمرو زبانی، قلمروادبی

* درسنامه جامع و کاربردی برای قلمرو ادبی
* آموزش روشتشخیص آرایۀ کتاب های فارسی 10.11.12

*تحلیل بیش از 1500بیت کتاب های درسی بر مبنای قلمرو ادبی
*آموزشیادگیری از طریق سواالت متنوع تستی و تشریحی

* درسنامه آموزشی قلمرو زبانی
* ارائۀ روشتشخیص واژگان مشابه

*تحلیل ساختمان تک تک واژگان برای آموزش کاربردی
* سواالت متنوع تستی و تشریحی

برای اطاع از ویژگی های این کتاب، دانلود رایگان بخشی از آن 
و سفارش با تخفیف ویژه به فروشگاه اینترنتی انتشارات مشاوران 

  www.moshaveranpub.com :آموزش مراجعه کنید
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* چگونه در آزمون آزمایشی فارسی پیشرفت می کنید؟
* این پیشرفت شما تا چه میزان واقعی است؟

* آیا درصدهایی که در آزمون درس فارسی می زنید، در کنکور بیشتر می شود؟

ادامۀ مطالب را که بخوانید به سواالت بیشتری پاسخ دادیم.

با نگاهی به بودجه بندی آزمون آزمایشی خود، پی می بَرید:
ــدی( 5-6 درس  ــع و جمع بن ــای جام ــز آزمون ه ــون )بج ــر آزم ــن ه ــور میانگی ــه ط ب

ــود.  ــامل نمی ش ــتر را ش بیش
ــن ــمارادرای ــوریش ــارکنک ــمرفت ــطمیخواهی ــشفق ــنبخ )درای
ــن ــۀممک ــننتیج ــهبهتری ــهب ــمک ــلکنی ــیوتحلی ــهبررس زمین

ــید.( برس

             اتفاقاتی که در مطالعۀ آزمون این درس می افتد: 
         1. چون بودجه بندی آزمون حجم و مطلب چندان زیادی ندارد.

            2. و شما یک روز قبل از آزمون می توانید نکته ها و خاصه نویسی های تان        
             را مرور کنید:

- در نتیجه امکان درصد باال زدن دارید. 
بــا همیــن رونــد و بــا ایــن امیــد ادامــه می دهیــد کــه اوضــاعفارســی

بدنیســت!

ــی در  ــتان اصل ــه داس ــدازه ای متوج ــا ان ــدی ت ــای جمع بن در آزمون ه
کنکــور می شــوید.

امــا زمانی کــه بــه آزمون هــای جامــع رســیدید، قضیــه جدی تــر 
خواهــد شــد و در آزمون هــای شبیه ســازی هــم درصــدی بــاال را 

ــت. ــد داش خواهی

         آمارهــایمربــوطبــهنحــوهپاســخدهیداوطلبــانکنکــور
بــهویــژهدرســالهایاخیــر،یــکنکتــۀمهــمرامیگویــد.آن

ــه: ــماینک ه
آن چــه داوطلبــان در مجمــوع آزمون هــای آزمایشــی بــه عنــوان درصــد و 
تــراز متوســط بــه دســت می آورنــد، بــا نتیجــه ای کــه در کنکورشــان بــه 
دســت می آورنــد، فاصلــه دارد؛ چیــزی در حــدود 10-20 درصــد کمتــر. 
یعنــی همــان 50%-40% آزمــون آزمایشــی و آزمون هــای شبیه ســازی، 

بــه 20% یــا کمتــر می رســد.
البته احتمالش هم کم است که از این بازۀ درصد، کمتر شود. 

ایــن داســتان بیشــتر در مــورد داوطلبــان بــا ســطح متوســط تــا خــوب، 
ــر  ــد را کمت ــراز و درص ــت ت ــر، اُف ــان قوی ت ــد. و داوطلب ــدق می کن ِص

ــد. ــه می کنن تجرب



25

          

* مطالعۀ فارسی را در آزمون ها به دقیقه 90 موکول نکنید.
* شرکت در آزمون را جدی بگیرید.

* ایرادات آزمونتان را جدی دنبال کنید.
* ایراد آزمون را با تحلیل آزمون اشتباه نگیرید.

ایــراد آزمــون یعنــی هربــار در همــۀ آزمون هــا، تیــپ مهمــی   •
ــی ــد. یعن ــان داری ــراد را هم چن ــن ای ــد و ای از ســواالت را مشــکل داری
ــس اســت.  ــک جن ــون فارســی از ی ــوع اشــتباهات تان در آزم همیشــه ن
ــن درس را  ــواالت ای ــپ س ــه، تی ــد مرحل ــد از چن ــان بع ــی هم چن یعن
نتوانســتید بشناســید و ســواالت آن را حــدس بزنیــد، یعنــی بــه مهــارت 
ــه جــای طــراح ســواالت ایــن  ــان ب طــرح ســوال و تصورســازی از خودت

ــیدید و . .  ــون نرس آزم

       

***    ایــن اســت کــه درس فارســی و البتــه هیــچ درســی را »حفظــی 
ندانیــد و نخوانیــد« بلکــه هــر درس را »یــاد بگیریــد«؛ بــا همــان روش و 

ــه همــان َســبک.  ــان گفتیــم. دقیقــا ب منابعــی کــه برای ت

ــه درس  ــه درس ب ــت ک ــن اس ــی ای ــون آزمایش ــر آزم ــی ناگزی * ویژگ
ــرود. ــش ب * ویژگــی ناگزیــر کنکــوری خوانــدن ایــن  اســت کــهشــماهــمدرسپی

ــشبروید. ــهدرسپی ــا هــم ب ــن اســت کــه همــۀ کتاب هــا ب ــر کنکــور ای ــا ویژگــی ناگزی * ام
آزمــون گرفتــه شــود.

اما چرا این اتفاق می افتد؟

راه چاره چیست؟

 و مهم ترین نکته:

***    اگــر یــاد بگیریــد کــه ایــن درس را قلمرویــی بخوانیــد، آن زمــان 

دیگــر نگــران درس بــه درس خوانــدن و درس به درس آزمون دادن نباشــید. 

ــاوت و درســت شــده  ــن درس متف ــه ای ــان ب ــان دیگــر نگاه ت چــون آن زم
اســت. 

یادتــانباشــد فارســی تنهــا درس ضریــب4 بــرای همــۀ رشــته ها و همــۀ 

ــن درس  ــرای ای ــم، ب ــه گفتی ــی را ک ــۀ ویژگی های ــت و هم زیرگروه هاس
بســیار جــدی اســت. 

چگونه خیالتان آسوده شود؟ 
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با شیرینی زیست و دیفرانسیل، یک فنجان فارسی بنوش:(
دل نوشته های نسرین دشتبان فرهنگ

رتبه 221 کنکور 97 علوم انسانی
)تغییر رشتۀ پیش دانشگاهی، از تجربی به انسانی(

)تغییر رشته ایی از تجربی به انسانی(

رفتار کنکوری داوطلبان رشته تجربی/ ریاضی برای فارسی
 )و شایدم همه درس های عمومی(:

1. تــوی هفتــه 4-2ســاعت فارســُی در یــکنوبــتمطالعاتی 
ــن. می خون

ــی ــایدوقت ــه »ش ــتن ک ــه ای گذاش ــُی گوش ــاب فارس 2. کت
ــن. ــر« بخون دیگ

ــه  ــاعت مطالع ــا س ــی ب ــن ول ــن درُس می خونی ــایدم ای ــا ش 3. ی
ــه. ــد باش ــه بای ــدی ک ــر از اون ح بیش ت

4. و حتــی وقتــی ایــن درس و درس هــای دیگــه عمومــُی 
ــن... ــه کتاب هــای تخصصــی فکــر می کنی ــدام ب می خونیــن، م

ــا  ــرای دوســت شــدن ب ــه پیشــنهادی دوســتانه ب می خــوام ی
دوســت خــوب خــودم بــه شــما بــدم.

نــه این کــه شــما را درک نکنــم کــه چــرا خونــدن درس هــای 
ــت  ــی راح ــای تخصص ــل درس ــون مث ــرای بعضیات ــی ب عموم
نیســت. یــا راحتــه امــا لــذت نمی بریــن. چــون اگــه این طــوره، 

حتمــا راه شــو بلــد نیســتین.

واقعیــت اینه کــه قضیــه را ســخت گرفتــی و ایــن درس 
ــردی. ــخ ک ــودت تل ــرای خ ــیریُن ب ش

بــرای همیــن هــم مقایســش می کنــی بــا رفقــای همیشــگیت؛ 
زیســت و دیفرانســیل، شــیمی و ریاضــی و...

ــر درس  ــودُش داره؛ ه ــاص خ ــای خ ــی ویژگی ه ــی هرکس ول
هــم فضــای خــاص خــودُش و البتــه روش مطالعــه و نتیجــه 
خــودُش. به ویــژه اگــه اون درس ارتبــاط کمــی بــا درس هــای 

دیگــه  داشــته باشــه.
ــی.  ــرروز می خون ــاً ه ــیمُی تقریب ــت و ش ــا زیس ــیل ی دیفرانس
ــا اون هــا شــب  روزهــای کنکــورُت چندیــن و چنــد ســاعت ب

ــه. ــور باش ــدم همین ط ــی. بای می کن

من از جنس خودَتم!

رشته م تجربی بود، ولی ادبیات فارسی دوست خوبمه.
و توی این دل نوشته می خوام بگم چطور با این درس دوست بشی؟

چطورباساعتهایکممطالعۀفارسی:
         * به درس های تخصصی  هم برسی؟
         * درصد خوبی توی این درس بزنی؟

         *مهم تر این که از اون لذت ببری؟
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ــن.  ــروع ک ــاعتی، ش ــاه و یک س ــای کوت ــن دیداره ــا همی    ب
یقیــن دارم به جاهایــی خــوب باهــم می رســین.

ــه، فارســُی  ــوی هفت ــد ســاعت ت ــن چن ــا ای ــی این طــوری ب وقت
بخونــی، می بینــی کــه خیلــی طــول نمی کشــه پیشــرفت تــوی 

ــی.  ــروع می کن ــن درُس ش ای

پس این کاُر حتماً انجام بده.
شروع کن. با همین 30-45 دیقه. سخت نیست.

من که از جنس خودَتم
ایُن می گم:

 رفیق آخر راهُت پیدا کردی.
رفاقت تون پایدار:(

به آرزوهاتون برسین.
نسرین دشتبان فرهنگ

ولی فارسی...

    رفیق جدیدت، خیلی کم توقعه.
ــه  ــه ک ــار در هفت ــی ده به جــای دو ب ــح م ــی ترجی ــع یعن کم توق
ــار هــم  ــری؛ هــر ب ــار پیشــش ب ــه، 4-3 ب ــا ن 3 ســاعت بشــه ی
ــی  ــاه ول ــه؛ کوت ــش 45 دیق ــاعت، نهایت ــدود نیم س ــزی ح چی

مفیــد و لذت بخــش. 
درس فارسی فقط یه مقدار توجه می خواد.

 پیشنهادم این است:

ســخاوتمنده.  خیلــی  مهربونــت  دوســت  ایــن  کــه  البتــه 
ــُی  ــای عموم ــن ُگل سرســبد درس ه ــا ای ــت ب ــه رفاق این طوری ک
ــم  ــه، اون ــر بش ــر و طوالنی ت ــتی تون عمیق ت ــدی و دوس ــه ب ادام
ــه الی خســتگی هات،  ــه »نســکافه« آرام بخــش، الب ــل ی ــرات مث ب
ــا شــیرین زبونیــش غافلگیــرت می کنــه:(((( جوری کــه باهــاش  ب
ــر  ــراش ه ــع حاضــری ب ــان نمیشــی و اون موق ــذر زم متوجــه گ
ــی. ــرفت می کن ــاً پیش ــه قطع ــذاری ک ــت ب ــه وق ــت 90دیق نوب

 با این روش چه اتفاقُی تجربه می کنی؟
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ویژه دبیران گرامی زبان و ادبیات فارسی:

مرکــز ترویــج علــوم انســانی؛ 
همایش هــای  کننــدۀ  برگــزار 
ــی و  ــی دروس عموم علمی-آموزش

ــانی ــوم انس ــته عل رش
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»چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است«. چرا؟

ــه« از آن دســت کلماتــی اســت کــه در عیــن پرســش گری،  »چگون
»مســیر« را هــم نشــان می دهــد.

یک بار دیگر تیتر باال را بخوانید. 
.....

 »روش« با ما چه کار می کند؟

 »چگونه خواندن« حرف از »روش« می زند.

 »روش« در مجموعۀ ترمینولوژی

چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است.

@Ensaniha
@Ensanidabir
@Moshaveraneirann

کنکـــوری ها

مشـــــــاورهــا

دهم و یازدهم

دبـیــــــــــرهــا

@Classdahomiaa02166975727

WWW Moshaveranpub.com

Moshaveraneamozesh

ارتباط با ما

ــی  ــت ردپای ــرار اس ــه ق ــر کاری ک ــا ه ــدن ی ــتن، خوان ــرای نوش ب
داشــته باشــد، »روش« کلیــد واژه ای اســت کــه اگــر دیــده نشــود بــه 
نوعــی »در جــا زدن« اســت و حکایــت همــان حکایــت هیزم شــکنی 
ــزم  ــاول زده، ع ــتانی ت ــد و دس ــری ُکن ــا تب ــر روز ب ــه ه ــود ک می ش
بریــدن درخت هایــی تنومنــد را دارد غافــل از آن کــه بــا اندکــی وقــت 

ــرای تیــز کــردن تیــغ تبــرش... ب

ــک گام  ــم، ی ــرا می کنی ــه آن را اج ــم و البت ــی »روش« را می دانی وقت
نَــه، چنــد قــدم جلوتــر از خودمــان داریــم حرکــت می کنیــم. وقتــی 
ــن  ــدۀ مت ــم خوانن ــا »روش« می توانی ــتیم، ب ــتن هس ــغول نوش مش
خــود باشــیم و زمانــی کــه خواننــدۀ یــک متــن هســتیم )هــر متنــی از 

ــه کجــا می رســیم. ــن مســیر ب ــا ای ــم ب ــی( می دانی ــر کتاب ه

ــم،  ــام دادی ــوژی انج ــدی ترمینول ــۀ 1+11 جل ــه در مجموع کاری ک
آمــوزش »روش« مطالعــۀ درس هــای مختلــف اســت تــا همــواره چنــد 
قــدم از خودتــان جلــو بزنیــد، تــا از مســیر درســت بــه مقصــد برســید، 

ــا اشــتباه تان را ببینیــد پیــش از آنکــه دیــر شــود.  ت

ــِر  ــم مشــاور و دبی ــا شــاید ه ــور هســتید ی ــب کنک ــه داوطل شــما ک
ــد.  ــدی بگیری ــد »روش« را ج ــوژی! بای ــۀ ترمینول ــب مجموع مخاط
ــن  ــۀ ای ــا مطالع ــس. ب ــا تدری ــزی ی ــود، در برنامه ری ــۀ خ در مطالع

ــون: ــد چ ــزکنی ــودراتی ــرروشخ ــه، تب مجموع

ــت.  ــری نیس ــرای آینده نگ ــط ب ــید! »روش« فق ــاده نیاندیش ــا س لطف
»روش« بــه مــا »نــگاه« می دهــد، نگاهــی کــه »کنتــرل« بــه همــراه 
ــدرت نوشــتن،  ــدرت« رســید. ق ــه »ق ــوان ب ــرل« می ت دارد و از »کنت

ــدن و . . . ــدرت دی ــدن، ق ــدرت خوان ق
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   * روش استفاده از Warm Up در مطالعۀ کنکور
   * خألهای مفید کتاب درسی انگلیسی

   * 9 دلیل برای منفی زدن 52% داوطلبان کنکور 97 در درس زبان
   * چگونه در زبان انگلیسی از صفر به 10 برسید

   * زمان شروع تست زنی این درس
   * خرگوش های دیپلمه!

   * روش مطالعه برای درصد باالتر از %40
   * و مطالب ناب دیگر برای یادگرفتن ویژۀ کنکوری ها، دبیران و مشاورهای تحصیلی

آنچه در جلد چهارم از مجموعه 1+11 ترمینولوژی دروس عمومی می خوانید:
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* »ساختار ذهنی« تعیین کنندۀ رتبۀ شما
* چگونه به ساختار ذهنی مناسب کنکور برسید؟

* »دین و زندگی«: 25 سؤال، مانند دیگر سه درس عمومی اما با زمان کمتر!
* حذفیات کنکور دین و زندگی 

* روش مطالعه و تیپ شناسی سؤاالت
* منبع تخصصی با ویژگی های خاص 
* کاری ویژه برای مطالعۀ این درس 

* اصول مدیریت زمان 1020 ثانیه برای 25 سؤال
* رفتار کنکوری در آزمون آزمایشی

آنچه در جلد سوم از مجموعه 1+11 ترمینولوژی دروس عمومی می خوانید:

   * روش استفاده از Warm Up در مطالعۀ کنکور
   * خألهای مفید کتاب درسی انگلیسی

   * 9 دلیل برای منفی زدن 52% داوطلبان کنکور 97 در درس زبان
   * چگونه در زبان انگلیسی از صفر به 10 برسید

   * زمان شروع تست زنی این درس
   * خرگوش های دیپلمه!

   * روش مطالعه برای درصد باالتر از %40
   * و مطالب ناب دیگر برای یادگرفتن ویژۀ کنکوری ها، دبیران و مشاورهای تحصیلی




