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1211111 نی نامه

نیایش 111111مناجــات/ 

ــواه ــی / کاوه ي دادخ 111درآمدي بر ادبیات حماس

ه ناپدیــد/ من این همه نیســتم ـایی/ دریاي کران 1.25210.25درآمدي بر ادبیات غـن

ـاد 1مناظره ي خسرو با فرـه

111اکسیر عشــق

ــر 11بهار عم

ــب جو 1121 مجنون و عی

1سپیده ي آشــنا

ـادر قلب م

121.2511کیش مهــر/ سرود عشق

1رباعی و دوبیــتی دیــروز و امــروز

ــد ه/ چند حکایت از اسرار التوحی 0.250.25درآمدي بر حســب حال/ زندگی  ناـم

ــی 11بارقه هاي شعر فارس

رورده گویی ـات تعلیمــی/ ـپ 112درآمدي بر ادبی

ــه)  ــور( رحمۀ اهللا علی 20.2511110.25ذکر حسین  بن منص

1مست و هشــیار

ــت ...  ــویرگري/ گویی بط سفید جامه به صابون زده اس 2درآمدي بر توصیف و تص

10.51دماوندیه

10.25شب کویر

د 11درآمدي بر ترجمـه / جها

11111دیوان شرقی

ـاب ـات معاصـر/ می تراود مهـت 0.2511111درآمدي بر ادبی

0.251خوان هشتم

ـاي آب/  پیش از تو ...  10.25110.251صداي ـپ

1211درآمدي بر ادبیات داســتانی/ قصه ي عینکـم

110.251آخرین درس/ مناجــات

ـاب نام درسنام کـت
رشته ي هنر رشته ي تجربی رشته ي   زبانرشته ي ریاضی
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111110.511.51110.51هستی بخش

111111110.51.510.511یگانه ي بی همتا

111110.5110.51111حقیقت بندگی

1212111121111111در مسیر اخالص

1111111121111111111قدرت پرواز

211111111111111111سنت هاي خداوند

1111111111111بازگشت

11111111111پایه هاي استوار

11111111111برنامه اي براي فردا

1111111زندگی در دنیاي امروز

بودجه بندي سؤاالت دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکورهاي سراسري گروه هاي پنجگانه سال هاي 92 تا 95

ی
اه

شگ
دان

ش 
 پی

ی
دگ

زن
و 

ن 
دی

نام درس نام کتاب
رشته ي زبان رشته ي هنر رشته ي انسانی رشته ي تجربی رشته ي ریاضی
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رشته ي هنر
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11111111ما هم چنان در اول وصف تو مانده ایم/  افالك ،حریم بارگاهت

ادبیات حماسی/  رزم رستم و اسفندیار

کمال الملک

1عناصر داستان /  گاو

1گل دسته ها و فلک

111درآمدي بر نقد و تحلیل آثار ادبی /  قاضی بست

0.3110.3بیهقی و هنر نویسندگی او

1ادبیات پایداري/  خون خورشید/  بانگ جرس

111تپه ي برهانی/  باغ نگاه

1.3110.5ادبیات جهان / ترانه ي من/  سه پرسش

1 چشم به راه

111.3انواع ادبی / امید دیدار/  آفتاب وفا 

1112111پروانه ي بی پروا/  سخن تازه

111111فرهنگ و هنر / کبوتر طوقدار/  از ماست که بر ماست

نوروز/  زاغ و کبک

ادبیات انقالب اسالمی/  هجرت/  آفتاب پنهانی/  قرآن مصور

11نیاز روحانی/  چند رباعی

211درآمدي بر حسب حال و زندگی نامه/ بخوان

11110.311بوي جوي مولیان

11111111ادبیات  عرفانی /  اقلیم عشق

11موسی و شبان

11شبنم عشق

1111111.3111110.5اعالم

0.510.31فهرست واژگان

ـان رشته ي زـب

ـار گانــه در ســال هــاي  92  تا 95 ـات فارســی 3 در کنکور سراسري گروه هاي چه                                                                                        بودجه بندي سؤاالت درس  ادبـی

نام درس ـاب نام کـت
رشته ي تجربیرشته ي ریاضــی
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111111111111111هدایت الهی

11.511111121111111هدایت مستمر

1111111111معجزه اي از نوع کتاب

11111111111111گستره ي رسالت پیــامبر ( ص) 

120.510.511111.5121.511111تداوم رسالت

110.51211111111جایگاه امامت

1111111111وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمــه ( ع) 

111111110.51110.51111احیاي ارزش هاي راستین

11111111خورشید پنهان

111111111111در انتظار طلوع

11111111111مرجعیت و والیت فقیه

11111111111 ویژگی هاي حکومت اسالمی 

11111عزت نفس

111111زمینه هاي پیوند

1111111پیوند مقدس

1111111کانون مهر

سراسري هنرسراسري انسانی

ـاي 92 تا 95 ـال ه ــدگی 3 در کنکور سراسري گروه هاي پنجگانه  س بودجه بندي سؤاالت درس  دین و زن

سراسري  زبان

3
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دی

نام درسنام کتاب
سراسري تجربیسراسري ریاضی

@moshaver_khaksar
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الهی/ هماي رحمت

ـکبوس 1.25ادبیات حماسی/ رستم و اشـ

دري  حمله ي حی

شی/ بچه هاي آسـمان 1ادبیات نمای

ــر/ کباب غاز ی معاص 110.510.30.5ادبیات داستان

1گیله مرد

1111سووشون

داري/ کلبه ي عمو تم/ تو را می خوانم ــ 1111ادبیات پای

ــد/ از یک انسان 110.311در بیابان هاي تبعی

1دخترك بینوا

ده هاي زمینی 1.3 مائ

111در آرزوي تو باشــم/ دل می رود ز دستم

شق/ پیداي پنهان 111112 باغ ع

سانی و سنت ملی ما 1تربیت ان

ــفهان جلوه هاي هنر در اص

سرو/ مایع حرف شویی 2221111خ

داروگ/ باغ من/ انتظار ــد/  11111111درآمدي بر ادبیات دوران جدی

الیـت 1 سفر به خیر/ در سایه سار نخل و

1111121.25حدیث جوانی/ در کوچه سار شـب

شید ـتري/ به سوي تخت جم درسه ي امام شوشـ 10.52م

ـلطنه/ آن روزها 11110.321خاطرات اعتمادالسـ

دگی ـارم/ طرحی از یک زن 1121شخصی به هزار غم گرفتـ

2111111ادبیات  بـرون مرزي/ کعبه ي مخفی

جات منا د/  شه ي پیون سافر/ ری 1م

111اعالم

نام درس نام کتاب

ــال هــاي 92 تا 95 ــه در س ی 2 در کنکور سراسري گروه هاي چهار گان ــ الت درس  ادبیــات فارس بودجه بندي سؤا

رشته ي تجربی رشته ي  زبانرشته ي هنر           رشته ي ریاضی
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Why Exercise Is Important!11211111121331132

How to Give a Good Speech1111321211311

Global Warming, Global Concern1212111113

Earthquakes and How to Survive Them112111121212111112

Child Labor: A Global Issue112321111111211

Space Exploration21122

IT and Its Services211111132

Great Men and Women12222111312211

TV or no TV11211111111212

The Value of Education1112111111

Memory111111221

The Olympic Games222121111

Every Word Is a Puzzle1211111

What is a Computer?132221111113

55555555555555555555

88888888888888888888

ــه در ســال هــاي 92 تا 95 بودجه بندي سؤاالت درس  زبان انگلیسی در کنکور سراسري گروه هاي پنجگان

سراسري  زبان

Cloze Test

Reading Comprehention
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نام درسنام کتاب
سراسري هنرسراسري انسانیسراسري تجربیسراسري ریاضی
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ب 111قواعد ترکـی

ه 1111.51111211جمل

رایش 1وی

زه» در فارسی هم 2110.511امالي « 

ـل/ انواع حذف ـاد و فـع 11111مطابقت نه

نگارش تشریحی

ــی 1112گروه فعل

ی نامه نویسی زندگ

ـاده و اجـزاي آن 311112121111.52122.5جمله ي س

ــی 1نامطابق هاي امالی

بازنویسی 11بازگردانی- 

ـان 1نظام معنایی زـب

ـمی 1 2111.5111.510.50.5گروه اـس

آشنایی با نوشته هاي ادبی

ـمی2 110.51گروه اـس

زپردازي طن

ـاختمان واژه  1 ــ 2111111س

ـل در امــالي فارســی 1 21کلمات دخـی

رجع شناسی م

ـاختمان واژه  2 ــ 1111س

ـان نقش هاي زـب

اسناد و نوشته هاي حقوقی

ـل در امــالي فارســی2 10.5کلمات دخـی

ـاختمان واژه 3 ــ 11س

ـانرشته ي هنر رشته ي  زـب

ـاي 92 تا 95 ـه ـال  ـار گانــه در ـس ـان فارســی 3 در کنکور سراسري گروه هاي چه بودجه بندي سؤاالت درس  زـب

3
ی 

ــ
رس

فا
ن 

زبا

نام درس ـاب نام کـت
رشته ي تجربیرشته ي ریاضــی
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3333333333333333آرایه

رشته ي هنر رشته ي تجربی رشته ي ریاضــی
نام درس

ـان         رشته ي  زـب
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111111111111جلوه هاي حکمت و تدبیر

1111110.5111111با کاروان هستی

111110.511121112سرمایه هاي انسان

111111121خود حقیقی

1111111112121111پنجره اي به روشنایی

1111111111111121آینده ي روشن

0.51110.511.511.511منزلگاه بعد

111111111واقعه ي بزرگ

1.5111110.510.50.5111فرجام کار

1111111111اعتماد بر او

1111111111111111دوستی با حق

11111فضیلت آراستگی

111111111111زیبایی عفاف

11111نظارت همگانی

111111کار و درآمد حالل

1111111111یاري از نماز و روزه

سراسري  زبانسراسري هنرسراسري انسانی

بودجه بندي سؤاالت درس  دین و زندگی 2 در کنکور سراسري گروه هاي پنجگانه در سال هاي 92 تا 95
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نام درسنام کتاب
سراسري تجربیسراسري ریاضی
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2_______2___2___الھ��ي ... 

1_____11_12_12_1ف��ي خدم��ة البوس��اء

___11_22__11__1_كت���اب الحی���اة

_11__1_1__11_1__جم��ال العل���م

___2_32___114112الظّ��بي و القم��ر

__21__12_121__21حق�وق النّ��اس

122_11111_1_1_3_عل��ی الظّل��م ث��وري! 

111111111_111_12الشّ���اب البط����ل

111_111__112_1_1لی���س لالنس���ان إّال م���ا س���عی! 

__12__11_1__2111تب���ارك هللا أحس����ن الخ����القین! 

_1112212___12111إلھ��ي إلھ��ي فق��یر أت��اك! 

11__1112111_113_ش���مس العدال���ة

1231312111221341س����نھریھم آیاتن�����ا ... 

212_31__112113_1أّم الشّ�������ھداء

1222_1112211_11_طالئ��ع النّ���ور

2_1321__1133_111اغتن���ام الفرص����ة

_1_111_111_11__3علیك����م ب�����القرآن

9999999999999999درك مطل��ب
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بودجه بندي سؤاالت درس  عربی در کنکور سراسري گروه هاي چهار گانه در سال هاي 1392 تا 1395

سراسري  زبان
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سراسري هنرسراسري تجربیسراسري ریاضی

@moshaver_khaksar
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