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ــدم،  ــن فرزن ــم، نازنی ــا بگوی ــم ت ــه می کش ــتی کهن ــر پوس ــم ب قل
ــت. ــته نیس ــة دور و دراز گذش ــا قص ــخ تنه ــم، تاری ــد معلم باالبلن

ــا بدانــی، چــرا شــاهی کــه روزی  ــد ت از ایــن روی تاریــخ بایــد خوان
ــود و خــدای  زمیــن را عرصــة جــوالن خــود می دانســت، ظــل اهلل ب
ــردی  ــة م ــینه اش از تپانچ ــری برس ــا تی ــود، ب ــده نب ــل را بن عزوج
ــو  ــتن از آن روی ت ــن دانس ــت. و ای ــاک خف ــر دل خ ــش ب دگراندی
ــود  ــی خ ــی کنون ــه زندگ ــه کن ــی ب ــه می توان ــت ک ــده اس را فای
ــا  ــی کج ــا بدان ــده ای ت ــا آم ــی از کج ــد بدان ــس بای ــت یابی، پ دس
هســتی و بتوانــی طرحــی در انــدازی کــه بــه کجــای خواهــی رفــت. 
البــت کــه ایــن خوانــش، تــو را در فهــم نیکوتــر از دیگــر مشــق هایت 
ــر  ــه زی ــه ب ــر افاغن ــرا ادب در عص ــی چ ــا ندان ــاند. ت یاری می رس
کشــیده شــد، نخواهــی دانســت کــه چــرا نهضتــی ادبــی برآمــد کــه 

در کوشــش بــه تقلیــد از پیشــینیان از هیــچ تالشــی غافــل نشــد.
پــس فرزنــدم، بخــوان تاریــخ را تــا بدانــی کــه چــرا در ایــن جهــان 

ــن منزلگــه رســیده اید. ــه ای ب
ــت  ــته  اس ــه شایس ــخ را چونانچ ــا تاری ــوش ت ــم، بک ــاال معلم بلندب

ــت. ــن کار اس ــه نیکوتری ــوزی ک بیام
زیاده عرضی نیست.

- خــو حــاال چــه درد کنکــور مــن دوا می کنــه، بــه جــای خونــدن 
ــا  ــینم دوت ــاق بش ــم و اتف ــش اس ــرتا ته ــه س ــاب ک ــا کت ــن 3 ت ای
ــور  ــم میشــه. االن کنک ــر ه ــه ام بهت ــه رتب ــم ک تســت اقتصــاد بزن

ــوووووووووووووررر. دارم؛ کنک
. اشــتباه داری می زنــی، خــب ضریبــش 1 باشــه، همــون اقتصــادی 
ــه  ــوای ب ــه بخ ــم اگ ــی ه ــینه می زن ــه س ــنگش رو ب ــه داری س ک
آرزوت برســی و حقوقــدان بشــی، ضریبــش 1. هــی بــا ایــن 
ــزن کــه  ــولن شــعارهای ضریــب، ضریــب خــودت و مــن و رو گ

ــش. ــری از خوندن در ب
ــا  ــی چندت ــر زیرگروه ــوی ه ــن؛ ت ــانی ها را ببی ــداد انس ــدول اع ج

ــت.  ــون1 هس درس اختصاصــی ضریبش
اونا رو هم حذف میکنی؟!! 

زنی از دل تاریــخ
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نام درس
ضرایب هر درسبازه ی 5بازه ی 4بازه ی 3بازه ی 2بازه ی 1
رتبه1تا
100

رتبه100تا
500

رتبه500
تا1000

رتبه1000
تا2000

رتبه2000
تا3000

24433%20-15%25-20%30-25%40-30%50-40ریاضیات

12322%55-45%70-55%80-70%85-80%90-85اقتصاد

ادبیات
42222%35-25%45-35%55-45%70-55%85-80اختصاصی

11131%30-20%40-30%50-40%65-50%75-65تاریخ وجغرافیا

جامعه شناسی و
13223%40-30%50-40%60-50%70-60%90-80علوم اجتماعی

31122%35-20%40-35%50-40%60-50%70-60منطق و فلسفه

12133%45-35%55-45%70-55%80-70%90-80روان شناسی

ــای ــبدرسه ضری
ــرایتمام ــیب عموم
ــه؛ ــاثابت زیرگروهه

ادبیات عمومی:  4
دین و زندگـی:  3 
عربـی و زبـان:  2

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

مدیریت، علوم اقتصادی، حسابداریادبیات، الهیات، حقوق، فلسفه
علوم سیاسی

روان شناسی، کتابداری، علوم تربیتی، تربیت بدنی
علوم اجتماعی
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   به من چه!؟ 

ــت و  ــا زن داش ــاه چندت ــم ناصرالدین ش ــینم بخون ــدارم بش ــت ن وق
ــده  ــی اوم ــردن فرنگســتون و ک ــت تشــریف ب ــول مل ــا پ ــار ب چندب
مملکــت را غــارت کــرده و کــی اومــده نفــت و ثــروت کشــورمون را 
تــاراج کــرده و کــی بــوده بــه بچه هــای ایــن ســرزمین ظلــم کــرده 
ــن  ــده ای ــی اوم ــه و ک ــا نباش ــن م ــه ت ــر ب ــته س ــی می خواس و ک
وســط مردونگــی کــرده و از جونــش مایــه گذاشــته کــه امــروز ایــن 
مملکــت بــه دســت مــا رســیده. بــه مــن چــه کــه دوســت و دشــمن 

مــا کــی بــوده و هســت. بــه مــن چــه؟ . .  

 اوال اینکــه اینــا کــه می گــی ربطــی بــه کنکــور نــداره، بگــو تاریــخ 
دوســتنــدارم کــه البتــه بــازم دلیــل خوبــی بــرای نخونــدن یــه 
درس نیســت، اگــه یــه نــگاه بــه حرف هــای قبلــی خــودت بنــدازی 
ــرای  کــه گفتــی، می بینــی اون هــا دقیقــا چیزهایــی هســتن کــه ب

هرکــی بایــد مهــم باشــه!
ــاری پــس بشــین  ــهبی ــو کنکــور رتب ــو می خــوای ت حــاال اگــه ت
بخــون. تعــداد کتــاب هــم مهــم نباشــه حداقلــش زمانــت کــم بــود 
ــاکتــابیکــیروانتخــابکــن، ببیــن  یکــی ازایــنســهت
ــا ســوال میــاد،  بودجه بنــدی کنکــور اینکــه هــر کتــاب تاریــخ 5 ت
ــی دی  ــواب م ــن رو ج ــوال ای ــا س ــون 5 ت ــون رو بخ ــین یکیش بش
ــی  ــم، ول ــرف می زن ــودش ح ــرجای خ ــی س ــاره جغراف ــاال درب ح

ــوووووون. بشــین بخ

- خو حاال می خونم ولی چطوری؟
 اون رو ســرجای خــودش می گــم بــرات اول ببیــن ســوال های 
ــی و چطــور. ــه اینکــه چی بخون ــودن بعــد می رســیم ب 98 چطــور ب

ــان  ــم( نش ــام قدی ــل )نظ ــال های قب ــور در س ــواالت کنک ــد س رون
مــی داد کــه ســؤاالت کنکــور از پرســش های تــککلمــهای فاصلــه 
گرفتــه و بــه دنبــال مفهومــی کــه در کتــاب درســی هســتند، طراحــی 
شــده اند ولــی کنکــور 98 نشــان داد کــه ایــن رونــد متفــاوتشــده 

اســت، بــرای درک بهتــر بــه جــدول زیــر دقــت نماییــد:

98 97

93% )15 سوال از 15 سوال( 97% )10 سوال از 15 سوال(

سؤاالت تک کلمه ای
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ــال های  ــواالت س ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــن برداش ــاب اولی ــن حس ــا ای ب
آینــده نیــز تــک کلمــه ای هســتند و مفهــوم مطالــب مــورد ســوال قــرار 

ــت: ــتباه اس ــت اش ــری از دو جه ــن نتیجه گی ــی ای ــرد ول نمی گی

1. هدف کتاب های درسی نظام جدید مفهومی تر کردن است.
2. امسال سال اول کنکور نظام جدید بوده است.

مــورد اول را بایــد این گونــه تحلیــل کــرد کــه طراحــان ســؤاالت کنکــور از 
اهــداف کتــاب درســی فاصلــه نمی گیرنــد ولــی اینجــا جایــز اســت چنیــن 
ســوالی مطــرح شــود کــه پــس؛ چــرا کنکــور 98 بــه ایــن ســمت نرفتــه 

اســت کــه پاســخ در مــورد دوم اســت.
ولــی بایــد دقــت داشــته باشــید کــه ایــن رونــد در ســال/ ســال های آینــده 
تغییــر خواهــد کــرد و داوطلــب کنکــور بایــد خــود را بــرای ســواالتی نــه 

فراواقعــیولــیکمــیمتفاوتتــرازایــنســواالت آمــاده کنیــد.

ــرمایه  ــت کل س ــرار نیس ــادی ق ــد اقتص ــع ب ــن وض ــو ای ــن ت ببینی
ــی  ــدکتاب ــسبای ــواده رو واســه یــه کنکــور خــرج کنیــد؛ پ خان
بخریــدکــهاقتصــادیباشــه. ولــی بــازارا می گــن هیــچ ارزونــی 
ــه ــاشبچ ــابارزوننب ــالکت ــطدنب بی حکمــت نیســت. فق
جــون.دنبــال کتابــی بــاش کــه بتونــه رات بنــدازه، نــه کتابــی کــه 

االن بخریــش فــردا پشــیمون شــی.

پس بذار بهت یاد بدم چطوری کتاب انتخاب کنی:

ــتها ــهتس ــگا ب ــه ن ــایت ی ــا س ــازه ی ــو مغ ــی ت ــه رفت 1. اول ک
بنــداز، اگــه دیــدی یــه صفحــه تســت رو درســنامه نخونــده تونســتی 
بزنــی کتــاب یــا ســایت رو ببنــد و دیگــه هــم طــرف اون کتــاب نــرو. 
ــنامه  ــت درس ــر وق ــرو س ــون داره! ب ــت ها ج ــه تس ــدی ن 2. دی
دیــدی درســنامه پــر شــده از یــه ســری نمــودار چپــن در قیچــی 
ــم  ــر ه ــرده پشــت س ــف ک ــاب رو ردی ــای کت ــه جمله ه ــط ک بی رب

ــار. ــاب رو نی ــد و کال اســم اون کت ــا ســایت رو ببن ــاب ی ــاز کت ب
ــب  ــب غری ــای عجی ــتی های کتاب ه ــه تس ــم از نکت ــه بگ ــه نکت ی
بــازار مهم تــر؛ کتابــی بخــر کــه هــم ناشــرشتخصصــی باشــه هــم 
نویســنده اش تــا بهــت تخصصــی درس رو یــاد بــده نــه همینجــوری 

ــه! ــزی بباف ــی یه چی اال بختک

تحلیل بیشتر و دقیق تر از کنکور 98 را در اتاق 
علمـــی تاریــخ سایـت انسانــی هـا بخــون:

www.Ensaniha.ir
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        توالی رویداد چیه؟

انقــدر کــه دارم تکــرار می کنــم تاریــخحفــظکردنــینیســت 
ــوی  ــه تصــور اشــتباه ت ــی خــب وقتــی ی خــودم خســته شــدم ول
جامعــه می افتــه بایــد هــزار بــار و بــا هــزار روش ثابــت کنیــم کــه 
اون تصــور اشــتباهه. حــاال ســوال اینکــه اگــه تاریــخ حفــظ کردنــی 

نیســت چطــور بایــد بخونینــش؟
اولین راه نمودار توالی رویداد هست!

ــه،  ــههمدیگ ــبب ــتگیمطال ــیپیوس ــداد یعن ــیروی توال
ــوری  ــی اینج ــاد وقت ــدی می ــاق بع ــی اتف ــاق در پ ــه اتف ــی ی یعن
ــه  ــه ب ــور می افت ــی چط ــر اتفاق ــه ه ــری ک ــاد می گی ــی ی بخون

ــن: ــت ک ــد دق ــه بع ــودار صفح نم

کتاب های تاریخ
  مشاوران آموزش:

دانلود رایگان و سفارش از فروشگاه اینترنتی:
www.moshaveranpub.com
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نمــودار توالــی رویــداد زیــر جنــگایــرانویونــان در زمــان 
ــد: ــی می کن ــوش را بررس داری

ــداد  ــری روی ــه س ــوری ی ــری چط ــی یادبگی ــوری می تون اینج
ــم  ــی ه ــی رو در پ ــه فرهنگ ــی و چ ــه اجتماع ــی چ ــه سیاس چ
یادبگیــری و ایــن یــاد گرفتــن یعنــی تــوی ذهنــت حــک می شــه 
ــه اینکــه امــروز حفــظ کنــی فــردا  و می فهمــی چــی خونــدی ن

یــادت بــره!

نمودار ارتش در زمان ساسانیان

اصلی ترین بخش سپاه 
را تشکیل می داد.

زره هــای فلــــزی 
می پوشیدند و حتی 
اسب هــای آنان نیز 
پوشش زرهی داشت.

مجهز به کمان بودند.

      نمودار درختی به چه دردم می خوره؟
درخــت رو نــگاه کــن، می بینــی یــه ریشــه داره و شــاخه هایی 
ــگاه می تونــیکلــش رو  ــا ریشــه هســتند در یــک ن کــه مرتبــط ب

ــن.  ببینی
وقتــی میایــم از نمــودار درختــی تــو تاریــخ حــرف می زنیــم یعنــی 
ــدا  ــرگ پی ــاخوب ــوری ش ــب چط ــه مطل ــه ی ــم ک ــم می گی داری
ــی،  ــم درک می کن ــا ه ــب رو ب ــاط مطال ــوری ارتب ــه و اینج می کن
ــتفاده  ــت اس ــه تصویری ــن روش از حافظ ــاش ای ــته ب ــه داش توج
ــوی  ــی ت ــت می تون ــاط رو می فهمــی و در نهای ــی ارتب ــه؛ یعن می کن
ذهنــت مطالــب رو بفهمــی رو بــه خاطــر بســپری نــه اینکــه فقــط 

ــه از نمــودار درختــی رو ببیــن: ــه نمون حفــظ کنــی، ی

روستایی بودند.
اسلحه و تجهیزات نداشتند.

از لحاظ نظامی اهمیت نداشتند.

جوانان طبقه اشراف و نجبا بودند.

سواره نظام سنگین 
اسلحه )اسواران(

سواره نظام
 سبک اسلحه

به دو گروه 
تقسیم 
می شدند.

پیاده نظام

سواره نظام

نیروی زمینی
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به اسم مجموعه کتاب دقت کن؛تیزشیم!
یعنــی بــا خونــدن ایــن ســری مجموعــه کتــاب بــرای کنکــور آماده تــر 
می شــی و می تونــی بــر اســاس آموخته هــات اون درصــدی کــه 
می خــوای تــو کنکــور بزنــی پــس ایــن مجموعــه کتــاب رو جــدی بگیــر 

ــن  ــرمایه گذاری ک و روش س

باز که تاریخ و جغرافیا رو با هم قاطی کردید. 
معلــم: مــن نمی فهمــم چــرا هیــچ کــس نمی خــواد بفهمــه ایــن دوتــا 
درس نبایــد قاطــی بشــه بعــد می گیــد ناشــر تخصصــی هــم هســتید؟

نویســنده: ســالم معلمــم، تــاج ســر آمــوزش و پــرورش. ُرک رفتیــد ســر 
ســوال اصلــی منــم جــواب اصلــی رو مــی دم خدمتــون. ایــن دوتــا درس 
خــوب یــا بــد تــوی کنکــور بــا هــم میــاد، ایــن اشــتباه از کجــا شــروع 
شــده بمانــد و ایــن اشــتباه تــا چــه حــد علمــی هــم بمانــد. بلــه تاریــخ 
ــرای کنکــور کار  ــم ب ــا داری ــی خــب م ــا درس مجــزا ول ــا دوت و جغرافی
ــه ــیمبندیکنکور)چ ــمتقس ــننمیتونی ــرای همی ــم ب می کنی

درســتیــاغلــط(رونادیــدهبگیریــم.
ــری  ــه س ــم ی ــی نمی تونی ــتیم ول ــی هس ــر تخصص ــه ناش ــته ک درس
دســت فرمون های کنکــور را نادیــده بگیریــم، تخصصــی بــودن مــا تــوی 

ــون. ــوی کارام ــب و ت ــوی مطال ــنامه ها مشــخص، ت درس

دربــارة قبایــل ســاکن در یثــرب صحبــت شــد، ایــن قبایــل از نظــر
ــچ گاه  ــه هی ــن منطق ــد و در ای ــتقل بوده  ان ــممس ــی ه سیاس
ــته  ــود نداش ــا وج ــران قبیله ه ــراف و س ــلطة اش ــا س ــت و ی حکوم
ــث  ــد باع ــی قدرتمن ــتسیاس ــودمرجعی ــن نب ــت. همی اس
ــود از  ــده ب ــی ش ــای و طوالن ــمنی ها و نزاع ه ــدن دش ــود آم به وج
ــی اوس و  ــای پیاپ ــه درگیری ه ــوان ب ــا می ت ــن رقابت ه ــه ای جمل

خــزرج اشــاره کــرد.
ــه ریاســت  ــر ب ــه فک ــرب را ب ــردم یث ــی م ــای پیاپ ــن جنگ ه همی
ــه  ــا ب ــود ت ــی انداختــه ب ــناب ــام عبداهللب ــه ن رســاندن فــردی ب
ایــن تفرقــه پایــان دهنــد امــا بــا ورود پیامبــر بــه ایــن شــهر ایــن 

فکــر عملــی نشــد.

چرا خالصه درس نیست؟

ــی، خــب  ــد خالصــه درس بخون ــخ بای ــرای تاری ــن ب همیشــه گفت
ایــن اشــتباه ایــن تصــور نتیجــة اشــتباه رایــج حفظــی بــودن تاریخ. 
وقتــی می گــن تاریــخ حفظــی یعنــی بایــد حتمــا یــه ســری متــن 
خالصــه بخونــی و تهــش هــم نفهمــی مطالــب چــه ربطــی بــه هــم 
دارن خــب ایــن اشــتباه بایــد بفهمــی ارتبــاط مطالــب بــا هــم چیــه 
پــس نبایــد خالصــه درس بخونــی ولــی بایــد کتابــی بخونــی کــه 
اوال تــالش کنــه دره هــای بیــن مطالــب کتــاب رو پــر کنــه دومــا 
ــر توجــه  ــه زی ــه نمون ــاز ب کلمــات کلیــدی و مهــم رو مشــخص. ب

کــن:

اوضاع سیاسی:
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 اصال با این کنکور تاریخ تیز شدن می خوام چیکار?

ــار گفتیــم کــه درســته کنکــور امســال ســاده تر  ــه ب ــا اینجــا ی خــب ت
از حــد تصــور بــود ولــی قــرار نیســت همیــن بمونــه، پــس ســوال بایــد 

اصــالح بشــه کــه تیزشــیم چــه ویژگــی داره کــه بایــد بخونیــش؟
جــواب تــوی ویژگــی کــه دارم می گــم بهتــون، ببینیــن فرزنــدان گلــم، 
ــد و  ــدی کنی ــون رو جمع بن ــات خودت ــد اوال اطالع ــد بتونی ــماها بای ش
ــن  ــه ای ــد ک ــه داری ــت نگ ــور رو ثاب ــو کنک ــون ت ــد ضریبت ــا بتونی دوم
ــه  ــه و ن ــاد کــه خســتتون کن ــی زی ــه خیل ــدازه ن ــه ان ــن ب یعنــی تمری
ــا  ــد ت ــد تیزشــیم بخونی ــد، پــس بای ــی کــم کــه کال روهــوا بمونی خیل
جمع بنــدی داشــته باشــید و بــا یــک ســری آزمــون در ســطح ســواالت 
ســخت کنکــور )نــهفراکنکــورهــااااااا فقــط در ســطح ســخت ترین 
ســوال کنکــور( تــوی فضــای کنکــور قــرار بگیریــد و درصــد خودتــون 

رو تثبیــت کنیــد.

درسنامه داریم چه درسنامه ای

ــی  ــیم آموزش ــنامه های تیزش ــه درس ــم ک ــون بگ ــه بهت اول از هم
ــه. ــت و مروری نیس

حاال فرق این دوتا چیه:
درســنامه آموزشــی ســعی می کنــه تمــام نــکاتکتــاب رو جــوری 
براتــون بیــان کنــه که بتونیــد کامــال مطلــب رو بفهمید، در درســنامه 
ــکات  ــه می شــود و از ن ــم پرداخت ــکات مه ــه ن ــا ب ــی تنه ــروری ول م
ــان   ــب یاری رس ــر مطال ــه در درک بهت ــی ک ــی و ریزه کاری های جزئ
هســتند خبــری نیســت. دربــاره درســنامه آموزشــی قبــال گفتیــم کــه 
ــی درســنامه  ــوی درس تاریــخ هســت ول شــامل چــه فاکتورهایــی ت

ــون نوشــتیم.  ــون بگــم چطــوری برات مــروری رو می خــوام برات
در اصــل درســنامه مــروری شــامل مطالــبمهــموکلیــدی ایــن 
مطالــب بــه دو صــورت نمــودار محــور و متــن محــور می توانــد تنظیم 
شود.درســنامة مــروری متــن محــور دقیقــا خالصــه درس هایــی کــه 
بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی نوشــته می شــود. هــر دو شــیوه دارای 
ــی  ــار دیگــه مطالب ــه ب ــن ی ــس بیای ــی هســتند. پ ــد و ضعف های فوای

کــه گفتیــم رو مــرور کنیــم:

     آموزشی مروری

استفاده از کلمات کلیدی در متن خالصه
ارائه خالصه درس به صورت نموداری

استفاده از نمودار توالی رویداد
استفاده از نمودار درختی

استفاده از کلمات کلیدی در متن
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ــاختار  ــک س ــدی در ی ــات کلی ــور کلم ــن مح ــنامه های مت در درس
خالصــة جمله محــور گنجانــده می شــود ایــن باعــث می شــود 
ــراد  ــی ای ــپارید ول ــر بس ــد و در خاط ــب رو درک کنی ــر مطال راحت ت

ــودن اســت. ــیوه خالصــه نب ــن ش ای

ــه ترکیبــی کــردن دو شــیوه در  ــرای پوشــاندن ایــن ایــرادات ب مــا ب
ــم. ــیم پرداختی ــروری تیزش ــنامه های م درس

حاال سوال اینکه اصال چرا درسنامه مروری توی تیزشیم؟
ساده ســت چــون بــرای کتابــی کــه شــما قــراره بخونیــد تــا بتونیــد 
درصــد باالتــری بزنیــد نیــاز اســت کتــاب بــه صــورت مــروری باشــد 

تــا تنهــا مطالــب را مــرور کنیــد! 

پاســختشــریحیمــیدمکــهبتونــییــهدوردیگــهنــکات
مهــمروبخونــی.

ــه  ــای ب ــریحی در کتاب ه ــخ تش ــد پاس ــر کردی ــن فک ــه ای ــاال ب تاح
ــای  ــوی درس ه ــوره؟ ت ــه درد می خ ــه چ ــور ب ــن مح ــالح مت اصط
آموزشــی خــب معلــوم پاســخ تشــریحی آمــوزش شــیوة پاســخ دادن 
بــه ســوال ولــی در درس هــای متــن محــور پاســخ تشــریحی در اصــل 

مــرور نــکات مهــم اســت.
ــاب  ــدن کت ــا خون ــما ب ــم؛ ش ــه رازی رو بگ ــون ی ــن بهت ــاال بیای ح
ــه ویژگی هاشــون  ــنامه هایی ک ــا درس ــن ب ــه داری ــیم اول از هم تیزش
ــوی  ــن ت ــدش میای ــد، بع ــرور می کنی ــم رو م ــکات مه ــم ن رو گفت
ــم  ــون آورده شــده اون ــه صــورت تســتی برات ــکات مهــم ب تســت ها ن
ــه  ــیم ب ــدش می رس ــور بع ــت های کنک ــخت ترین تس ــکل س ــه ش ب
پاســخ تشــریحی، بــا خونــدن پاســخ تشــریحی یــه بــار دیگــه نــکات 

ــد. ــرور می کنی ــم رو م مه

معایت مزایا
عدم پایداری مطالب مرور کامل و خالصة درس ها

ــدی  ــات کلی ــا کلم ــودار تنه ــاس نم ــر اس ــروری ب ــنامة م در درس
اســتفاده می شــود و ایــن باعــث می شــود بــه صــورت کامــل خالصــه 
شــود ولــی نقطــه ضعــف آن حفظــی کــردن درس اســت و ایــن باعــث 

ــداری نداشــته باشــد. ــن پای می شــه در ذه

ما براتون چیکار کردیم:
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پس جمع بندی می کنیم:
1. درسنامه = بیان نکات مهم

2- تست= تستی شدن نکات مهم
3- پاسخ تشریحی= مرور نکات مهم

ــخ  ــی پاس ــاال وقت ــد، ح ــم رو می خونی ــکات مه ــار ن ــه ب ــما س ــه ش در نتیج
ــار از  ــه ب ــه ی ــه اینک ــه می افت ــی ک ــد اتفاق ــم بگیری ــت ک ــریحی رو دس تش
ــت  ــریحی رو دس ــخ تش ــت پاس ــس هیچ وق ــد. پ ــت دادی ــار رو از دس ــه ب س

ــد. کــم نگیری

ســوال اینــه کــه چــرا کنکوری هــا بــرای درســای پایــه دوازدهــم، کتاب هــای 
هدفــدار را بخونــن؟

اول بایــد فــرق کتاب هــای هدفدارمــون رو بــا کتاب هــای پایــه و جامــع کنکــور 
ــه  ــتند ک ــی هس ــدار کتاب های ــای هدف ــه کتاب ه ــم؛ مجموع ــاز کن ــون ب برات
شــامل درســنامه، تســت و همچنیــن ســواالت تشــریحی می شــوند و بــر ایــن 
اســاس شــما رو بــرای امتحانــات هــم آمــاده می کننــد. کتابــای پایــه کنکــور 

یعنــی پایــه 10.11 را داره و کتــاب جامــع هــم یعنــی  10.11و12 را داره. 
حــاال می رســیم بــه جــواب ســوال؛  چــرا بــرای دوازدهــم مجموعــه کتاب  هــای 

هدفــدار آمــاده کرده ایــم؟
دوازدهــم بــرای شــما دو تــا معنــا دارد، امتحــان نهایــی و کنکــور، در نتیجــه 
بــر اســاس بودجه بنــدی و نمونــه ســواالت امتحــان نهایــی ســال 98 بــرای هــر 
ــرای  ــر و بیشــتر ب ــا بهت ــم ت ــون 20 نمــره ای طراحــی کرده ای ــک آزم درس ی
ــت در کنکــور  ــه موفقی ــه شــما رو ب ــاده بشــید ک ــون آم ــی از تحصیلت مراحل

ــد.  ــی می کن راهنمای

ــه کنکــور شــما  ــه؛ معــدل دوازدهــم در رتب ــه ک ــون نرفت راســتی یادت
ــر دارد. تاثی

بازم توالی رویداد
ــم ازش  ــا ه ــم، اینج ــرف زدی ــداد ح ــی روی ــون از توال ــار برات ــه ب ی
ــم  ــتری ه ــت بیش ــاب اهمی ــن کت ــل در ای ــم، در اص ــتفاده کردی اس
دارد. دلیــل اهمیــت بیشــترش ارتبــاط بیشــتر بیــن رویدادهــای ایــن 

ــد: ــر بندازی ــه نمــودار زی ــگاه ب ــه ن ــا همدیگــه هســت. ی کتــاب ب

ــا هــم  یادتــون نــره، بهتریــن راه بــرای یادگرفتــن ارتبــاط مطالــب ب
توالــی رویــداد، ایــن نمــودار رو دســت کــم نگیریــد و از طــرف دیگــه 

خودتــون هــم تــالش کنیــد نمودارهــای مشــابه بکشــید.
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در اواخــر زندگــی حضــرت امــام خمینــی )ره(، عــده ای از نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی و اعضــای شــورای عالــی قضایــی ازایشــان 
درخواســت کردنــد کــه قانــون اساســی بازنگــری و اصــالح شــود. امــام 
ــی متشــکل از  ــخ 24 اردیبهشــت 1368، هئیت ــی )ره( در تاری خمین
20 نفــر از شــخصیت های مذخبــی و سیاســی و 5 نفــر از نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی را مأمــور ایــن کار کردنــد. هنــوز فعالیــت 
ــوری  ــذار جمه ــه بنیان گ ــود ک ــیده ب ــان نرس ــه پای ــت ب ــن هئی ای
ــپردن  ــت .زیری و س ــب نخس ــذف منص ــت، ح ــورت گرف ــالمی ص اس
ــرط  ــن ش ــود. همچنی ــور ب ــه رئیس جمه ــت ب ــت دول ــت هئی ریاس
مرجعیــت از شــرایط رهبــری حــذف شــد. ســرانجام بــا نظــر مســاعد 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر انقــالب، همــه پرســی اصالحــات 
ــه آن  ــردم ب ــد و م ــزار ش ــرداد 1368 برگ ــی در 6 م ــون اساس قان
ــن  ــات پنجمی ــه پرســی، انتخاب ــا هم ــان ب ــد. هم زم ــت دادن رأی مثب
ــر  ــالم اکب ــت و حجت االس ــام گرف ــز انج ــوری نی ــت جمه دورة ریاس
هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان چهارمیــن رئیــس جمهــور اســالمی 

ایــران انتخــاب شــد.

ــرات و  ــن تغیی ــی از مهم تری ــی یک ــون اساس ــری قان ــف( در بازنگ ال
ــید . ــت را بنویس ــورت گرف ــه ص ــی ک اصالحات

ب( کــدام رویــداد، رونــد بازنگــری و اصــالح قانــون اساســی را متوقــف 
نکرد؟ 

ــه  ــاعد چ ــر مس ــا نظ ــی ب ــون اساس ــات قان ــی اصالح ج( همه پرس
ــد؟ ــزار ش ــی برگ کس

د( در اردیبهشــت 1368، چــه کســانی خواســتار بازنگــری و اصــالح 
قانــون اساســی شــدند؟

ــی  ــان نهای ــن امتح ــوال در ای ــن س ــید ای ــته باش ــه داش ــه توج  البت
ــود ولــی در کل ایــن تیــپ ســوال تیپــی اســت کــه  بســیار ســاده ب
نیــاز بــه تمرکــز بیشــتر بــر متــن کتــاب درســی و در نهایــت نســبت 

ــه مفهــوم اصلــی دارد.  ب
در امتحــان نهایــی امســال ســواالت از خــود متــن بــود ولــی بــه طــور 
ــی  ــواالت را طراح ــری س ــة دیگ ــه گون ــده ب ــال های آین ــع در س قط
ــوال  ــی از س ــده بخش ــن داده ش ــه مت ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب می کنن

ــوال. ــخ س ــه پاس ــود ن می ش

ــخ ــاردرتاری ــنب ــرایاولی ــد ب ــه می بینی ــاال را ک ــوال ب س
امتحانــاتنهایــیخــرداد98 در درس تاریــخ طــرح شــد! ســوال 

ــم: ــم بخونی ــا ه رو ب
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ســرانجام حملــه ناگهانــی آلمــان بــه شــوروی، در بیســت ودوم ژوئن 
ــت  ــم ریخ ــه ه ــادالت را ب ــام مع ــر 1320.ش، تم 1941.م/ اول تی
ــه  ــت، ب ــرار داش ــن ق ــف متحدی ــا آن روز در ص ــه ت ــوروی، ک و ش
اردوگاه متفقیــن پیوســت. هــدف آلمان هــا خــرد کــردن نیروهــای 
ــیدن  ــف، و رس ــراد و کی ــکو، لنینگ ــرف مس ــوروی، تص ــی ش دفاع
بــه چاه هــای نفــت قفقــاز بــود. آنهــا قصــد داشــتند پــس از آنکــه 
ــود  ــه دروازه هــای مصــر رســیده ب ارتــش آفریقایی شــان ــــ کــه ب
ــه  ــی ب ــش اعزام ــا ارت ــم شکســت، ب ــاع انگلیســی ها را دره ــــ دف
ــه  ــه هندوســتان حمل ــاً ب ــد و توام ــی کنن ــران تالق شــوروی، در ای
ــی  ــع حیات ــه و مناب ــت خاورمیان ــر نف ــرف ذخای ــا تص ــد و ب نماین

ــد. ــو درآورن ــه زان ــوری انگلیــس را ب ــد، امپرات هن

ــران از  ــی ای ــط خارج ــخ رواب ــدوی، تاری ــنگ مه ــا هوش عبدالرض
ابتــدای صفویــه تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم، تهــران، امیرکبیــر، 

ص401  ،1377
1. متــن بــاال اشــاره بــه کــدام رویــداد دارد؟ چــه تاثیــری بــر ایــران 

 0/75 گذاشت؟ 
2. متــن اول و دوم را دوبــاره بخوانیــد بــر اســاس ایــن دو متــن چــه 

اتفاقــی بــرای ایران افتــاد؟ 2 
3. واکنش رضاخان به این اتفاق چه بود؟ 0/75

ببینیــن اول از همــه بگــم قــرار نیســت بــرای ایــن ســوال ها 
ــن ــتمت ــد کلی ــه، بای ــن ک ــل کنی ــن رو تحلی ــوی مت موبه م
ــد  ــد. بع ــدا کنی ــن رو پی ــی مت ــام اصل ــید و پی ــهبش رومتوج
ــه  ــم ســر ســواالت، حــاال ک ــن می ری ــی مت ــام اصل ــردن پی ــدا ک پی
ــی  ــد و بررس ــوال ها رو می خونی ــه س ــی می گ ــن چ ــد مت فهمیدی
ــا  ــاب درســی شــما داره بعــد هــم ب ــا کت ــد کــه ارتباطــی ب می کنی

ادبیــات خودتــون جــواب ســوال ها رو می نویســین

دقــت داشــته باشــید متــن شــما را بــه ســواالت راهنمایــی 
ــود  ــواالت وج ــه س ــخ دادن ب ــکان پاس ــن ام ــدون مت ــد، ب می کن
نــدارد و از ســوی دیگــر متــن پاســخ ســواالت را دربرنــدارد و تنهــا 

ــد.  ــی می کن ــخ راهنمای ــه پاس ــما را ب ش

روش پاسخگویی
ــخ ــالتاری ــابفین ــیازکت ــنتاریخ ــوالدرکمت س

مشــاورانآمــوزش:
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چرا دو سؤال دیگر نبود؟
یکی از این دو سؤال را ببنید:

ایــن ســؤال در کتــاب مشــاورانآمــوزش نبــود، چــون رویکــرد مــا 
در تالیــف کتــاب ایــن اســت:

80 % تشابه تست های کنکور 98
بـا کتـــــاب مشــــاوران آمــــوزش

از 15 ســؤال کنکــور 98 درس تاریــخ، 13 ســؤال را در کتــاب کنکــور 
تاریــخ مشــاوران آمــوزش وجــود داشــت.

هیچ درسی حفظی نیست؛  حتی تاریخ! 

دانلود رایگان و سفارش از فروشگاه اینترنتی:
www.moshaveranpub.com
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