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به نام خدایی که داد بر او که نخواست
و افزون داد بر او که خـــــــــواست!

کتابچه الکترونیک
جیـــــک و پوک
موفقیت در کنکور
ناشر  :گروه آموزشی درس خونا
نویسنده  :دکتر سعید خرسند
نوبت انتشار  :اول
سال انتشار 1397 :

تیراژ  :بی نهایت ∞
تقدیم به همه کنکوری های عزیز باالخص برادر گلم و با آرزوی موفقیت برای همه شما
دوستان در اولین آزمون مهم زندگیتون ! 
تشکر صمیمانه از همسر و مادر عزیزم که همیشه یار و یاور من در تمام مراحل زندگیم
بوده و هستند ! 
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مقدمه!
عرض سالم و ادب دارم خدمت همه شما عزیزانی که در حال خوندن این کتابچه هستید.سال
گذشته که مقاله  8خان و  8گام رو برای زیست شناسی منتشر کردیم با استقبال بی سابقه شما
عزیزان مواجه شد و تصمیم گرفتیم که توی این کتابچه جیک و پوک کنکور و موفقیت در اون رو
براتون بریزیم روی دایره.پس اگه موفقیت توی این آزمون سرنوشت ساز(توی کشور ما البته!)براتون
اهمیت داره تا انتها همراه ما بمونید.
اول خودم رو یه معرفی کوتاه میکنم و بعد میریم سراغ مباحث اصلی.بنده سعید خرسند
هستم،دانشجوی سال  3پزشکی دانشگاه شیراز،که در کنکور سراسری سال  94رتبه  317منطقه  2و
 671کشوری رو کسب کردم.از همون سال هم در زمینه مشاوره کنکور فعالیت داشتم و توی این
کتابچه میخوام بصورت جامع همه نکاتی که خودم طی دوران تحصیل و سال کنکورم و همچنین بعد
از اون طی مشاوره ها بهش رسیدم رو خدمتتون عرض کنم.
دوستان عزیزم این نکات حاصل ساعت ها آزمون و خطا و مطالعه روش های مختلف هست
که با تمام وجود دارم اون ها رو به نگارش در میارم تا بتونید مسیر زندگیتون رو به اون سمتی ببرید
که واقعا الیقش هستید ؛ ازتون خواهش میکنم که بهشون عمل کنید تا بتونید خواسته قلبیتون رو
حاال هرچی که هست محقق کنید و حس رضایتمندی رو در دل پدر و مادرتون و همه کسانی که
موفقیت شما براشون مهمه بوجود بیارید.
از همین ابتدا هم بگم که در کنار مطالب و نکاتی که بصورت رایگان خدمتتون داره گفته میشه
یک سری محصوالت و خدمات هم بعنوان مکمل پیشنهاد میشه که ممکنه حاصل کار خودم یا سایر
دوستان باشه.دقت کنید که اصل و اساس همین نکاتی هست که بصورت جامع بدون ذره ای کم و
کاست خدمتتون توی این مقاله گفته میشه و محصوالت و خدماتی که ذکر کردم بیشتر نقش
کاتالیزور دارن و زحمت و انرژی که الزمه برای رسیدن به اون هدف مشخص صرف کنید رو کاهش
میدند.
حتما حتما حتما یه قلم و کاغذ کنارتون باشه و از نکات نت برداری کنید تا بعدا راحت تر
بتونید اون ها رو به مرحله اجرا در بیارید.حتما این کتابچه رو خیلی دقیق و با حوصله مطالعه
بفرمایید چون نکاتی که قراره توش گفته بشه قطعا مسیر زندگی شما رو تغییر میده و هیچ جای
دیگه ای هم با این وضوح خدمتتون گفته نشده.ترجیحا هم  2یا  3بار مطالعش کنید تا خدایی
نکرده نکته ای از زیر دستتون در نره.
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خب سفر شما برای رسیدن به زندگی موفق دلخواهتون از همینجا شروع میشه ):

گام اول  :یکمی برو ته ته قلبت و عالقت رو پیدا کن!

شرایط طوری شده که همه میخوان پزشک و دندونپزشک و داروساز شن!چراشو واقعا نمیدونم
و اصال شرایط فعلی و جوی که بر نظام آموزشی حکم فرما شده منطقی و درست نیست.یعنی واقعا
ما اینهمه عالقمند به رشته تجربی و اونهم فقط  3رشته خاص داریم؟در حال حاضر همه ما توی یک
سیل افتادیم که اآلن هم چون گرمیم خیلی متوجهش نیستیم و اصل توجه ما زمانیه که به خواستمون
رسیدیم.وقتی وارد رشته مد نظرتون میشید و یکمی از سختی هاش رو میبینید میگید که ای داد!
اون همه حرفایی که میزدن یه سال زحمت بکش صد سال کیف کن و  ...همش باد هوا بوده! اینجا
باید بیشتر زحمت بکشی.
دوست من خدا ما رو با استعدادها و عالیق مختلف آفریده و هر کسی دنبال عالقش بره
مطمینا میتونه آینده خوبی چه از نظر مادی چه معنوی برای خودش فراهم کنه.پس همینجا یکم با
خودت فکر کن ببین واقعا نجات دادن جون آدما برات ارزش داره یا نه؟یکم واضح تر بگم تا متوجه
بشید.برای اینکه بدونید به چیزی عالقه دارید  2تا سوال از خودتون بپرسید :اگه بابت این کاری که
انجام میدی هیچ پولی بهت ندن و یا هیچکس نشناستت آیا باز هم حاضری انجامش بدی؟عالقت
رو پیدا کن و برو دنبالش.اگه واقعا مسیر رسیدن به عالقت از طریق کنکور و دانشگاه میگذره پس تا
ته کتابچه همراهمون باش! البته دقت کنید که هدفم اصال این نبود شما رو سرد کنم و خدایی نکرده
انگیزتون رو بگیرم! رشته های پزشکی خیلی خیلی خیلی میتونن لذت بخش باشن و واقعا حالتون
رو خوب کنن اما به شرطی که شما روحیه پزشک شدن که خدمت به خلق هست رو داشته
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باشید.بعضیا هم اصال هدف و عالقشون اینه که یه رتبه خوب بیارن و حس غرور کنن.خب اینم یه
هدفه دیگه و شاید فردی حاضر باشه براش بجنگه!

گام دوم  :از اآلن خودتو قبول شده بدون!

این گام اصلی ترین  ،مهم ترین  ،ساده ترین و در عین حال سخت ترین گامی هست که باید
بردارید .ببینید دوستای من شما تا حاال بارها از افراد مختلف شنیدید که باید به خواستت باور و ایمان
داشته باشی تا بهش برسی اما واقعا راهکاری برای اون ارایه نکردند.برای شمایی که توی جو کنکور
هستید در حال حاضر خود کنکور و حتی قبولی توی رشته های تاپ ممکنه یه چیز خیلی عجیب و
غریب و پیچیده باشه که باید یه سری کارها و تکنیک های خارق العاده رو بکار برد تا بشه بهش
دسترسی پیدا کرد در حالی که اصال چنین چیزی نیست .از دید من و سایر دوستانم که اآلن کنکور رو
پشت سر گذاشتیم و وارد یه مرحله دیگه از زندگی شدیم واقعا یه چیز خنده داره که اصال ارزش اون
همه استرس و فشار رو نداشته.بچه ها ما همه نوع قبولی و در همه نوع شرایطی داشتیم پس سعی
نکنید خودتون رو گول بزنید که نمیشه.از دوردست ترین روستاها،با بدترین معدل ها،با فاصله های
چند ساله از درس و تحصیل و حتی در مدت های  3و  4ماهه هم دوستانی بودند که تونستند یه
شگفتی بیافرینند و همه رو متعجب کنند و انگشت به دهن بذارند.چرا اون فردی که امسال قراره
همه رو متعجب کنه تو نباشی دوست من؟نمیخوام اینجا حرف انگیزشی بزنم چون دور و برتون پر از
این مطالب و عکس نوشت ها و کلیپ هایی هست که میگه تو میتونی! اقدام کن! و  . ...اینجا
میخوام یه نقطه جوشش انگیزه درون خودتون بوجود بیارم که دیگه اصال نیازی به این دست دیتاها
و پیگیری ها و تذکرهای مداوم والدین و دوست و معلم و اطرافیان نداشته باشید.بچه ها همین
اآلن کنکور رو توی ذهنتون بشکونید.اون رو خوردش کنید.این کار خیلی خیلی خیلی مهمه!مهم نیست
تا اآلن چندبار کنکور دادید یا چند سال از درس فاصله داشتید.ما اشرف مخلوقات خدا هستیم و قراره
کارهای خیلی بزرگتری انجام بدیم و مشکالت خیلی بزرگتر و پیچیده تری رو حل کنیم که این کنکور
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در مقابل او ن ها و قدرت ما عددی به حساب نمیاد.پس دیگه وقتی اسم کنکور میاد دست و پاتون
نلرزه!قوی باشید و به خودتون بگید چیزی نیست که!بقیه تونستن از پسش بر بیان من هم
میتونم.مگه من چی کمتر از بقیه دارم؟بارها این کلمات رو با خودتون تکرار کنید تا ملکه ذهنتون
بشه.هر روز صبح و شب این مطلب رو به خودتون یادآوری کنید که کنکور در مقابل شما و خواستتون
چیزی نیست و اگر باور به خودتون داشته باشید و درست اقدام کنید قطعا میتونید یکی از قبولی
های امسال شما باشید.

یه علم جدید که امروزه داره توی دنیا خیلی دربارش حرف زده میشه قانون جذبه!این قانون
میگه که انسان هرچیزی بخواد میتونه بشه یا داشته باشه.بحث های متعدد علمی هم روش انجام
شده که مربوط به فیزیک کوانتوم و نظریه استرینگ میشه و اینجا مجالی برای پرداختن به اون ها
نیست  ،فقط میتونم ازتون خواهش کنم که این قانون رو قلبا بپذیرید و از دستورالعمل هایی که در
ادامه توضیحش میدم استفاده کنید.در اصل این قانون میگه که ما هرچیزی رو احساس کنیم همون
رو هم درخواست میکنیم.یعنی چی؟یعنی وقتی شما به کنکور حس بدی داشته باشید و اون رو یک
مانع در مقابل خواستتون ببینید دقیقا این حس بد بصورت نتایج بد و ناموفق توی آزمون ها و
کنکورتون ظاهر میشه.یعنی وقتی نتایج آزمونتون به زعم خودتون بد میشه و همش تکرار میکنید
باز نشد و باز نمیشه و من نمیتونم! دارید دقیقا نتایج بدتر رو برای خودتون رقم میزنید و اثر تالشی
رو که قراره طی هفته بعد داشته باشید خنثی میکنید.در کل باید اینطور تعریفش کنیم که اقدامات
درست باید با ذهنیت و باورهای درست انجام بشه تا نتیجه بخش باشه و در غیر اینصورت با وجود
تالش های زیاد یک ،دو یا چندساله نتیجه ای حاصل نمیشه یا نتایج قبلی دایما تکرار میشه.انیشتین
یه صحبت خیلی خوبی کرده و میگه یه مشکل رو نمیشه با همون طرز فکری که بوجود اومده برطرف
کرد.خب حاال باید چیکار کرد؟چیکار کنیم که از نظر ذهنی برای خواستمون آماده باشیم؟خیلی
سادست!طرز فکر و رفتارتون رو عوض کنید.اگه تا حاال همش مینالیدید و حرف های منفی میزدید
دیگه این حرف ها رو بگذارید کنار.هرچیز منفی که دور و برتون هست رو حذف کنید و اگر امکان
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حذفش براتون وجود نداره سعی کنید توجهتون رو بهش کمتر کنید تا اون چیز منفی اثر کمتری توی
زندگیتون داشته باشه .اخبار رو کال دنبال نکنید.اگه کانال و پیج هایی دارید که مطالب و اخبار منفی
منتشر میکنند حذفش کنید.برای تایم های استراحتتون ترانه های شاد گلچین کنید و گوش
بدید.دیگه ترانه های با مضمون منفی و شکست عشقی و دپ و  ...ممنوعه!از اآلن خودتون رو قبول
شده تصور کنید و دایم به خاطرش خدا رو شکر کنید و نماز شکر براش بجا بیارید.دقیقا همونطوری
خوشحال باشید که انگار رشته مورد نظرتون رو قبول شدید.با افتخار راه برید و با حس تسلط درساتون
رو بخونید.اعتماد به نفس داشته باشید و اون ذهن منفی نگرتون رو خاموش کنید .اگه کسی هم در
اطرافتون هست که خیلی منفیه و این چیزا رو کال قبول نداره و احساس میکنید اگر بهش چیزی
بگید مسخرتون میکنه ابدا دربارش باهاش صحبت نکنید.بگذارید نتیجه و موفقیتتون فریاد گویاتون
باشه.
دوستان انتظار نتیجه فوری و یک روزه نداشته باشید.شما باید این طرز فکر رو چندین ماه
داشته باشید تا نتایجش رو ببینید.نتایج اولیه توی یکی دو هفته اول ظاهر میشه.ازین به بعد فقط
مثبت ها رو ببینید و بابت هرچیز مثبتی خدا رو شکر کنید.مثال اگه ترازتون  5000شده بدونید که
کف تراز  3000هست و شما تونستید  2000نمره کسب کنید ؛ پس بابت همین مقدار خدا رو شکر
کنید تا خدا بیشترش رو بهتون بده چون این وعده حق الهیه که توی قرآن هم اومده(اگر شکر نعمت
بجای آرید بر نعمت شما میافزایم-سوره ابراهیم  ،آیه )7
بچه ها این گام خیلی مهمه.شاید اگر بگم  %99موفقیت شما توی همین گام رقم میخوره هم
کم گفتم.شما اگه باور به موفقیت داشته باشید ادامه این مقاله و تکنیک ها و روش های گفته شده
میتونه براتون مفید واقع بشه.خدا رو هیچوقت فراموش نکنید.اون تنها کسیه که میتونه نه تنها توی
کنکور بلکه توی همه مراحل زندگی یاور و پشتیبانمون باشه چون خالق و آفریننده ماست و بیشتر از
اون چیزی که در حد تصور ما بگنجه دوستمون داره.
اگه دوست دارید بیشتر با قانون جذب آشنا شید ما یک مجموعه فایل های صوتی از قوی
ترین فرد ایران در این زمینه رو براتون گردآوری کردیم که این قانون و روش استفاده از اون رو بصورت
اصولی بهتون آموزش میده.ایشون خودشون تونستند فقط با ایجاد حس باور مثبت با کمترین تالش
فیزیکی توی رشته و دانشگاه مدنظر خودشون قبول شن!دوست من یهو مسیر رو اشتباهی متوجه
نشیا!این سطح از باور فقط برای یک در یک میلیون نفر قابل دسترسی هست پس هیچ چیز رو
جایگزین تالش نکنید.قانون جذب فقط کمک میکنه که شما با یک ساعت تالش دو یا چند برابر
دیگران نتیجه بگیرید پس اول و آخر تالش باید باشه!
در کنار این دوره آموزشی سلسله جزواتی هم براتون ارسال میشه که از دوره پیشرفته همین
استاد گردآوری شده و بهتون کمک میکنه با زبانی ساده و خیلی پایه ای قانون جذب رو بفهمید و
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تکنیک هایی به شما داده میشه تا بتونید فقط با تغییر نوع فکرتون نتایج عالی نه فقط در کنکور
بلکه در همه جنبه های زندگیتون (روابط،ثروت،سالمتی و  )...خلق کنید( .در حال حاضر برای یادگیری
این دانش توی خارج باید چیزی حدود ده هزار دالر پرداخت کنید و اساتید خوب توی ایران هم برای
دوره های مجازیشون از یک میلیون ناموت به باال پول دریافت میکنند!!!...قیمت پکیج ما حتما
شگفت زدتون میکنه)
برای تهیه این پکیج استثنایی عبارت قانون جذب رو به شماره  09217983480پیامک کن(.لطفا از
برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).

گام سوم  :ذهنت رو شفاف و آروم کن!

خب امیدوارم گام قبل رو خوب متوجه شده باشید و باورش کرده باشید.یه گام مهم دیگه که
یجورایی میوه گام دوم هست داشتن یه ذهن شفاف و آرومه.شما وقتی باور داشته باشید به خودتون
دیگه ترسی ندارید و هعی ازین کتاب به اون کتاب و ازین روش به اون روش نمیپرید!در ادامه مقاله
بهترین روش ها  ،تکنیک ها و منابع رو خدمتتون میگم اما الزمه نتیجه گرفتن از این نکات ایمان به
 2مورده.اولین ایمان،ایمان به خودتون هست و اینکه شما به اون سطح بلوغ رسیدید که بتونید
خوب رو از بد تشخیص بدید.ایمان دوم هم ایمان به نکاتی هست که در ادامه میگم خدمتتون.من
شاید تا آخر عمرم حتی یک نفر از شما رو هم مستقیم نبینم اما داشتن این ایمان بهتون کمک میکنه
که با استفاده از روش ها و منابعی که جواب خودشون رو پس دادند و ثبات قدم روی اون ها نتایج
عالی خلق کنید .لطفا یک روش،یک برنامه،یک منبع،یک فرد و  ...رو انتخاب کنید و دیگه تا انتهای
مسیر بهش پایبند بمونید.گذشته رو بریز بیرون و اصال بهش فکر نکن.اگه چندماه از وقتت رو هدر
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دادی ؛ اگر  1سال پشت کنکور موندی ؛ اگر  2سال پشت کنکور موندی یا بیشتر یا کمتر اصال مهم
نیست.اگه به چیزهایی که میگم ایمان داشته باشی و عمل کنی موفقیتت قطعیه چون اینا یه قانونه
و قانون همیشه جواب میده.

گام چهارم  :شروع کن به درس خوندن!

خیلی ها تا یکی دو ماه مونده به کنکور هنوز دنبال ایده آل ترین کتاب و آزمون و مشاور و
برنامه و  ...هستند ؛ غافل از اینکه زمان از دست رفته دیگه هیچوقت برنمیگرده.شما استارت رو بزنید
و درس خوندن رو شروع کنید تا قلق کار دستتون بیاد.هیچکس از همون روز اول ترازش عالی نبوده
بلکه ذره ذره شروع کرده.من اولین آزمونی که سال سوم دبیرستان دادم ترازم حدودای  5800شد
فکر میکنم و بعد ذره ذره آوردمش باال تا به  7500و  7600هم رسوندمش.دیگه اآلن از یه بچه هم
بپرسید که اگه بخواید توی آزمون یا امتحانتون موفق بشید باید چیکار کنید جواب اولشون اینه که
درس بخونید.پس شروع کنید و منتظر فراهم شدن شرایط ایده آل و اون شنبه رویایی
نمونید.نمیدونم امروزی که دارید این متن رو میخونید چندشنبست و یا چه ساعت و دقیقه ای
هست اما باید از همین اآلن شروع کنید.هرجایی که هستید و در هر روز و ساعتی که قرار دارید.
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گام پنجم  :ساعت مطالعت رو افزایش بده و ثابتش کن!

خب قرار شد که شروع کنید به درس خوندن!حاال هر کسی یه ساعت مطالعه ای در توانش
هست.یکی مدرسه میره یکی فارغ التحصیله!یکی  4ساعت میتونه یکی  6ساعت یکی  12ساعت.مهم
نیست اینا!مهم اینه که از اون چیزی که تا دیروز بصورت معمول مطالعه میکردید ازین به بعد حداقل
 1ساعت بیشتر مطالعه کنید و روی درستون تمرکز داشته باشید.هر هفته هم سعی کنید این ساعت
مطالعه رو بین  0.5تا  1ساعت افزایش بدید.وقتی به ساعت مطالعه  12رسیدید دیگه این روند رو
متوقف کنید و ساعت مطالعتون رو ثابتش کنید.هر چقدر این روند زودتر طی بشه به نفع خودتونه
تا بتونید هدفی که دارید رو محقق کنید.دوستانی که مدرسه میرن روزهای مدرسه نهایت بیشتر از 6
ساعت مطالعه نکنند و روزهای تعطیل هم نهایتا  12ساعت مثل فارغ التحصیل ها!دقت کنید که یه
هفته خوندن و  2هفته نخوندن هیچ فایده ای نداره و برای بار بعد که خواستید شروع کنید باید از
صفر استارت بزنید.این پیوستگی رو حفظ کنید و حتما هر هفته منظم مطالعه داشته باشید و با یه
شیب پیشرفت مالیم مطالعه کنید.حتی اگه امکان افزایش ساعت مطالعه براتون وجود نداره حتما
همونقدری که میتونید رو بصورت مداوم و هر هفته مطالعه کنید.میزان ساعت مطالعتون رو هم
حتما بوسیله کرنومتر ثبت کنید.
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گام ششم  :یه نقشه راه خوب برای خودت داشته باش!

تا اینجا  5قدم رو برداشتیم!عالقه،باور،شفافیت،درس خوندن و ساعت مطالعه!همین  5قدم
برای رسیدن به خواستتون کفایت میکنه و با این  5کلید یا معادل هاش میتونید هر در بسته ای رو
توی هر مرحله زندگیتون باز کنید.ازینجا ببعد دیگه ریزتر میشیم و همون نکات و راهکارهایی که توی
گام  3گفتم رو بررسی میکنیم.خب بچه ها کیا میدونن نقشه راه چیه؟نقشه راه در واقع همون برنامه
راهبردیه که توی آزمون های مختلفی مثل قلچی و گاج و  ...دیدید.اما آیا نقشه راه آزمون های
موسسات برای موفقیت شما مناسبه؟نظر ما اینه که نه و این نتیجه رو به عینه دیدیم تا بهش
رسیدیم.درسته که برنامه راهبردی موسسات فکر زیادی روش میشه تا بهترین باشه اما برای کسایی
خوبه که از اول تابستون یا دیگه نهایتا از اول مهر شروع کردن به درس خوندن و افرادی که توی بازه
های بعدی میخوان شروع کنن قطعا همیشه از برنامه عقب ترند که این باعث نتیجه نگرفتنشون با
وجود تالش زیاد و سرخوردگی و ناامیدی دانش آموزان میشه.برای مثال اگر فارغ التحصیل هستید
و تا آذرماه کار خاصی نکردید بهترین کار اینه که کال آزمون ها رو بیخیال بشید و برای خودتون یه
برنامه راهبردی تهیه کنید که حدود  60تا  %70مطالب رو براتون تا انتهای اسفند یا فروردین پوشش
بده.ما توی مرکز مشاوره همین کار رو برای بچه های فارغ التحصیلی که نمیتونستند خودشون رو به
برنامه آزمون ها برسونند انجام دادیم و اآلن ساعت مطالعه اون ها چیزی حدود  1.5تا  2برابر شده
و روحیشون هم از قبل خیلی بهتره.توی برنامه راهبردی جدید باید یک سری مباحث سخت از درس
های اختصاصی که ضریب کمتری دارند حذف بشه.مثال برای بچه های تجربی  ،ریاضی و فیزیک اون
درس هایی هستند که میتونید بعضی قسمت هاش رو حذف کنید.زیست و شیمی رو باید کامل
بخونید و کلی براش زحمت بکشید چون نتیجه شما رو این  2درس میسازه.بعد از اینکه مشخص
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کردید چه مطالبی رو میخواید بخونید اون ها رو توی هفته های مختلف تقسیم کنید تا برنامه
هفتگیتون رو هم داشته باشید.توی این قسمت دقت کنی د که برنامه یک هفته بیش از حد سنگین
نشه.ما برای دانش آموزان خودمون یک بازه  16هفته ای تعریف کردیم ؛ به این صورت که بعد از هر
 3هفته  1هفته مطالب قبلی رو مرور و جمع بندی کنند و بعد از اتمام  16هفته هم  2هفته براشون
گذاشتیم واسه جمع بندی کلی و آزمون های جامع کل مطالب!حتما بخش های ویژه مرور رو توی
برنامتون بگنجونید!
اگر تهیه برنامه راهبردی و چینش اون براتون سخته و میترسید یهو مبحثی رو حذف کنید
که اهمیت زیادی داره یا مباحثی رو برای خوندن انتخاب کنید که اهمیت کنکوری کمی دارند میتونید
از سرویس مشاوره راهبردی مجموعه ما استفاده کنید تا برنامه راهبردی متناسب با توانایی های
خودتون و همچنین هدفی که در ذهن دارید رو طراحی کنیم و خدمتتون ارایه بدیم.
برای رزرو وقت مشاوره عبارت مشاوره راهبردی رو به شماره  09217983480پیامک کن(.لطفا از
برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).

گام هفتم  :یه برنامه توپ هفتگی برای خودت طراحی کن!

خب بعد اینکه برنامه راهبردیتون رو مشخص کردید و فهمیدید که توی هر هفته باید چه
مطالبی رو بخونید وقت این هست که برای خودتون یه برنامه روزانه و هفتگی خوب تهیه کنید(.این
قسمت عامل اصلی درآمد  %99مشاورهاست ) ):اینجا تمامی نکاتی که برای داشتن یک برنامه عملی
خوب الزمه رو بهتون میگیم.
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نکته ای که همتون به خوبی بهش آگاهید اینه که یه هفته هفت روزه!هر روز هم نهایت 24
ساعته دیگه و تا حاال بیشتر یا کمتر از این نشده و وظیفه ما مدیریت این زمان هست.بهترین ساعت
خواب برای شما کنکوری ها در شب حدود  6ساعت و اون هم از ساعت  11شب تا  5صبح
هست.میمونه براتون  18ساعت که ازین مقدار هم  6ساعتش برای کارهایی مثل نظافت و دستشویی
و نماز و صبحانه و ناهار و شام و . ...پس  12ساعت براتون موند که این میشه تایم اصلی مطالعتون
و قبل تر هم بهتون گفتم ساعت مطالعه یه کنکوری باید  12ساعت باشه.
شما باید این  12ساعت رو در واحدهایی بنام باکس مطالعاتی تقسیم بندی کنید.میتونید
 12تا باکس  1ساعته بگذارید توی برنامتون یا  8تا باکس  1.5ساعته یا  6تا باکس  1.5ساعته و 3
باکس  1ساعته که مورد اولی رو ما بیشتر توصیه میکنیم.
در برنامه هر روز  2باکس  1ساعته رو ویژه تایم طالیی و برنامه های استراحت/جبرانی قرار
بدین.به این صورت که مثال شنبه  1ساعت تایم طالیی و  1ساعت جبرانی و یکشنبه  1ساعت تایم
طالیی و  1ساعت استراحت و همینطوری تا روز جمعه .تایم های طالیی ویژه دروس عمومی هستند
و توی این  1ساعت شما برنامه هایی رو بصورت مداوم و هر هفته قرار میدید که میتونه تاثیر خیلی
خیلی چشمگیری در نتیجه گیری شما داشته باشه.مواردی که توصیه میکنم بگذارید ایناست :مطالعه
و تست آرایه،تست های قرابت،تست متن عربی،تست های ترجمه و تعریب،مطالعه و تست واژگان
زبان،تست های کلوز زبان و تست های ریدینگ! باکس های استراحت ویژه استراحت هستند که
حاال میتونه دیدن یه فیلم  1ساعته یا  1ساعت بازی مورد عالقه یا  1ساعت ترانه گوش دادن(با ضوابط
از پیش گفته شده) یا  ...باشه.فقط دقت کنید که سراغ فیلم و سریال و بازی و ترانه جدید نرید.یکی
یا دوتا از اونایی که دوست دارید رو انتخاب کنید و فقط همون ها رو تکراری نگاه کنید و گوش بدید
و بازی کنید.تایم های جبرانی هم حواستون باشه که با تایم استراحت اشتباهشون نگیرید! اگه برنامه
جایی دچار مشکل شد و نتونستید بخونید باید توی این تایم ها جبران بشه و اگرم برنامتون کامل
اجرا شد با هماهنگی مشاورتون یا صالح دید خودتون این باکس رو به یه درس که بیشتر احساس
میکنید نیازه کار بشه اختصاص بدید!
روز جمعه رو کال بگذارید برای مرور و جمع بندی مطالبی که توی طول هفته خوندید.اگر هم
دارید با برنامه آزمون ها پیش میرید روز جمعه هفته اول و چهارشنبه و پنجشنبه هفته دوم رو
بگذارید برای این کار .دقت داشته باشید که این روزها فقط برای مرور و جمع بندی هست و اصال
مطلب جدید مطالعه نکنید حتی اگه فقط به  % 50هدفگذاری که از قبل برای این هفته داشتید
رسیدید.برای مرور و جمع بندی هم میتونید از خالصه نکاتی که نوشتید یا تست هایی که مارک دار
کردید استفاده کنید اما بهترین شیوه استفاده از آزمونک هاست که در ادامه بهتون توضیح میدم
چطوری از خودتون آزمونک بگیرید و اون هم بصورت حرفه ای و هوشمند.
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روز های شنبه تا پنج شنبه هم ویژه مطالعه و تست زنیه.از هر روز  2ساعت رو که گذاشتیم
ویژه تایم طالیی و استراحت/جبرانی.اگر کالسی چیزی هم دارید میرید اون رو توی برنامه قرار میدید
و بعد همه ساعات مطالعاتی که براتون آزاد مونده رو حساب کنید.مثال دانش آموزی داریم که  2تا
کالس  1.5ساعته میره در هفته و میخواد برای اون کالس حدود  1.5ساعت هم بذاره ویژه تمرین و
مطالعه جزوه.پس همچین فردی حدود  6ساعت داره برای کالسش وقت میگذاره توی یک هفته.ما
هم از هر روز فقط  10ساعتش برامون مونده بود و اگر این رو ضربدر  6کنیم (شنبه تا پنجشنبه) میشه
چیزی حدود  60ساعت.حاال اون  6ساعته رو ازش کم میکنیم و به عدد  54ساعت میرسیم.اصل کار
اینجاست حاالاااااااا. ...این  54ساعت باید به درست ترین شیوه بین دروس مختلف و در هر درس
بین مط العه و تست تقسیم بشه.پیشنهاد میکنم یه جدول برای خودتون طراحی کنید و عناوین
مختلف دروسی که میخواید بخونید رو بنویسید.بعد جلوی هر درس ضریبش رو بنویسید و بعد هم
با ماشین حساب این زمان رو بین دروس مختلف تقسیم کنید.نسبت بین دروس عمومی و
اختصاصی رو  1به  3یا  1به  2بگذارید اما به هیچ وجه  1به  1قرار ندید.یکی از اشتباهاتی که شاید
شما هم بهش دچار بشید اینه که فکر کنید ضریب  2عمومی و ضریب  2اختصاصی اهمیتشون
یکیه.چند روز قبل مادر یکی از دانش آموزا اومده بود میگفت بچه من زبانش خوبه و میتونه با زبانش
فیزیکش رو جبران کنه چون ضریب هر دوشون  2هست اما غافل از اینکه دروس اختصاصی یه
ضریب  3هم میگیرند خودشون و در اصل ضریب فیزیک  6هست و نه  !2یه تقسیم زمان بعنوان
نمونه براتون انجام میدم همینجا!
 7روز هفته که روزی قراره  12ساعت مطالعه کنیم!  84=12*7ساعت
هر روز  2ساعت ویژه تایم طالیی و تایم جبرانی/استراحت!  14=2*7ساعت
روز جمعه کامل ویژه مرور و جمع بندی!  10ساعت
 2کالس داریم که با تمریناتش میشه  6ساعت!
کل تایم باقی مونده که  54ساعت میشه رو بین دروس مختلف تقسیم میکنیم!
درس

ضریب

ساعت

زیست

4

14

شیمی

3

12

فیزیک

2

7

ریاضی

2

7

عمومی ها

4

14
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خب حاال نوبت اینه که تایم هر درس رو بین مطالعه و تستش تقسیم کنیم! بچه ها تست
رو دستکم نگیرید.اهمیت تست زنی فوق العاده زیاده زیاده و حتی میتونه از مطالعه هم پیشی
بگیره.اگه شما زمان کمی در اختیار داشتید و میخواستید بین مطالعه و تست یکی رو انتخاب کنید
حتما برید سراغ تست!(اما با رعایت اصولی که میگیم بهتون)تقسیم زمان بین مطالعه و تست در
شرایط مختلف متفاوته! برای دروس زیست و شیمی و عمومی ها اگه بار اولی هست که دارید مبحث
رو کار میکنید وزن مطالعه رو بیشتر کنید و زمانی که میخواید مرور کنید وزن تست زنی رو افزایش
بدید.در مرحله اول نسبت  2به  1یا  1به  1رو بین مطالعه و تست تنظیم کنید و در مرحله دوم این
نسبت رو  1به  2یا  1به  3بین مطالعه و تست قرار بدید.در مرحله مرور اول باید تست بزنید و بعد
برید سراغ مطالعه! برای دروس ریاضی و فیزیک چه در مرحله اول چه در مرحله دوم تایم تست باید
بیشتر یا نهایتا مساوی با تایم مطالعه باشه!حاال بریم سراغ یه مثال برای تقسیم زمان بین مطالعه و
تست!(شرایط مرحله اول)
درس

مطالعه

تست

زیست

8

6

شیمی

8

4

فیزیک

3

4

ریاضی

3

4

عمومی ها

9

5

و میرسیم به آخرین مرحله برنامه ریزی!حاال که همه چی مشخص شده و میدونید برای هر
قسمت چند ساعت میخواید وقت بگذارید باید این ها رو بصورت باکس بین روزهای مختلف تقسیم
کنید.نکاتی که باید رعایت کنید هم ترتیب و توالی باکس های مطالعاتی هست  ،شما باید این
ترتیب رو بر اساس میزان انرژی و عالقه خودتون طوری تنظیم کنید که توی هر بازه ای بیشترین
بازدهی رو از اون باکس داشته باشید.مثال یکی صبح ها زیست بهتر یاد میگیره یکی عصرها و یکی
شب ها!پس این بستگی به خودتون داره.سعی کنید دوتا درس حفظی و دوتا درس حل کردنی
پشت سر هم قرار نگیرند ولی خب بعضی مواقع چنین حالتی پیش میاد که کاریش نمیشه کرد!نمونه
برنامه روزانه،بودجه بندی و تقسیم بندی زمانی یکی از دانش آموزان فارغ التحصیلمون رو براتون
اینجا میگذارم که ببینید دقیق باید چه چیزی از دل برنامتون بیرون بیاد!
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امیدوارم با توضیحاتی که داده شد برنامه ریزی رو خوب یاد گرفته باشید.دو نکته هم الزمه
که بهشون توجه کنید:
نکته : 1خیلی وسواس به خرج ندید.درسته که داشتن برنامه استاندارد خوبه اما اگه شما بهترین
برنامه دنیا رو هم داشته باشید و بهش عمل نکنید هیچ فایده ای نداره.مهم اینه که شما به این برنامه
عمل کنید و اون رو پیش ببرید!
نکته : 2در اجرای برنامه دقت داشته باشید که ساعت شروع و پایان تعیین نکنید.مثال نگید از  8تا
 9میخوام یک ساعت فالن درس رو بخونم! با گوشیتون یه تایمر معکوس روی یک ساعت تنظیم
کنید و دیگه شروع کنید به خوندن و هیچ توجهی به زمان نکنید.هر وقت یک ساعتتون تموم شد
گوشیتون خودش زنگ میخوره!
دوستان عزیزم ما یه دفتر برنامه ریز ی الکترونیک بر اساس مطالبی که گفتیم طراحی کردیم
و یک ویدیوی آموزشی هم در کنارش قرار دادیم تا دوستانی که تمایل دارند بتونند به راحتی یک
برنامه اصولی تر و تمیز رو برای خودشون طراحی کنند.البته طراحی برنامه روی کاغذ هم امکان پذیره
15
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ولی این دفتر الکترونیک فقط بر ای برنامه ریزی نیست و اطالعات خیلی مفیدی از میزان مطالعه و
تست زنی و وضعیت درسیتون هم بهتون میده که میتونه براتون مفید باشه!نمونه تصاویری از این
دفتر رو در ادامه میبینید:
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در این دفتر الکترونیک تمامی مواردی که برای برنامه ریزی به شما توضیح دادیم رعایت شده و
میتونه کارتون رو خیلی راحت تر کنه!
جهت دریافت این دفتر عبارت دفتر برنامه ریزی رو به شماره  09217983480پیامک کن(.لطفا از
برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
یه سوال هم که خیلی پرسیده میشه رو خوبه که همینجا جواب بدم!مشاور بگیریم یا نگیریم؟
ببینید دوستای من شما میتونید اکثر اطالعات مورد نیاز کنکورتون مثل منابع و روش های
مطالعه و برنامه ریزی و تست زنی رو ازینور و اونور بدست بیارید و توی همین کتابچه تقریبا همه
چیز به شما گفته خواهد شد.اما همونطوری که میدونید همه مثل هم نیستند!تفاوت کجا ایجاد
میشه؟توی مرحله اجرای برنامه!ما یه برنامه یا روش برنامه ریزی رو به همه میدیم و همه یه برنامه
استاندارد برای خودشون طراحی میکنند.اما آیا همه به این برنامه پایبند میمونند؟مسلما خیر!روحیات
افراد متفاوته و یکی زود درجا میزنه و یکی دیر!یکی رو باید دایم چک کرد و یکی رو نه!یکی به برنامه
خودش ایمان داره و یکی دوست داره دیگری براش برنامه رو بریزه و اون فقط اجرا کننده باشه!پس
ببینید همه مثل هم نیستند.خب در نهایت باید چیکار کنیم؟ما دانش آموزا رو به  4گروه تقسیم
میکنیم!
گروه  : 1دانش آموزانی که برنامه رو میریزن اما اجرا نمیکنند و زودی خسته میشن!
این دسته از عزیزان حتما از یه مشاور انگیزشی استفاده کنند تا روند اجرای برنامشون رو چک کنه و
در مواقع مورد نیاز حتما بهشون انگیزه و انرژی برای ادامه راه بده.ارسال گزارش های شبانه توسط
این دانش آموزان از نون شب واجب تره!
گروه  : 2دانش آموزانی که برنامه از دیگری میخوان اما اجرا کننده خوبین!
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این دسته از عزیزان میتونن از یه مشاور برنامه ای با تماس های هر هفته یا دو هفته یکبار استفاده
کنند تا هم روند اجرای برنامه رو باهاش چک کنند و هم اگر مشکلی داشتند مشاورشون براش حلش
کنه!
گروه  : 3دانش آموزانی که برنامه نویس و اجرا کننده خوبی نیستند!
این دسته از عزیزان حتما حتما حتما باید از یه مشاور حرفه ای تمام عیار استفاده کنند تا در کنار
نوشتن یه برنامه خوب بهشون کلی هم انگیزه و انرژی برای اجرای برنامه بده و دایم چکشون کنه که
خدایی نکرده درجا نزنند و برنامشون رو کامل اجرا کنند!
گروه  : 4دانش آموزانی که برنامه نویس و اجرا کننده خوبین!
این دسته از عزیزان دیگه موتورشون در هر  2جهت روشنه و هیچ مشکلی ندارند.فقط روی باالبردن
کیفیت کارشون تمرکز کنند تا بهترین نتیجه رو بگیرند.استفاده از جلسات موردی مشاوره ای برای
این عزیزان مثال ماهی یکبار خالی از لطف نیست تا روند مطالعاتیشون رو چک کنند با مشاور و
خدایی نکرده جایی رو اشتباه نرند!
ما در مجموعه آموزشی درس خونا تیمی رو از بهترین مشاورین کنکور در زمینه های برنامه
ری زی و انگیزشی و تکنیک ها و روش های مطالعاتی گردهم آوردیم تا بتونیم به شما عزیزان برای
رسیدن به هدفتون کمک کنیم! اگر احساس کردید که داشتن یه مشاور میتونه سرعت رسیدن شما
به هدفتون رو افزایش بده و ...
در سطح  1بودید عبارت مشاوره انگیزشی  ،یا اگر در سطح  2بودید عبارت برنامه مطالعاتی  ،یا اگر
در سطح  3بودید عبارت مشاوره ویژه و اگر در سطح  4بودید عبارت مشاوره تک جلسه رو به شماره
 09217983480پیامک کنید(.لطفا از برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ
داده خواهد شد).
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گام هشتم  :شروع کن به اجرای برنامه اما اینبار بصورت اصولی!

شما اآلن یه برنامه راهبردی دارید که در واقع نقشه راه شما در مسیر کنکوره و بهتون میگه
توی هر بازه زمانی باید به چه اهدافی رسیده باشید.یه برنامه هفتگی و روزانه هم دارید که باید اون
رو با دقت و کیفیت تمام اجرا کنید!توی گام چهار بهتون گفتم که شروع کنید به درس خوندن اما
نگفتم چطوری؟توی این گام قراره تمام ریزه کاری هایی که مربوط به درس خوندن میشه رو خدمتتون
بگیم! این گام از نظر مطلب خیلی سنگین و مهمه چون مباحثی مثل منابع  ،روش مطالعه  ،تست
زنی  ،خالصه نویسی  ،مرور و جمع بندی  ،آزمون دادن  ،تحلیل آزمون و نکات ویژه دوران جمع بندی
خدمتتون گفته میشه .پس با ما همراه باشید!

خان اول  :بهترین منابع رو برای مطالعه و یادگیری انتخاب کن!
این مطلب بیشتر مربوط میشه به باکس های مطالعاتی برنامه روزانه و هفتگی شما که
خیلی خیلی مهمه!شما اگه یادگیری خوب و درستی نداشته باشید و منابع خوبی انتخاب نکرده باشید
باید چند برابر دیگران برای فهم درست مطلب وقت بگذارید و زحمت بکشید!خب حاال منابع یادگیری
چه چیزهایی هستند؟کال ما منابع یادگیری رو  6مورد میدونیم.اول کالس هایی که توی مدرسه
میرید .دوم کالس هایی که با اساتید بصورت خصوصی یا گروهی میرید و میتونه حضوری یا آنالین
باشه.سوم فیلم های اساتیدی که بصورت آفالین یا آنالین در اختیارتون قرار میگیره و استفاده
میکنید.چهارم جزوه اساتیدی هست که در مراحل قبلی بهشون اشاره کردیم.پنجم هم کتاب درسی
خودتون هست و باالخره ششمین و آخرین مورد هم درسنامه کتاب های کمک آموزشیتون هست!
در حال حاضر توی درسی مثل زیست شناسی اهمیت کتاب درسی بر کسی پوشیده نیست
و در سایر دروس هم سواالت کنکور داره به سمتی میره که میزان توجه دانش آموزان رو به کتاب
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درسی بسنجه و بیشتر کنه پس این منبع رو هرگز از برنامه مطالعاتیتون حذف نکنید (یا حداقل برای
درسی مثل زیست شناسی) حتی اگر بهترین جزوات و درسنامه ها رو داشته باشید!
اگر معلم مدرستون خوب درس میده و به درد کنکور میخوره که کالتون رو بندازین هوا و
خدا رو شکر کنین چون از کلی هزینه و وقت گذاشتن بی مورد راحت شدین!جزوه استادتون رو خیلی
خوب سر کالس بنویسید و یا تکمیل کنید تا دیگه نیاز به مطالعه منبع دیگه ای (غیر از کتاب درسی)
نداشته باشید.در اینجا الزم میدونم از آقای حامدی نیا  ،معلم عزیز شیمیم  ،که واقعا برای ما زحمت
کشیدند و از جون و دل مایه گذاشتند تشکر و قدردانی کنم.
و اما اگر معلم مدرستون خوب نبوده یا نیست!!! (که متاسفانه در اغلب موارد هم اینطور
هست) سعی کنید سر کالس هاش حاضر نشید و تا جای ممکن خودتون مطالعه کنید.البته اکثر
مدارس با این موضوع برخورد میکنند و این دیگه برمیگرده به درک مدیر و معاونین محترم از
وضعیت و نیاز دانش آموزان.اگر امکان غیبت هم براتون وجود نداره حداقل خودتون یا والدینتون با
مسیولین مدرسه صحبت کنی د تا از دبیر مربوطه بخواند بیشتر به مقوله کنکور توجه داشته باشند!
خب حاال دبیر مدرسه خوب نیست! راه چاره چیه؟
شما باید از یه دبیر خوب که میتونه مبحث رو بصورت مفهومی (نه نکته تستی) براتون جا
بنداره استفاده کنید و از جزوش نهایت استفاده رو ببرید.دسترسی به این اساتید میتونه بصورت
حضور در کالس های اون ها در آموزشگاه ها و یا بصورت آنالین و یا مشاهده فیلم های آموزشی
اون ها باشه.اما یه نکته مهم در این زمینه باال بودن قیمت این دست کالس ها و فیلم های آموزشی
و همچنین وقت گیر بودن اون هاست که برای این مسایل هم سعی کردیم راه چاره خدمتتون ارایه
کنیم! برای ثبتنام در کالس یا تهیه فیلم آموزشی به هیچ عنوان همه مباحث رو شرکت نکنید.در مرحله
اول باید سعی کنید با خوندن کتاب درسی و درسنامه کتاب کمک آموزشی و حل تست فراوان مطلب
رو برای خودتون جا بندازید اما اگر مبحثی بود که دیدید این کارها واقعا روش جواب نمیده و باید
بیسش رو با تدریس یک استاد یاد بگیرید همون قسمت رو بصورت شرکت در کالس یا تهیه فیلم
آموزشی یاد بگیرید.استفاده از فیلم های آموزشی رایگان سایت آال میتونه کمک کننده خوبی باشه
برای افرادی که از نظر مالی توان تهیه پکیج های موسسات یا شرکت در کالس ها رو ندارند.
آدرس سایت آال:
https://sanatisharif.ir
مجموعه آال یک سری فیلم های آموزشی تحت عنوان همایش هم داره که این ها رو به
فروش میرسونه اما باز قیمتشون نسبت به موسسات دیگه واقعا پایین تر هست و ما هم درحال
صحبت با مسیولینشون هستیم تا کد تخفیفی رو ویژه دانش آموزان مجموعه خودمون برای تهیه
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همایش ها بگیریم.در حال حاضر که دارم این متن رو مینویسم هنوز کد تخفیفی ارایه نشده ولی
احتمال زیاد تا زمانی که شما دارید این متن رو میخونید آماده شده باشه.
اگر تمایل به تهیه همایش های سایت آال با تخفیف بیشتر داری عبارت همایش آال رو به شماره
 09217983480پیامک کن تا درصورت آماده بودن کد تخفیف اون رو برات ارسال کنیم(.لطفا از
برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
در زمینه کالس های کمک آموزشی من فقط شیراز رو خبر دارم و این رو هم تا خودمون با
بچه های تیم مشاوره نرفتیم و چک نکردیم به باور نرسیدیم.آموزشگاه ممتاز برای بچه های شیرازی
واقعا عالی داره کار میکنه و مطالب رو بصورت مفهومی و عمیق جا میندازه.مفهومی خوندن و یاد
گرفتن رو اینجاست که خوب درک میکنید.هر مبحثی که آموزش میبینید دیگه مطمین هستید که
توی کنکور اون رو جواب میدید بدون هیچ شکی!!!من که واقعا ترغیب شدم یبار دیگه برم کنکور بدم
 . ):ریاضی و فیزیک این آموزشگاه فوق العادست و این هم دقیقا همون  2درسی هست که بهتون
گفتم یادگیریش از روی کتاب و درسنامه دشواره.طبق هماهنگی هایی که انجام دادیم با مسیولین
آموزشگاه قرار شده یک جلسه رایگان برای دانش آموزانی که متقاضی هستند برگزار بشه تا وقتی
تفاوت رو دیدند و متوجه شدند خودشون تصمیم بگیرند و تعریف بدون مدرک نباشه.
عزیزانی که تمایل به شرکت در جلسه رایگان این آموزشگاه دارند لطفا نام و نام خانوادگی  ،پایه و
رشته تحصیلی و اسم مدرسشون رو برای انجام هماهنگی به شماره  09217983480پیامک
کنند(.لطفا از برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
در زمینه دی وی دی آموزشی هم طبق بررسی هامون مجموعه حرف آخر در دروس متعددی
باکیفیت تر از سایر موسسات کار کرده بودند و دانش آموزانی هم که پکیج ها رو تهیه کرده بودند
رضایت داشتند از نحوه آموزش و تدریس.ما هم تصمیم گرفتیم امسال همین مجموعه رو معرفی
کنیم به دانش آموزانمون هرچند تا سال های پیش تهیه دی وی دی یکی از خطوط قرمزمون بوده و
هنوز هم اهمیت مطالعه کتاب و درسنامه رو بیشتر میدونیم (دی وی دی برای کسایی خوبه که چند
سال از درس فاصله داشتند و امکان شرکت در کالس اساتید هم براشون میسر نیست).البته طبق
صحبت هایی که با نمایندگیشون داشتیم قرار شد برای دانش آموزان ما میزانی تخفیف در نظر
بگیرند.
عزیزانی که تمایل به تهیه فیلم های آموزشی مجموعه حرف آخر با تخفیف ذکر شده دارند عنوان
مبحث مورد نیازشون رو به شماره  09217983480پیامک کنند(.لطفا از برقرای تماس خودداری
کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
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گفتیم که درسنامه ها هم یکی از منابع خوب برای یادگیری هستند و حتی بعد از کتاب
درسی می تونن دومین عامل مهم به حساب بیاند.شما باید اول از کتاب درسی و درسنامه استفاده
کنید و اگر نتونستید مطلب رو با این دو منبع یاد بگیرید برید سراغ منابع دیگه ای که گفتم
خدمتتون(کالس یا دی وی دی)
خب حاال بهترین کتاب های کنکور چیا هستند؟
دوستان عزیز نظام قدیم و جدید توجه داشته باشند که منابع و کتاب های معرفی شده در
اینجا بیشتر بر اساس کیفیت درسنامه هستش و برای تست زنی با توجه به زمان باقی مونده تا
کنکور و حجم باالی کتاب های تست منبع جدیدی رو بهتون معرفی کردیم که بعد از پایان معرفی
منابع نظام قدیم و قبل از شروع معرفی منابع نظام جدید توضیحاتش آورده شده.حتما اون بخش
رو با دقت کامل مطالعه بفرمایید.
اول برای نظام قدیم ها بگیم:
 - ۱ادبیات فارسی :
گاج نقره ای :یکی از کتابهاییه که در تمامی مباحث بسیار قدرتمند عمل کرده.
سیر تا پیاز  :از ویژگی های بارز این کتاب،ساده سازی فهم مطالب کتاب درسی است چون خط به
خط کتاب درسی رو از لحاظ قرابت و امال و آرایه بررسی میکنه بنابراین مفاهیم کتاب درسی خیلی
خوب توضیح داده شده و یکی از کتابهای است که حرف زیادی برای گفتن داره.
نشر الگو :یکی از کتب برتر در این درس هستش و همانند سیرتاپیاز چون درس به درس مفاهیم رو
بررسی کرده بنابراین برای آزمون دادن راحت تره ولی بهتون میگم که کلیه مباحث رو پوشش میده!
خیلی سبز :کتابیست که درس به درس پیش میره و اگه قول بدین تا سرحد مرگ بخونینش بهتون
قول میدم که درصد بسیار زیادی رو بدست میارین.
منبعی هم که خودم استفاده کردم و خیلی هم دوستش دارم لقمه های مهروماهه.هم جمع و جورن
و تو دست جا میشن که حس خوبی به آدم میده و از نظر محتوایی هم واقعا چیزی رو کم
نگذاشتند.بخش ویژه جمع بندی لقمه لغت و امال مهروماه که آخر کتاب آورده شده واقعا عالیه و تو
دوران جمع بندی خیلی به دردم خورد.
 - 2زبان عربی :
گاج نقره ای  :اگه دنبال یک منبع خوب می گردین که با استفاده از اون  ،این درس رو باالی  ۹۰درصد
بزنین من پیشنهاد میدم که کتاب گاج نقره ای رو استفاده کنین!!
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ً
نسبتا کم حجم و بسیار خوبی داره و هم تست های نکته دار!!
کتابی که هم درسنامه
سیرتاپیاز  :کتابی که نسبت به گاج نقره ای کمی سنگین تره اما از لحاظ پوشش مباحث هر دوی
اینها حرف زیادی برای گفتن دارن!
تست های نکته دار  +درسنامه ی بسیار خوب و کم حجم از ویژگی های اصلی این کتابه!
خیلی سبز  :کتابی با لحن متفاوت و ساده هست ؛ کتاب خوبیه اما روی قواعد کمتر کار کرده بنابراین
به عنوان تنها منبع نمیشه ازش استفاده کرد.
ایادفیلی مبتکران  :این کتاب اسمش عربی به زبان سادست و واقعا هم به زبان ساده آموزش
داده.بخش ترجمه و تعریبش خیلی عالیه و توضیحات قواعدش هم خالصه و کوتاه و جمع و
جوره!سعی هم نکرده که کتاب رو بپیچونه.مقدمه این کتاب هم داستان سختی های مولف در راه
چاپ این کتابه که بنظرم جالبه بخونیدش.
 - 3دین و زندگی :
گاج نقره ای  :چند سالی هست که دینی بر محور آیات و پیام آیات میچرخه بنابراین به نظرم تنها
کتابی که خیلی خوب روی آیات کارکرده و پیوستگی بین متون و آیات برقرار کرده همین کتاب گاج
نقره ای هست و جای هیچ شک و شبهه ای رو باقی نمیذاره! پس میتونین ازش استفاده کنین و
نتیجه بسیار خوبی بگیرین.
خیلی سبز :خیلی سبز هم کتابیه که تو این درس هم حرف زیادی برای گفتن داره چون واقعا از
کلیگویی فاصله گرفته و پیام آیات رو با لحنی روان و قابل فهم توضیح داده!
آبی قلم چی :شاید اگه کمی منصف باشیم بتونیم بگیم که کتاب آبی قلم چی هم یکی از کتاب خوب
در این درس است اما اولویت دار نیست .اگه خواستین میتونین ازش استفاده کنین.
نشر الگو :اگه خیلی ساده بخوام بگم باید بگم که اگه حوصله زیاد خوندن دارین از این کتاب استفاده
کنین!
کتابی که خیلی شبیه گاج نقره ایه؛ بنابراین خیلی کمک کننده است.
 - 4زبان انگلیسی :
مبتکران  :تا وقتی که کتاب مبتکران هست نمی تونم کتاب دیگه ای رو پیشنهاد بدم! خوشبختانه
دکتر اناری بسیار خوب روی این کتاب کار کرده و به دانش آموز چنین قولی داده میشه که اگه از این
کتاب به عنوان منبع استفاده کنه درصد خیلی باالیی رو کسب میکنه.
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گاج نقره ای :متاسفانه این کتاب در زبان کمی بد کار کرده چون هم تیپ بندی و هم سطح تستهاش
کمی پایین تر از سایر کتابهای برتر است.
خیلی سبز :کتابی با یک درسنامه بسیار خوب و روان است که بیشتر تمرکزش متوجه پیش دانشگاهی

ً
واقعا شما را مسلط می کنه اما نسبت به مبتکران نه!
میشه اما

زبان جامع شبقره :توصیه نمیکنم از این کتاب استفاده کنین هر چند منبع با ارزشی است اما خوب
روش کار نشده.
سیر تا پیاز :از لحاظ درسنامه و تست های نکته دار بسیار با قدرت کار کرده و شما را به این حد
میرسونه که با خوندن این کتاب حداقل  ۸۰درصد بزنین اما دلیل نمیشه که از مبتکران بهتر باشه.
 - 5زمین شناسی :
یکی از دروسی که بهای بسیار بسیار پایینی بهش داده میشه اما در رتبه خیلی تاثیر داره و کمککننده
است بنابراین تنها منبعی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم مهر و ماه هست چون از هر نظر شما را
آماده می کنه.البته کتاب خیلی سبز هم منبع خوبیه برای کسایی که یه درصد متوسط میخوان کسب
کنن.
 6و  - 7ریاضی و فیزیک :
 ۲تا از دروس تکنیکی و خشک (چغر و بدبدن) که در این رشته بهای کمی هم بهشون داده میشه!
ً
مخصوصا برای بچه هایی که پایه
یادگیری این دروس با استفاده از جزوه و کتاب  ،کار بسیار سختیه!
ضعیفی دارن!! استفاده از دی وی دی یا کالس کنکور بهترین روش برا یادگیریه! اما همونطور که گفتم
تنها روش نیس  ،با جزوه هم میشه اما کار سختیه  ،اما اگه خواستین از روی جزوه بخونین من منابع
زیر رو پیشنهاد میدم :
مهروماه (برای ریاضی)  :بنابر تحقیقی که کردم متوجه شدم که اکثر بچه هایی که جای خوبی قبول
شدند از همین کتاب استفاده می کردن! یک درسنامه خوب همراه با مثال های مفید و کاربردی!
گاج نقره ای (برای فیزیک)  :کتاب خوبیه و درسنامه ی خوب و جامعی داره که میشه گفت همه
بخش های مورد نیاز رو پوشش داده.یه سری فرمول های میونبر هم گفته وسط درسنامه هاش که
میتونه جالب باشه.من یکی از تست های حرکت پرتابی رو با همین فرموالش زدم.
خیلی سبز (هم برای ریاضی هم برای فیزیک) :کسانی که پایه شون خوب نیست و توی این دروس
ضعیفتر هستن این کتاب براشون بهتره.
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آبی قلم چی (هم برای ریاضی هم برای فیزیک)  :درسنامه ای بسیار خالصه که برای مرور عالیه و
تست هایی که تدارک دیده شده به دو نوع خیلی آبکی و خیلی سخت تقسیم میشه!
 - 8زیست شناسی :
به دلیل اهمیت فوق العاده باالی درس زیست شناسی منابع موجود برای این درس هم بسیار گسترده
و متنوع هستند.اما کدوم منابع از کیفیت باالتری برخوردارند و میتونند توی زمان باقی مونده
پاسخگوی نیاز شما باشند؟
کتاب خیلی سبز از نظر درسنامه فوق العادست و واقعا چیزی کم نداره و با خوندنش میتونید
به یه متخصص زیست کنکور تبدیل بشید.اما مشکلش اینجاست که حجم باالیی داره و خوندنش
توی این بازه زمانی کمی سخته!منبع دیگه ای که درسنامه خوبی به حساب میاد همایش عمارلو
هست و از نظر حجمی هم معقول تره.کتاب نشر الگو سطحش از خیلی سبز پایین تره و غلط پلوط
هم زیاد پیدا شده توش.فقط برای پیش  2که خیلی سبز درسنامه خوبی نداره میتونید برید سراغ
درسنامه این کتاب.کتاب فاگوزیست رو هم بعنوان یه منبع خوب تاییدش میکنم اما وقت کم باقی
مونده کفاف حجم باالی مطالب این کتاب رو نمیده پس بنظرم بیخیالش شید.
خب یه سورپرایز هم داریم براتون.مسلما شما وقت نمیکنید درسنامه خیلی سبز و عمارلو و
الگو و گاج و  ...رو توی این بازه زمانی بخونید و یه چیزی هم که توی درسنامه ها مشهوده اینه که
باالی  %60مطالبشون تکرار مطالب کتابه و انگار دارید دوباره خوانی میکنید.من و دوستام بعد کنکور
درسنامه این کتابا رو گذاشتیم کنار همدیگه و نکاتی که از این درسنامه ها و همچنین تست ها
کشیده بودیم بیرون و حاشیه کتابامون نوشته بودیم بصورت یه جزوه در آوردیم.اسمشم آی پز
گذاشتیم چون هرکی این جزوه رو خوب بخونه پزشکیش قطعیه! بخش جمع بندیش که واقعا توپ
نوشته شده و همه اون چیزهایی که نیاز دارید رو براتون آوردیم پیش هم( .باب دل ترکیبی خونا!)
سفارش آنالین  ،مشاهده نمونه صفحات جزوه و همچنین توضیحات بیشتر در لینک زیر :
http://shop.darskhoona.ir/jozve_zist_ipez
همچنین میتونید عبارت جزوه آیپز رو به شماره  09217983480پیامک کنید تا لینک نمونه صفحات
رو براتون ارسال کنیم (.لطفا از برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده
خواهد شد).
اگر تصمیم گرفتید از این جزوه استفاده کنید توصیه میکنم که بجای کتاب درسی هم از
کتابنامه مهروماه استفاده کنید.توی کتابنامه مهروماه صفحه کتاب درسی براتون اسکن شده و قرار
گرفته و یه سری نکات هم حاشیه نویسی شده.همه سواالت کتاب درسی هم بررسی شدند و بهشون
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پاسخ داده شده.یه ویژگی خیلی خوبش هم اینه که سواالت کنکور مرتبط با متن رو آورده و میتونید
ببینید طراحان کنکور چه نگاهی به اون قسمت از کتاب و اون نکته دارند.
برای ژنتیک هم خودم از کتاب خیلی سبز استفاده کردم و همیشه توی آزمون ها سواالت
ژنتیک رو به راحتی جواب میدادم.ولی حجم این کتاب باالست و اآلن خوندنش میتونه کمی سخت
باشه.کتاب ژنتیک تخته سیاه هم منبع خوب و کاملیه ولی بنظرم برای اینکه خیلی ساده ژنتیک رو
یاد بگیرید از کتابچه ژنتیک آقای کرامت استفاده کنید.توی این کتابچه با زبونی خیلی روون و با
استفاده از مثال های ساده ژنتیک مندلی و جمعیت به شما آموزش داده میشه.
 - 9شیمی :
بعد از زیست  ،شیمی از اهمیت بیشتر ی برخوردار هست ؛ کتاب مبتکران کتابیه که با خوندن کاملش،
به جرأت میتونم بگم تبدیل به #خدای_شیمی خواهید شد!!(البته این کتاب رو برای دوم توصیه
میکنم).فکر کنم همین جمله کافی باشه که پی ببرین تنها منبعی که حرف اول رو میزنه در علم شیمی،
همین کتابه ؛ اما کتابهای دیگه ای هم هست که بررسی میکنم براتون:
خیلی سبز :در این کتاب هم به تمام بخشهای کتاب به طور ریز اشاره شده .وجود بخش هایی به نام
شیمی درمانی و هم چنین کادرهای آموزشی متنوع و دقیق باعث شده که دانش آموز به تمامی
کتاب مسلط بشه! کتاب کاملیه در کل(.برای سوم و پیش اینو بخونین).
نشرالگو :شاید یکی از مزیت های این کتاب نسبت به مبتکران حجم کمترش باشه  .کتابیه که پوشش
داده تمامی بخش ها رو و دانش آموز رو به اون حد از تسلط میرسونه که بخواد درصدخوبی رو
کسب کنه ؛ بنابراین واسه کسی که تا حاال چیز زیادی نخونده و وقتش کمتره من این کتاب رو
پیشنهاد میدم.
دوستان عزیز میدونم که وقتی دارید این کتابچه رو میخونید به احتمال خیلی زیاد منابع
خودتون رو تهیه کردید.دقت داشته باشید اکثر منابع خوبند و نمیشه گفت که این منبع شما رو به
رتبه فالن میرسونه و این یکی به رتبه فالن.همیشه گفتم که مهم شخصیه که داره از اون منبع استفاده
میکنه.من فقط سعی کردم منابع خوب نظام قدیم رو شرح بدم اما اگه شما با منبع دیگه ای راحت
ترید و تونستید باهاش ارتباط برقرار کنید اصال نیازی نیست تغییرش بدید ولی یه نکته رو دقت
داشته باشید که تصمیم نهاییتون هرچی شد تا تهش پاش بمونید و اون کتاب و درسنامه رو بهترین
توی عالم بدونید.
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منبع تستی ویژه نظام قدیم و جدید
خب نوبتی هم باشه نوبت اون منبع غریبی هستش که بهتون گفتم!!!...هم شما و هم من
توی اون دوران این قضیه براتون پیش اومده که کتاب تست رو که میزنید اکثر سواالش رو به راحتی
جواب میدید و وقتی درصد میگیرید میبینید باالی  80هستید و خوشحال و شاد و خندان میرید سر
جلسه آزمونتون اما یهو بعد آزمون که نتایج میاد شوکه میشید و درصدها توی رنج  40و  50هستند
و حتی شاید خیلی کمتر!علتش بنظرتون چی میتونه باشه؟علت اصلی این مشکل برمیگرده به
متفاوت بودن ساختار کتاب های تستی و آزمون های آزمایشی.به چه صورت؟؟توی کتاب تست
برنامه اینطوره که ا ز یه مبحث خاص برای شما تعداد مشخصی تست پشت سر هم آورده شده و
نکته جالب ترش هم اینه که مو لف این تست ها یه نفره که باعث میشه از دید اون شخص شما
خودتون رو بسنجید و بر اساس تست هایی که طرح کرده در حالی که توی آزمون های آزمایشی
طراح یک نفر نیست و شاید ده ها نفر باشند که تست طرح کنند و یه تیم تست ها رو گزینش کنند
و بگذارند توی آزمون.یه مسیله دیگه هم اینه که شما وقتی کتاب تست رو میزنید و با یه تست
مشکل مواجه شدید میرید پاسخ تشریحیش رو میخونید و نکته اون تست رو یاد میگیرید.حاال
جالب اینجاست که شما با همون نکته  10تا تست بعدی رو مثل آب خوردن میزنید اما توی آزمون
آزمایشی شرایط به این راحتی براتون فراهم نیست و ایده تست قبلی با تست بعدی کامال
متفاوته.البته این خوبه هاا!!..فکر کنید اگر سوال  1رو بلد نبودید و سواالت بعدی هم بر اساس همون
ایده سوال اول بود که کال الفاتحهههههه!!!...پس اینم دومین تفاوت.آخرین تفاوت هم این که توی
کتاب تست شما تقریبا میدونید دارید از چه مبحثی تست میزنید و این خودش بخشی از
جوابه.خصوصا برای تست های قواعد عربی این موضوع خیلی خودش رو نشون میده.وقتی شما
دارید تست مبحث نواسخ رو میزنید دیگه ذهنتون دنبال موصول و تمیز و  ...نیست!یا وقتی تست
گرامر زبان میزنید!!!...برای دروس اختصاصی هم همینطوره.شما وقتی دارید تست فصل  1زیست
دوم رو میزنید اونم از یه مبحث خاصش مسلما کارتون خیلی راحت تره و ذهنتون نمیخواد دایم بین
بخش های مختلف پرش داشته باشه و انرژی خیلی کمتری ازتون گرفته میشه و جالبه بدونید که
میزان تمرکز شما ارتباط مستقیم با سطح انرژی شما داره(.وقتی خسته اید تمرکزتون هم کمتره
دیگه)!!!...پس مجموعه این عوامل یا تفاوت های بین کتاب تست و آزمون آزمایشی باعث میشن
که شما با وجود زحمت زیادی که میکشید نتونید سر جلسه آزمون پاسخدهی مناسبی داشته باشید
و خیلی زود تمرکزتون رو از دست بدید.خب چاره چیه؟؟
شما باید از منبعی استفاده کنید که بتونه شرایط آزمون رو توی خونه برای شما فراهم کنه و
از نظر بانک سوال هم قوی و هوشمند باشه.این همون کاری بود که از آبان ماه انجام دادم و نتیجه
من توی آزمون ها رو خیلی بهبود داد و خصوصا توی درس زیست که قبال درصدهای متوسطی
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داشتم و بعدش به درصدهای خیلی عالی رسیدم.نرم افزار آزمون یار همون منبع گمنامی هست که
گفتم بهتون.این مجموعه چون بیشتر تمرکزش روی نسخه موسسه و مدارسش هست خیلی بین
دانش آموزا شناخته شده نیست ولی امکاناتی که فراهم کرده فوق العادست و احتمال زیاد توی
جزواتی که اساتیدتون بهتون دادن یا آزمون هایی که آموزشگاه ها و مدارستون ازتون گرفتند ازش
استفاده شده.این نرم افزار سواالت سراسری داخل و خارج کشور از دهه  ، 60سواالت سنجش از دهه
 70و سواالت گاج  ،سنجش  ،قلمچی  ،گزینه  ، 2رزمندگان و نشان برتر (انرژی اتمی) رو از  5سال
گذشته تا سال جاری رو توی دیتابیسش داره که همه سواالت هم سطح بندی شدند و پاسخ کامال
تشریحی دارند.شما میتونید یه بخش از یه فصل خاص یا چندفصل از کتاب های مختلف رو انتخاب
کنید و از نرم افزار بخواید براتون از یک یا چند منبع خاص تعداد دلخواهی سوال با سطح مورد نظر
شما بیاره و مثل یه آزمون واقعی با زمان شروع کنید به جواب دادن.این همه امکانات واقعا فوق
العادست و خیلی میتونه به کارتون بیاد.اول اینکه سواالت آزمون های آزمایشی رو داره که شما رو با
ایده های مختلف از طراحای مختلف آشنا میکنه.دوم اینکه سواالت رو بصورت رندم انتخاب میکنه و
از یک مبحث سوال طرح نمیشه براتون و سوم هم اینکه ذهنتون یاد میگیره بین مباحث مختلف
پرش داشته باشه و توی دایره امن خودش نمونه.برای بچه های نظام قدیم که طبقه بندی سواالت
بر اساس کتاب های خودشون صورت
گرفته

و

هیچ

مشکلی

وجود

نداره.برای بچه های نظام جدید هم
سواالتی که امکان طرح مجددش بر
اساس منابع نظام جدید بوده چه از
آزمون های آزمایشی چه از سواالت
سراسری توی قسمت مربوطه آورده
شده و سواالت آزمون های چند سال
گذشته هم به دیتابیس اضافه شده.
یه امکان جالب هم که امسال به
آزمون یار اضاف شده قابلیت آپدیت
آنالینش هست.هر آزمون آزمایشی
که برگزار میشه حدود یک یا دو هفته
بعد سواالش اضاف میشه به مخزن
سوال نرم افزار و میتونید برای تمرین
از این سواالت استفاده کنید.پس
هیچ نگرانی نداشته باشید.
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یکی از منابع خوب تستی سال کنکورم داشتم هم سواالت آزمون های قلمچی بود که واقعا
از نظر سطح کیفی عالی بودند.برای هر آزمون میرفتم دفترچه سواالت آزمون های سال های قبل رو
پیدا میکردم و سواالت مربوط به بودجه بندی اون آزمون رو در میاوردم و حل میکردم.آزمون یار
سواالت قلمچی رو هم داشت ولی خب دست و پا شکسته بود و شاید فقط  20درصد پوشش داده
بود سواالت رو.از بعد کنکورم تا همین امسال که دیگه میشه آخرین کنکور نظام قدیم هر سال سواالت
آزمون های کانون رو در آوردم و بصورت درس به درس طبقه بندی کردم که اونم اآلن برای خودش
پکیجی شده و طرفدارای زیادی پیدا کرده.توی سال کنکورم هم که با آزمون یار تست میزدم سواالی
خوبش رو کات میکردم و توی پوشه های مخصوصی برای دوران جمع بندیم طبقه بندیشون میکردم
که این مجموعه با ارزش رو هم براتون توی این پکیج قرار دادم.شما با حل فقط روزی  150تست از
این بانک تست میتونید  5دور کل کنکورتون رو مرور کنید.
هم آزمون یار و هم این بانک تست فوق العاده عالین و دوستانی که استفاده کردند نتایج
خیلی خوبی گرفتند ازش و رضایت داشتند.هم از کیفیت سواالت و هم از تاثیری که توی نتیجشون
داشته.با استفاده از این  2منبع شما میتونید با حل تست های کم چند برابر دیگران نتیجه
بگیرید.بانک تست کانون چون سواالتش کمه میتونه بعنوان یه منبع خوب واسه آموزش بهش نگاه
بشه و آزمون یار هم یه منبع خوب برای شبیه سازی شرایط آزمون و حل تست های بیشتر از منابع
و سطوح و طراحای مختلف! قیمتش هم خب مهمه دیگه ولی مطمین باشید هر  2تا پکیج با هم به
اندازه یکی از کتاب تست هایی که خریدید پولشون نمیشه!!!...آزمون یار برای دانش آموزان همه
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رشته های نظام قدیم و جدید قابل استفادست اما بانک تست کانون فقط برای بچه های نظام قدیم
تجربی طراحی شده.
برای سفارش نرم افزار آزمون یار عبارت آزمون یار رو بهمراه نظام آموزشیتون و برای سفارش بانک
تست کانون بهمراه پکیج تست های گلچین عبارت بانک تست کانون و برای سفارش هر  2محصول
آزمون یار و بانک تست با هم عبارت پکیج نظام قدیم رو به شماره  09217983480پیامک کنید(.لطفا
از برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
و حاال منابع مناسب برای دوستان نظام جدید:

 - 1ادبیات و زبان فارسی :
برای معرفی بهترین منابع ادبیات دهم شامل فارسی دهم و نگارش دهم کتاب های مختلفی رو از
نظر درسنامه و تست مورد بررسی قرار دادیم و در نتیجه سه کتاب زیر رو بهتون معرفی می کنیم.
بهترین ها :

 -1کتب فارسی دهم نشر الگو
 -2کتاب میکرو طبقه بندی ادبیات پایه (دهم و یازدهم)
 -3کتاب تست فارسی دهم خیلی سبز

درست مثل منابع ادبیات دهم دقیقا همون عناوین برای ادبیات یازدهم قابل تهیه است.
بهترین ها :
 -1کتب فارسی یازدهم نشر الگو
 -2کتاب میکرو طبقه بندی ادبیات پایه (دهم و یازدهم)
 -3کتاب تست فارسی یازدهم خیلی سبز

دیگه تقریبا چیز ی به نام ادبیات دوازدهم نداریم بلکه در نظام جدید عنوان فارسی دوازدهم یا همون
فارسی  3رو باید پیگیر ی کنیم .خب همونطور میدونید کتاب های دوازدهم خیلی وقت نیست که
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چاپ شدن و وارد بازار شدن .طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم برای معرفی بهترین منابع فارسی
دوازدهم کتاب های زیر معرفی میشن.

بهترین ها :
 -1کتب فارسی جامع ( فارسی دوازدهم) مهر و ماه
 -2کتاب فارسی دوازدهم انتشارات خیلی سبز
 -3کتاب فارسی دوازدهم غزال از سر ی رشادت انتشارات مبتکران

جمع بندی :
کتاب میکرو طبقه بندی فارسی پایه گاج شامل فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم از کامل ترین منابع
برای ادبیات کنکور هست.

 - 2زبان عربی :
برای عربی دهم به عنوان اولین گزینه کتاب عربی دهم خیلی سبز هم از نظر درسنامه های کامل و
آموزشی هم از نظر تست های استاندارد و دقیق بسیار عالی تالیف شده است .همچنین سایر کتاب
ها به شرح زیر است :

بهترین ها :
 -1عربی دهم خیلی سبز
 -2کتاب میکرو طبقه بندی عربی دهم

برای سال یازدهم هم خیلی سبز و میکرو طبقه بندی گاج بهترین ها هستند .کتاب تست عربی خیلی
سبز برای پایه یازدهم شامل درسنامه و تست های استاندارد بسیار خوبی برای دانش آموزان پایه
یازدهم هست.
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هنوز همه انتشارات کتاب های دوازدهم خودشون را تکمیل نکردند اما تا اینجای کار چند کتاب خیلی
خوب برای عربی دوازدهم منتشر شده که اون ها رو معرفی می کنیم:

بهترین ها :
 -1عربی جامع خیلی سبز ( شامل دهم  ،یازدهم و دوازدهم)
 -2عربی دوازدهم از مجموعه  IQانتشارات گاج

جمع بندی :
همونطور که گفته شد کتاب های عربی دهم  ،یازدهم و دوازدهم خیلی سبز از بهترین ها هستند و
میتونن الیق عنوان بهترین کتاب عربی کنکور  98باشن.

 - 3دین و زندگی :
میکرو طبقه بندی گاج ( معروف به دینی نقره ای ) مثل همیشه تو سال دهم هم یک کتاب دین و
زندگی جوندارو همه چی تموم منتشر کرده .بعد از میکرو کتاب دین و زندگی دهم خیلی سبز هم
گزینه مناسبیه.

بهترین ها :
 -1کتاب میکرو طبقه بندی دین و زندگی دهم گاج
 -2کتاب دین وزندگی دهم یازدهم خیلی سبز
برای پایه یازدهم هم درست مثل پایه دهم عمل کنید.

با انتشار دین و زندگی دوازدهم در انتشارت مختلف بررسی ما نتایج زیر رو داشت.
بهترین ها :
 -1کتاب میکرو طبقه بندی دین و زندگی جامع گاج
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 -2کتاب دین وزندگی جامع خیلی سبز
 -3کتاب دین وزندگی جامع نشر الگو

جمع بندی :
کتاب میکرو طبقه بندی دهم  ،یازدهم و دوازدهم گاج به عنوان مشترک بهترین کتاب دین زندگی
کنکور دست پیدا میکنن.

 - 4زبان انگلیسی :
کتاب تست زبان انگلیسی دهم مبتکران با تالیف قدرتمند استاد شهاب انار ی بهترین گزینه برای
انتخاب بهترین منبع این بخشه .زبان دهم خیلی سبز و میکرو طبقه بندی گاج هم کتاب های خیلی
خوبی هستن.

بهترین ها :
 -1کتاب زبان انگلیسی دهم مبتکران
 -2کتاب زبان انگلیسی دهم خیلی سبز
 -3کتاب زبان انگلیسی دهم میکرو طبقه بندی

درست مثل پایه دهم بهترین کتاب زبان انگلیسی یازدهم از انتشارات مبتکرانه و خیلی سبز و گاج در
رده های بعدی قرار دارن.
بهترین ها :
 -1کتاب زبان انگلیسی یازدهم مبتکران
 -2کتاب زبان انگلیسی یازدهم خیلی سبز
 -3کتاب زبان انگلیسی یازدهم میکرو طبقه بندی
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در بخش زبان نسبت به دروس عمومی دیگر انتشارات سریعتر کتاب های خودشون رو منتشر کردند
که در میان اون ها کتاب های خیلی خوبی به چشم می خوره.

بهترین ها :
 -1کتاب زبان انگلیسی دوازدهم سر ی آس انتشارات گاج
 -2کتاب زبان انگلیسی جامع خیلی سبز
 -3کتاب زبان انگلیسی دوازدهم انتشارات مبتکران

جمع بندی :
بدون هیچ حرف و حدیثی کتاب های زبان انگلیسی دکتر شهاب انار ی در انتشارات مبتکران به عنوان
بهترین کتاب زبان انگلیسی کنکور انتخاب میشن.

 - 5ریاضی :
برای ریاضی تجربی دهم  ،کتاب های ریاضی دهم خیلی سبز و ریاضی دهم مهر و ماه به همراه میکرو
طبقه بندی گاج بهترین منابع ریاضی تجربی در پایه دهم هستند.

برای سال یازدهم هم تقریبا ترتیب بهترین کتاب ها با کمی تغییرات همون چیزیه که در مورد ریاضی
تجربی دهم گفته شد.کتاب ریاضی یازدهم خیلی سبز دارای درسنامه های کاربردی به همراه تست
های بسیار خوبیه .هم چنین میکرو طبقه بندی گاج برای پایه یازدهم یک کتاب بسیار قوی و کامله.
در این قسمت هم کتاب ریاضی یازدهم مهر و ماه به عنوان یکی دیگه از بهترین منابع ریاضی یازدهم
انتخاب میشه.

بریم سراغ معرفی بهترین منابع ریاضی دوازدهم که اکثرا همون نام های آشنای قدیمی رو میبینم.
بهترین ها
 -1ریاضی تجربی جامع مهر و ماه
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 -2ریاضی تجربی دوازدهم نشر الگو
 -3ریاضی تجربی جامع خیلی سبز

همچنین میخوایم یک کتاب تازه تالیف خیلی خوب رو بهتون معرفی کنیم :
یکی از بهترین منابع موجود در بازار در درس ریاضی ،ریاضیات جامع تجربی با طعم گالبی تالیف
مهندس حسین کاویانی هست .چرا که هر چی یک دانش آموزبرای پیشرفت در یک درس نیاز داره
رو شامل می شه.این کتاب از دو لحاظ جامعه.

 -۱مباحث سال های دهم  ،یازدهم  ،دوازدهم را به صورت جامع در خود جای داده است -۲ .از طرف
دیگر از آنجا که یک دانش آموز برای یک درس اختصاصی نیاز به یک کتاب آموزش و یک کتاب
تست و یک کتاب مرور و جمع بندی داره  ٬این کتاب هر سه مورد اشاره شده رو با هم و به صورت
درسنامه ها و تست های آموزشی به همراه خالصه نکات و آزمون های جامع برای هر فصل داره که
به معنای واقعی جامع هست.
کیفیت باالی سواالت  ،طبقه بندی مناسب  ،درسنامه های کامل  ،بیانی جذاب و شیرین  ،پوشش
تمام فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی در قالب یک آزمون  ،پوشش سواالت کنکورهای  ۴۰سال
گذشته در قالب یک آزمون از ویژگی های مهم این کتاب هستند.
عالوه بر تمام موارد فوق ارایه اپلیکیشن رفع اشکال برای اولین باره که در اون فیلم حل تمام سواالت
آموزشی به صورت رایگان قرار گرفته و اون رو به یک کتاب چند رسانه ای تبدیل کرده.

 - 6زیست شناسی :
برای پایه دهم سه انتشارات نشر الگو  ،خیلی سبز و فاگو زیست دارای بهترین کمک درسی زیست
شناسی برای پایه دهم هستند .برای زیست شناسی پایه دهم کتاب زیست دهم نشر الگو و کتاب
زیست دهم خیلی سبز به عنوان کتاب های کامل همراه با درسنامه و تست می تونن بهترین گزینه
باشند.

اما بهترین کتاب زیست دهم از نظر آموزشی بی شک کتاب فا گوزیست دهم می باشد .این کتاب
دارای درسنامه هایی بسیار قوی هست که می تونه به خوبی دانش آموز رو با مفاهیم این درس آشنا
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کنه .البته نا گفته نمونه که این کتاب یک نقطه ضعف خیلی بزرگ داره ! این کتاب فاقد تست هستش
و مجبورید برای تست زدن یکی از دو منبعی که در ابتدا گفته شد رو تهیه کنید.البته برای تست زنی
زیست آزمون یار هم که در ابتدا خدمتتون معرفی شد فوق العادست.
بهترین ها :
 -1فاگوزیست دهم
 -2زیست شناسی دهم خیلی سبز
 -3زیست شناسی دهم نشر الگو

برای زیست شناسی یازدهم هم باز هم زیست یازدهم خیلی سبز و نشر الگو بهترین ها هستند .این
دو کتاب از درسنامه های جامع همراه با تست های بسیار خوبی برخوردار هستند.
همچنین به عنوان یک پیشنهاد دیگه برای بهترین کتاب زیست یازدهم باید کتاب میکرو طبقه بندی
گاج رو برای زیست یازدهم معرفی کنیم .شیوه طبقه بندی تست ها و پاسخنامه تشریحی این کتاب
بسیار مطلوبه پس میشه اینطور ی هم گفت که این کتاب تقریبا جزو بهترین منابع کنکور  98تجربی
تو درس زیست هست.
بهترین ها :
 -1زیست شناسی یازدهم خیلی سبز
 -2زیست شناسی یازدهم خیلی نشر الگو
 -3میکرو طبقه بندی زیست یازدهم گاج

بهترین منابع زیست دوازدهم :
 -1زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز
 -2زیست شناسی دوازدهم نشر الگو
 -3زیست شناسی جامع میکروطالیی گاج

جمع بندی :
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در درس زیست شناسی همانطور که در باال گفتیم دو انتشارات خیلی سبز و نشر الگو هم از نظر
درسنامه و هم از نظر تست بهترین ها هستند.

 - 7فیزیک :
برای فیزیک دهم کتاب های خیلی خوبی منتشر شده که هم از نظر درسنامه و هم از نظر تست ها
می تونن یک منبع خیلی خوب هم برای سال دهم شما و هم برای سال کنکور شما باشند .طبق
معمول در درس فیزیک کتاب فیزیک دهم میکرو طبقه بندی گاج از همه نظر بهترینه و میتونه انتخاب
اول باشه .همچنین کتاب فیزیک دهم نشر الگو و کتاب فیزیک دهم خیلی سبز هم رتبه های دوم و
سوم بهترین کتاب فیزیک دهم رو به خودشون اختصاص میدن.
بهترین ها :
 -1فیزیک دهم میکرو طبقه بندی
 -2فیزیک دهم نشر الگو
 -3فیزیک دهم خیلی سبز

برای انتخاب بهترین منابع فیزیک یازدهم هم درست مثل سال دهم باید رده بندی انجام بشه .پس
برای انتخاب بهترین کتاب فیزیک یازدهم به یکی از سه انتشارات گفته شده مراجعه کنید.
بهترین ها :
 -1فیزیک یازدهم میکرو طبقه بندی
 -2فیزیک یازدهم نشر الگو
 -3فیزیک یازدهم خیلی سبز

بهترین منابع فیزیک دوازدهم :
بهترین ها:
 -1فیزیک جامع میکرو طبقه بندی انتشارات گاج
 -2فیزیک جامع نشر الگو
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 -3فیزیک دوازدهم خیلی سبز

جمع بندی :
برای این بخش حرف و حدیثی باقی نمی مونه زیرا قطعا یکی از سه انتشاراتی که نام بردیم میتونن
انتخاب شما باشن .اما برای معرفی بهترین کتاب فیزیک همیشه میشه به کتاب های میکرو طبقه
بندی گاج اطمینان کرد.

 - 8شیمی :
برای انتخاب بهترین منابع شیمی دهم باید به کتاب های سه انتشارات قدرتمند گاج  ،خیلی سبز و
نشر الگو مراجعه کنید .همچنین شیمی دهم مبتکران نیز به عنوان چهارمین گزینه در این لیست قرار
میگیره.
بهترین ها :
 -1شیمی دهم نشر الگو
 -2شیمی دهم خیلی سبز
 -3شیمی دهم مبتکران
 -4میکرو طبقه بندی شیمی دهم

برای انتخاب بهترین منابع شیمی یازدهم هم درست مانند پایه دهم می تونید بهترین کتاب شیمی
یازدهم رو از  4گزینه زیر انتخاب کنید.
بهترین ها :
 -1شیمی یازدهم نشر الگو
 -2شیمی یازدهم خیلی سبز
 -3شیمی یازدهم مبتکران
 -4میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم
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بهترین منابع شیمی دوازدهم :
بهترین ها :
 -1شیمی دوازدهم مهر و ماه
 -2شیمی دوازدهم  IQانتشارات گاج
 -3شیمی دوازدهم مبتکران

جمع بندی :
کتاب شیمی نشر الگو و کتاب شیمی مبتکران می تونند بهترین گزینه ها برای معرفی بهترین کتاب
شیمی کنکور باشند.

دوستان عزیزی که تمایل به تهیه هر کدوم از این کتاب ها دارند اما به کتابفروشی معتبر دسترسی
آسون ندارند میتونند نام کتاب های درخواستیشون رو به شماره  09217983480پیامک کنند تا
همکاران ما در تهران این کتاب ها رو براشون ارسال کنند % 10(.تخفیف نسبت به قیمت روی جلد
برای دانش آموزان ما در نظر گرفته خواهد شد  .همچنین ارسال برای بچه های تهرانی با پیک و
بصورت رایگان انجام میشه).

**توجه مهم :اگر بعد از  24ساعت به پیام شما پاسخی داده نشد به این معنی هست که کتاب مد
نظر شما در انبار ما موجود نبوده پس از ما دلخور نشید.

خان دوم  :بهترین روش مطالعه و یادگیریت رو پیدا کن!
بحث روش مطالعه رو بچه ها توش خیلی وسواس دارند و تا روز قبل کنکور هم مرتب ازین
روش به اون روش میپرند در حالی که باید بدونید یه روش مطالعه کامال درست و آرمانی اصال وجود
نداره.هر کس متناسب با سالیق و استعدادهای خودش به شیوه ای ممکنه بهتر یاد بگیره و این یک
امر کامال شخصی هست اما خب به هر حال یک سری نکات هم هست که باید در مطالعه هر درسی
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رعایت بشه تا تمرکز شما در سطح باالتری نگه داشته بشه.پس بریم سراغ هر درس و نکته های
خاص اون رو بگیم:
 - 1ادبیات فارسی :
همه دیگه میدونید که برای کنکور باید این درس رو موضوعی بخونید و شیوه هایی که قبال
برای امتحان های مدرستون استفاده میکردید وقت گیر هستند و جواب نمیدند.البته همون شیوه
ها هم اگر از اول سال تحصیلی به درستی استفاده بشه میتونه مفید باشه براتون.برای تاریخ ادبیات
حتما سعی کنید از رمزگذاری استفاده کنید.دیگه فکر میکنم بدونید رمزگذاری چیه؟!اول واژه ها رو
بهم وصل کنید و یه رمز بسازید مثال برای آثار یه نویسنده خاص!کتاب های کمک آموزشی معموال در
این زمینه خودشون یه سری کمک ها کردند بهتون! واژگان رو هم حتما حفظ باشید.بلد بودن حدودی
کفایت نمیکنه چون طراحان آزمون های آزمایشی و کنکور میاند و معانی نزدیک رو هم بهتون میدند
و شما رو به شک میندازند.برای آرایه ها هم حتما  2آرایه حسن تعلیل و اسلوب معادله رو خوب
خوب کار کنید و یادش بگیرید.برای مبحث امال یه شیوه خوب اینه که واژگان مهم امالیی رو با صدای
خودتون ضبط کنید و بعد از خودتون امتحان امال بگیرید.برای مفهوم و قرابت معنایی حتما مفهوم
کلی بیت های کتاب درسی رو بدونید و چند بیت با مفهوم مشابه رو هم کار کنید.واسه زبان فارسی
اگه خیلی حرفه ای نشدین بهتره سراغ قسمت های پیچیده و دشوارش نرید و به خوندن یک سری
مباحث روتین و ساده که ممکنه ازشون تست بیاد اکتفا کنید.
 - 2زبان عربی :
کسب درصد باال واسه این درس خیلی خیلی راحته و اصال نیازی نیست بترسید.با یادگرفتن
نکات ترجمه و تعریب که تست های ترجمه و تعریب رو خیلی راحت میزنید میره! برای قسمت متن
هم حتما از اون تایم های طالیی که توی برنامه ریزی هفتگی و روزانه بهتون گفتم استفاده کنید تا
اوستا بشین! میمونه قواعد.این رو هم با خوندن درسنامه کتاب کمک آموزشیتون به راحتی میتونید
اوکیش کنید و بعد با تست زنی زیاد کل مطلب رو برا خودتون جا بندازید.بهترین شیوه تسلط توی
این درس حل نمونه سواالت مجموعه ای آزمون های جامع هست( .بانک تست کانون اینجا خیلی
به کارتون میاد)
 - 3دین و زندگی :
اهمیت آیات رو در این درس دستکم نگیرید.حتما ارتباط آیات رو با متن به خوبی درک کنید
و برای  3 2درس اول حتی بهتره بدونید که کدوم آیه مربوط به کدوم درس هستش.ترجیحا حفظ
کنید اگه وقت کافی در اختیارتون هست.خوندن متنش هم که واقعا دیگه کار سختی نیست!فقط
مهمه که تمرکز داشته باشید.همین! (تست زنی با آزمون یارش رو حتما تجربه کنید)
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 - 4زبان انگلیسی :
توی این درس واژگان حرف اول و آخر رو میزنه.شما حتی اگه گرامرتون هم خوب نباشه با
واژگان میتونید باالی  70 60بزنید.پس حتما برای واژگان برنامه منظمی داشته باشید و در تایم های
طالیی این بخش رو کار کنید.برای کلوز و ریدینگ هم بخش تایم طالیی میتونه برای افزایش
مهارتتون بهتون کمک زیادی کنه و تسلط توی این بخش ها به کارهای کوچک و مداوم نیاز بیشتری
داره تا خوندن درسنامه و کالس رفتن.
 - 5ریاضی :
برای ریاضی توی گام اول برید سراغ درسنامه و اون رو بخونید.توی درسنامه یک سری تست
ها بعنوان آموزشی آورده شده که باید اون ها رو بررسی کنید برای یادگیری کامل مطلب مربوطه.بعد
از اینکه درسنامه رو خوندید چندتا تست در سطح آسون و متوسط کار کنید تا مطلب خوب براتون
جا بیفته و در مراحل بعدی تست های تالیفی رو هم به برنامتون اضاف کنید.منبع اولیه شما باید
حل تست های سراسری و سنجش باشه.حل سواالت و تمرین های کتاب درسی هم فراموشتون نشه
چون طراحان کنکور سراسری دارند توجه ویژه ای به این بخش میکنند برای طرح تست.
 - 6زیست شناسی :
همونطوری که اول کتابچه هم بهتون گفتم ما پارسال یه مقاله ویژه برای زیست شناسی
دادیم و امسال سعی کردیم ه مون مقاله رو کامل ترش کنیم و برای همه دروس توضیحاتی ارایه
بدیم.زیست شناسی رو من واقعا بهش عالقه دارم و هنوزم که هنوزه و  4 3سال داره از کنکورم
میگذره عالقم بهش تغییری نکرده.توی کنکور سال  94هم این درس رو  80زدم و جزو  10نفر اول
کشور بودم.بخاطر اهمیت این درس روش های متعدد و گوناگونی توسط افراد مختلفی ارایه شده
ولی من ازتون خواهش میکنم همه رو بگذارید کنار و روشی که در ادامه بهتون میگم رو استفاده
بفرمایید.اصل توی زیست شناسی تسلط هرچه بیشتر بر متن کتاب درسیه و همچنین فهمیدن
اون.شما وقتی روی متن تسلط داشته باشید دیگه هرچقدرم بخوان بپیچوننش یا ترکیبی و مفهومی
سوال بدن از پس شما بر نمیان.یجورایی باید یه کپی بی نقص از کتاب توی ذهنتون باشه.خب بریم
سراغ مراحل مطالعه این درس مهم :
مرحله  : 1شروع کنید به خوندن کتاب درسی.روند مطالعاتی شما باید بر اساس سرفصل های کتاب
درسی تون باشه.یک واحد مطالعاتی در زیست شناسی در واقع یکی از تیترهای فصل هست که با
عنوان درشت تر از بقیه جدا شده و معموال بین  3تا  4پاراگراف دربارش توضیح داده شده.توی این
مرحله خیالی حساسیت به خرج ندین و در حد یه روخوانی مطالعه کنید.هدف از این مرحله به دست
آوردن یه چهارچوب کلی از متنه.
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مرحله  : 2از کتاب تستیتون چندتا تست (بین  5تا  )10از اون مبحث بزنید تا کلیتی از مطلب و
جاهای مهمش دستتون بیاد.شیوه بهتر و ساده ترش اینه که یه آزمونک  10سوالی از اون مبحث توی
آزمون یار از خودتون بگیرید و بعد از اتمام آزمون جواب تشریحی ها رو کامل بخونید.یه فلش بکی
هم بزنید به کتاب درسیتون تا جاهایی که مهمترند دستتون بیاد.
مرحله  : 3مجدد برگردید سراغ کتاب درسیتون اما اینبار عمیق تر مطالعه کنید و زیر مطالب مهم خط
بکشید یا هایالیتشون کنید.دقت کنید که برای هایالیت کردن هرگز یه خط یا پاراگراف رو کامل
هایالیت نکنید و فقط کلمات کلیدی هایالیت بشن تا بعدا که میخواید مرور کنید کارتون راحت تر
پیش بره.توی همین مرحله درسنامه کتاب کارتون رو هم بخونید و نکات مهمی رو که ازش به دست
آوردید توی کتاب درسیتون کنار همون قسمت حاشیه نویسی کنید.اگه کتاب درسیتون شلوغ میشه
میتونید بین صفحات کتاب کاغذ سفید قرار بدید.استفاده از زیست سیاه هم در توی همین مرحله
توصیه میشه( .توضیحش رو چند خط پایین تر میدم).
مرحله  : 4بعد از اینکه اون  3مرحله تموم شد حدود دو سه روز صبر کنید و بعدش برید مجدد سراغ
تست های کتاب کارتون و اون ها رو حل و بررسی کنید.اگر تعداد تست ها زیاده بصورت یکی در
میون جواب بدید و بعد از حل هر  5یا  10تست برید سراغ جواب تشریحی و بررسی کنید که درست
بوده جواب هاتون یا خیر!البته اگه بانک تست کانون رو دارید که دیگه مشکل تعداد تست زیاد
اذیتتون نمیکنه و همه رو حل کنید.اینا هم که تموم شد با آزمون یار فقط از خودتون آزمون بگیرید.
یکی از مهمترین مشکالتی که بچه ها توی این درس بهش دچار میشن و خودمم بهش
دچار بودم وسواس مطالعاتیه.به این صورت که وقتی متن رو خوندند هنوز استرس دارند که نکنه
جایی از متن باشه که به ش توجه نکرده باشند یا خوب روش مسلط نشده باشند.یه روز توی سایت
کانون یه روش مطالعاتی از رتبه های برتر خوندم که جالب بود برام.اون شخص با قیچی برگه های
کوچکی ایجاد کرده بود و روی قیدهای کتاب درسی چسبونده بود.میگفت با این روش قیدها رو
خیلی خوب مسلط شده.من هم خواستم همین کار رو بکنم اما دیدم خیلی سخت و وقت گیره پس
دنبال یه راه ساده تر گشتم و پیداش کردم.فایل کتاب درسی رو از سایت چاپ گرفتم و تغییراتی که
میخواستم رو همونجا روی کتاب انجام دادم.وقت گیر بود ولی خب نه به شدت اون روش.البته فقط
هم به قیدها اکتفا نکردم و اون کلمات کلیدی هم که بهتون گفتم باید هایالیت بشن رو هم
پوشوندمشون.بعد کنکور براش یه اسم هم گذاشتم به نام زیست سیاه!!! ):
با توجه به تغییراتی که کتاب درسی زیست بعد از کنکور  94داشت همه اون کارهایی که
روی کتاب خودم انجام داده بودم رو مجدد روی کتاب درسی ویژه کنکور  95هم انجام دادم البته
اینبار با دقت بیشتر!یه جاهایی رو پوشوندم که به عقل جن هم نمیرسه که ممکنه اصال اینجا مهم
باشه و ازش سوالی نکته ای چیزی بشه کشید بیرون.این شیوه مطالعاتی رو برای آقای کرامت که از
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طراحان بنام زیست کانون هم هستند فرستادم و تاییدش کردند.از نظرات دوستانی هم که استفاده
کردند و نتایجی که توی زیست گرفتند نگم براتون!!!

عزیزانی که تمایل به تهیه این محصول ویژه دارند لطفا عبارت زیست سیاه رو بهمراه نظام تحصیلی
شون به شماره  09217983480پیامک کنند(.لطفا از برقرای تماس خودداری کنید.در اسرع وقت به
پیام شما پاسخ داده خواهد شد).
بهترین موقع استفاده از این روش مطالعاتی هم یکی برای مرحله سوم مطالعس که بهتون
کمک میکنه سطح تمرکزتون حین مطالعه افزایش پیدا کنه و یکی هم برای جمع بندیاس که باید کال
اونموقع کتاب درسی رو فقط به عنوان رفع اشکال برید سراغش و در اصل با این شیوه مطالعه کنید
تا هرجایی که قبال مشکل داشتید و متوجهش نشدید رو متوجهش بشید.
 - 7فیزیک :
46
shop.darskhoona.ir

www.darskhoona.ir

روش مطالعه این درس هم شبیه ریاضی هست و باید بعد از خوندن درسنامه و حل تست
های آموزشیش برید سراغ تست های کتاب کارتون و تمرینات کتاب درسی.
 - 8شیمی :
شیمی توی کنکورهای اخیر داره بصورت مفهومی سوال ازش طرح میشه پس باید حتما
کتاب درسی رو خوب خوب بلد باشید.الگوی مطالعاتی پیشنهادی ما اینه که اول درسنامه رو بخونید
و چند تا تست هم برای اینکه کلیت مطلب دستتون بیاد بزنید و بعدش برید سراغ کتاب درسی.بعد
از اینکه روی کتاب هم مسلط شدید برگردید روی کتاب کمک آموزشیتون و تست بزنید.

خان سوم  :توی تست زنی حرفه ای عمل کن!
توی خان قبلی تا حدودی درباره تست زنی هم توضیح دادم و اینکه برای هر درس توی چه
مرحله ای تست باید زده بشه.اگر از قسمت برنامه ریزی یادتون باشه ما زمانی که ویژه هر درس
داشتیم رو  2قسمت میکردیم.یکی برای مطالعه و یکی برای تست.شما باید توی تایم مطالعه کتاب
و درسنامه رو بخونید یا اگر جزوه دارید مطالعه کنید و برای یادگیری بهتر و بیشتر و تسلط بر مطالب
و مفاهیم چندتا تست و تمرین هم تحت عنوان آموزشی کار کنید.تایمی که برای تست توی برنامتون
گذاشته شده ویژه تست زنی سرعتی و با توجه به زمانه.خب بر چه اساس باید این کار صورت
بگیره؟شما میرید سراغ کتاب کارتون و بصورت رندم از مبحثی که میخواید تست بزنید  10تا تست
انتخاب میک نید و با زمان جواب میدید.یه کاغذ کوچک یا دفترچه هم کنارتون باشه که وقتی تست
رو حل کردید شماره سوال و گزینه ای که مد نظرتون هست رو اونجا بنویسید.بعد از اینکه زمان
آزمونک تون تموم شد تصحیح کنید ببینید پاسخگوییتون چقدر بوده و برای خودتون درصد
بگیرید.این کارا یکمی اذیت کنندست و زمان زیادی هم ازتون میگیره.استفاده از آزمون یار برای شبیه
سازی این آزمونک ها راندمان کاریتون رو خیلی افزایش میده.اصل کار اینجاست حاال!هر سوال رو
بررسی کنید ببینید چرا غلط جواب دادید یا نتونستید جواب بدید.سوال هایی که سفید گذاشتید 2
حالت دارند ؛ یا حلشون کردید و به جواب نرسیدید یا کال وقت نکردید بررسیشون کنید.در هر 2
صورت یکبار دیگه تالش کنید حلشون کنید و اگر باز موفق نشدید برید سراغ پاسخ تشریحی.سواالتی
هم که درست جواب میدید  2حالت دارند.یا مسلط هستید کامل و با اطمینان  %100جواب میدید
یا اینکه شک دارید و جواب میدید اما نمیدونید درست جواب دادید یا نه.شما فقط پاسخ تشریحی
سواالتی که  % 100با اطمینان جواب دادید رو بررسی نکنید و بقیه باید حتما بررسی بشن و اگر
مشکلتون توی یادگیری بوده و ربطی به دقت نداشته حتما برگردید توی کتاب و جزوه و درسنامه
اون بخش رو مطالعه کنید.دقت کنید که نه فقط اون یکی دو خط مربوط به اون نکته ها!بلکه کل
پاراگراف یا درسنامه ای که اون نکته ازش اومده باید مطالعه بشه.درسته که اینکار در ابتدا وقت گیره
ولی اصوال شما میخواید تست بزنید تا ببینید چقدر مطلب رو یاد گرفتید و کجاها رو بیشتر مشکل
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دارید تا رفع کنید.یعنی تست زنی یه راهه برای اینکه شما نقایص مطالعاتیتون رو پیدا و جبران کنید
و در غیر اینصورت هیچ فایده ای نداره که شما  100تا تست زده باشید یا  100هزار تست.
مارک کردن تست هم یکی از کارهایی هست که بچه ها یا انجام نمیدند یا اونقدر وسواسی
کار میکنند که کال بی ارزش میشه براشون و نمیتونند ازش استفاده کنند.دقت کنید که هدف از مارک
کردن  ،مشخص کردن تعدادی تست از بین اونهمه تست موجود در کتاب هاتون برای حل در بازه
های مرور و جمع بندیه تا مطلب با همونا یادآوری و مرور بشه.پس هر تستی رو مارک نکنید و فقط
تست هایی رو جدا کنید که واقعا نکته خاص و توپی دارند و به اصطالح تیپ تست هستند.اگه با
آزمون یار یا بانک تست کانون تست میزنید میتونید با نرم افزار های ویژه اون سوال و جوابش رو
کات کنید و در پوشه دلخواهتون ذخیره کنید تا بعدا راحت تر بهش دسترسی داشته باشید.
یه بحث مهمی هم که بوده و هست همیشه اینه که تست ها رو از یک منبع بزنیم یا از چند
منبع؟ببینید بچه ها توی دروسی که جنبه حفظی دارند خب مسلمه که هرچی شما تست های متنوع
تری کار کنید بهتره و باعث میشه دید شما نسبت به اون مسیله بازتر بشه.این درس ها شامل زیست
شناسی (بجز ژنتیک)  ،حفظیات شیمی  ،دین و زندگی  ،زبان انگلیسی  ،عربی و ادبیات میشه.گروه
دوم درس ها که مفهومی و حل کردنی هستند بهتره تست هایی که قبال کار کردید رو مجدد کار کنید
تا تسلط شما توی روش حل همون ها بیشتر بشه و بتونید با خالقیت بیشتر روش هایی پیدا کنید
ک ه مسیر حل و زمان الزم برای اون رو کمتر کنند.این درس ها هم شامل ژنتیک  ،ریاضی  ،فیزیک و
مسایل شیمی هست.
آخرین مسیله ای هم که هست فاصله زمانی بین مطالعه و تست زنیه.مثل مورد قبلی باز
درس ها به  2گروه حفظی و حلی تقسیم میشن و شما باید برای تست زنی دروس حفظی اجازه
بدید حداقل  1روز از مطالعتون بگذره اما برای دروس حلی بهتره بالفاصله بعد مطالعه تست کار
بشه.برای اجرایی کردن همچین ترتیبی توی برنامه روزانتون باید به این شیوه عمل کنید  :برای درسی
مثل فیزیک اگر امروز باکس مطالعه گذاشتید حتما باکس تست زنی هم بگذارید توی برنامتون اما
برای درسی مثل زیست بعد از یک یا دو روز که باکس مطالعه داشتید فقط باکس تست زنی قرار
بدین توی برنامه روزانه.

خان چهارم  :یه خالصه توپ بهترین منبع جمع بندیه!
زمانی که شما میرسید به بازه های مرور و جمع بندی قطعا وقت نمیکنید که برگردید و کل
مطالب رو از صفر مطالعه کنید و باید از قبل مطالبی رو واسش آماده کرده باشید تا بتونید نهایت
استفاده رو ببرید.اهمیت دوران مرور و جمع بندی چه توی برنامه هفتگی و چه توی دوران عید و
قبل از کنکور یه چیزی شبیه شب امتحانه.شما اگه کل سال هم بخونید میتونید  %50نمرتون رو
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تضمین کنید و  % 50بقیش رو توی شب امتحان (بازه های جمع بندی) برای خودتون تضمین
میکنید.یکی از منابع جمع بندی میشه همون تست های مارک شدتون و منبع دوم هم نکاتی هست
که توی دفتر یا برگه مخصوص مینویسید برای خودتون و اینجا میخوایم بهتون توضیح بدیم که
دقیق باید چیکار کنید واسه هر درس تا خالصه نویسی خوبی داشته باشید.از اآلن برید به یک ماه
قبل کنکور و ببینید چه مطالبی رو اگر بصورت یکجا داشتید بیشتر میتونست براتون مفید واقع بشه؟
ادبیات و زبان فارسی  :داشتن یه لیست از واژگانی که از نظر معنایی خیلی اهمیت دارند و پرتکرار
بودند در تست ها یا شما بیشتر توی اون ها مشکل داشتید و همچنین واژگانی که امالی خیلی
مهمی دارند.داشتن یه خالصه از آرایه ها که نکات مهم هر کدوم رو توی  3 2خط توضیح داده باشه
ب ا یکی دو تا بیت هم برای مثال.برای تاریخ ادبیات هم داشتن یه خالصه که شامل نویسنده های
خیلی مهم و پرتکرار و آثارشون باشه بهمراه کلیدهای حفظ آثار میتونه کمک کننده باشه.برای زبان
فارسی هم به همین صورت میتونید نکات رو بصورت خیلی خالصه بنویسید و توی چند برگ داشته
باشید.خالصه و کلیدی بودن نوشته های شما اهمیت فوق العاده ای دارند.شما میخواید این مطالب
رو با سرعت باال مطالعه کنید پس باید حتما تر و تمیز نوشته شده باشند.
زبان عربی  :فقط داشتن یه خالصه شامل توضیح کلی از قواعد و استثناهای هر قاعده و چند مثال
کفایت میکنه
دین و زندگی  :توجه ویژه ای به خالصه کردن آیات داشته باشید و بصورت مقایسه ای نکات آیات
دروس مختلف رو برای خودتون بنویسید.مثال خیلی بارزش آیات مربوط به برزخ و قیامت هست که
منبع خوبی هم برای تست دادن و گیر انداختن بچه هاست.توی خالصه نویسی  3 2درس اول هر
سال ه م دقت زیادی داشته باشید.برای باقی دروس صرفا یه خالصه کلی از نکات کفایت میکنه.اگر
کتاب گاج نقره ای دارید خالصه ای که نوشته خودش خیلی خوب و کامله.
زبان انگلیسی  :یه لیست از واژگان مهم که زیاد توشون اشتباه میکنید یا معنیشون یادتون میره رو
داشته باشید و یه خالصه از گرامر ها با چند مثال.همین!
ریاضی  :برای این درس هم فرمول ها  ،روش های حل و اشتباهات و بی دقتی هایی که توی تست
ها داشتید رو یادداشت کنید.این میشه یه منبع خوب واسه دوران جمع بندی.
زیست شناسی  :یکی از روش های خیلی خوب خالصه نویسی زیست شناسی تهیه نمودار های
حافظه و درختی هست که باید بر اساس کلیدواژه اون رو طراحی کنید.نمیخواد همه نکات و ریزه
کاری ها رو توی این خالصه بیارید چون اسمش روشه!خالصهههههههههه!!!هدف خالصه فقط اینه که
کلیت مطلب توی ذهنتون زنده بشه و وقتی مسیر نورونی مربوط به یک نکته توی ذهنتون فعال
شد به صورت ناخودآگاه مسیر نورونی نکات نزدیک به اون مطلب هم فعال میشه و انگار وقتی یه
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نکته رو میخونید ذهنتون مسیر نورونی مربوط به  4یا  5نکته رو تقویت میکنه پس نگرانی و استرس
ازینکه بعضی نکات توی خالصتون آورده شده نداشته باشید.یکی از کارهای خیلی خوبی که باید
بهش توجه داشته باشید یکجا کردن نکات مربوط به یک مسیله هست.مثال اگر دارید درباره عنکبوت
میخونید همه نکات مربوط به اون رو در کتاب های دیگه هم بررسی کنید و اون ها رو یکجا کنید.اگه
کتاب کمک آموزشی که دارید اینکار رو انجام داده که دیگه خیلی عالیه!و نکته آخر هم اینکه نکاتی
که از تست ها بیرون میکشید یا توی درسنامه میخونید یا خودتون استنباط میکنید رو حتما توی
کتاب و نزدیک به مطلب مربوطه بنویسید که زمان مرور دوباره کاری نشه و این کنار هم بودن هم
باز خودش روی یادگیریتون اثر بیشتری داره.
فیزیک  :برای فیزیک هم مثل ریاضی عمل کنید.
شیمی  :برای خالصه نویسی این درس باید یه جورایی ترکیبی از زیست و فیزیک رو اعمال
کنید.داشتن نمودار های درختی و حافظه خوبه اما چون حجم مطالب اینجا کمتره توصیه نمیشه و
میتونید نکات رو بصورت خطی اما خالصه شده بنویسید.حتما فرمول های مولکولی و اشکالشون و
معادله های مهم رو یادداشت کنید.بعضی چیزها رو اصال باید حفظ باشید مثل جدول تناوبی و جرم
های اتمی و بعضی معادله واکنش ها بصورت موازنه شده.

خان پنجم  :متخصص دوران جمع بندی باش!
شنیدید که بعضی ها درس نمیخونن نمیخونن نمیخونن و شب امتحان میان و 20
میشن.البته واسه کنکور چنین چیزی خیلی سخته اما خواستم بدونید که میشه توی همین دوران
جمع بندی خودتون رو از خیلی ها جلو بندازید.اینجا بیشتر میخوایم درباره مرور و جمع بندی توی
برنامه های هفتگی یا دو هفته ای ویژه آزمون های آزمایشی صحبت کنیم و برای دوران جمع بندی
عید و قبل کنکور هم بصورت تفصیلی بعدا صحبت خواهیم کرد.
توی بحث برنامه ریزی گفتیم که اگه برنامتون هفتگیه که باید روز جمعه و اگه دو هفتگیه
(مثل برنامه آزمون های قلمچی و گاج و  )...هم جمعه هفته اول و هم چهارشنبه و پنج شنبه هفته
دوم رو بگذارید برای مرور و جمع بندی.خب حاال باید توی این زمان ها چه کاری انجام بدید؟کال
برای مرور شما  3منبع دارید دیگه!یکی کتاب درسیتون که هایالیت کردید (طبق روشی که گفتم قبل
تر)  ،یکی تست های مارک شدتون و سومی هم خالصه هایی که نوشتید و این ها میشن منابع
مطالعاتی شما برای این روزهای مهم.در واقع شما در صورتی یه جمع بندی خوب خواهید داشت که
از قبل مواد و منابع الزم رو براش فراهم کرده باشید.
یکی از شیوه های خیلی خوب برای جمع بندی استفاده از روش بازیابی اطالعاته که اساس
این روش هم تست زنی هست.در واقع شما بجای اینکه بیاید خود کتاب رو بخونید میاید و با حل
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تست های مارک شده یا آزمونک هایی که از خودتون میگیرید (با آزمون یار یا از کتاب تستتون)
مطالب رو مجدد توی ذهنتون مرور و فعال میکنید.مهم اینه که مسیرهای نورونی مربوط به مطالب
خونده شده تا خود روز کنکور اکتیو و داغ و فعال نگه داشته بشن.
در باب مطالعه کتاب درسی هم باید خدمتتون عارض بشم که شما نمیتونید کتاب رو از ب
بسم اهلل شروع کنید به خوندن و تا انتها پیش برید.برای خوندن کتاب باید تورق سریع داشته باشید
و توی این تورق ها فقط کلمات هایالیت شده رو مرور کنید.در واقع این هایالیت ها اصل مطالبی
هستند که شما باید بدونیدشون و حدود  30تا  % 40حجم کتاب درسی شما رو شامل میشه.
دوستانی که آزمون میرند هم حتما اینجا توجه داشته باشند!شما قبل از روز آزمون  2روز رو
باید بگذارید ویژه مرور و جمع بندی که عالوه بر اون روز جمعه ای هست که هفته اول میگذارید.روز
چهارشنبه باید پیش آزمونی که موسسه بهتون میده رو مثل یه آزمون واقعی از خودتون بگیرید  ،با
ز مان و با لباس رسمی.بعد از اینکه زمان آزمونتون هم تموم شد شروع کنید به بررسی آزمون و
جاهایی که مشکل داشتید رو برگردید و رفع اشکال کنید.اگر هم موسسه شما بهتون پیش آزمون
نمیده میتونید با آزمون یار برای خودتون آزمون طراحی کنید.روز پنج شنبه هم که ویژه مطالعه
خالصه ها و تورق سریع و حل تست های مارک دارتون هست.
حدود یک ماه قبل از کنکور با موسسه ای آشنا شدم که آزمون های جمع بندی زیست برگزار
میکرد بنام ماز و سواالتش واقعا فوق العاده بود.موسسین این آزمون و طراحان سوالش هم از بچه
های پزشکی شیراز بودند که کتاب خیلی خوب آی کیو رو تالیف کردند و احتماال با سطح باالی تست
های این کتاب آشنایی دارید یا حداقل آوازش رو شنیدید.تقریبا میشه گفت همه افرادی که اون سال
جزو نفرات برتر کنکور شدند مثل خانم همتی در این آزمون ها بودند و من و  4 3نفر از دوستانم هم
که هممون پزشکی آو ردیم توی آزمون هاشون ثبتنام کردیم.نکته جالب توجهی که این آزمون ها
دارند تغییر دید شما نسبت به کتاب درسیه و بهتون میفهمونه که از چه جاهایی میشه تست داد ؛
مثال منی که زیست کانونم اونموقعا تو رنج  90 80بود توی این آزمون ها به زور میتونستم 40
بزنم.بعد از سال ما این آزمون ها مطابق برنامه قلمچی هر  2هفته یکبار و  2روز قبل از آزمون برگزار
میشه.با توجه به اینکه شما  2هفته زیست رو خوندید و قرار شد توی  2روز قبل از آزمون مطالبتون
رو جمع بندی کنید و این جمع بندی هم به شیوه آزمونی باشه بنظرم شرکت توی این آزمون ها
میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه.شما میتونید همون روز چهارشنبه آزمون رو بدید و بالفاصله درصد
و پاسخ تشریحیتون رو دریافت کنید.تراز و رتبه هم یک روز بعد توی صفحه شخصیتون منتشر
میشه .از پارسال آزمون همه دروس هم به برنامه ماز اضافه شده که اگر بخواید میتونید توی این
آزم ون هاشون هم شرکت کنید و یه پیش آزمون جامع از خودتون بگیرید که کمک زیادی به کسب
نتیجه خوب توی آزمون آزمایشی اصلیتون میکنه.اگر هم کال آزمون آزمایشی شرکت نمیکنید بنظرم
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باز بررسی سواالت این آزمون ها خالی از لطف نیست!یه نکته مهم هم توجه کنید که اگه سطح
زیستتون خوب نیست به سواالت این آزمون دید آموزشی داشته باشید و اصال نگران درصدهاتون
نباشید.
اگر اطالعات بیشتری میخواید میتونید یه سر به لینک زیر بزنید:
http://shop.darskhoona.ir/azmoonmaz
توی لینک زیر هم بصورت کامل شیوه ثبتنام رو با فیلم آموزشی توضیح دادیم:
http://shop.darskhoona.ir/video/azmoon-maz-register
این هم آدرس سایت اصلی موسسه ماز:
https://biomaze.ir
عزیزانی که تمایل به ثبتنام در آزمون ها  ،کالس های آنالین یا تهیه دی وی دی های این موسسه
دارند میتونند با کد  db10از  %10تخفیف ویژه دانش آموزان سایت درس خونا استفاده کنند.

خان ششم  :سر جلسه آزمون و امان از سر جلسه آزمون!
قطعا شما هم موارد متعددی براتون پیش اومده که بعد از جلسه ندا سر میدید ای کاش
برمیگشتم و اون بی دقتی رو نمیکردم و یا میگید این رو بلد بودم که!همه این ها رو هم اسمش رو
میگذاریم بی دقتی ولی باید دقت کنیم شرایط آزمون برای همه یکسانه و اونی هم که رتبه  1شده
میتونسته بی دقتی کنه اما نکرده!حاال باید ببینیم که چرا؟
شما دو یا سه هفته میخونید و تست میزنید برای آزمون آزمایشی تون و یک سال یا بیشتر
هم تالش میکنید برای کنکورتون.حاصل همه این زحمات شما قراره توی  4 3ساعت سنجیده بشه
و یه اشتباه کوچولو میتونه به بهای بی فایده شدن ده ها ساعت مطالعه یا حتی کل مطالعه و
زحماتتون تموم بشه.پس سر جلسه آزمون باید با هوشیاری کامل حاضر بشید.تا اینجا چیکار
کردیم؟برنامه راهبردی چیدیم!برنامه هفتگی چیدیم!برنامه روزانه چیدیم!مطالعه کردیم و تست زدیم
اون هم با روش های درست و اصولی و از منابع خوب و معتبر!مرور و جمع بندی هم که داشتیم!رعایت
این مسیر قطعا میتونه ضامن موفقیت شما در آزمونتون باشه اما سر جلسه آزمون هم باید با
استراتژی درست پیش برید که شرایط همونطوری که باید پیش بره.
اولین نکته مهم برمیگرده به شب قبل از آزمون.برنامه مطالعه شما باید نهایت بین ساعت
های  10تا  12تموم بشه و یا حتی اصال برنامه مطالعاتی برای اون تایم نداشته باشید.خصوصا شب
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قبل از کنکور رو سعی کنید آرامش داشته باشید و چیزی نخونید.زود بخوابید و غذای سنگین هم
اص ال مصرف نشه.حتما وسایلی که برای سر جلسه نیاز دارید رو آماده یکجا بگذارید که صبح نخواید
سردرگم بشید و استرس بهتون وارد بشه.
دومین نکته مهم هم صبح آزمونه!بین ساعت  5تا  6بیدار شین و بعد از نمازتون یه راز و
نیاز با خدا داشته باشید و ازش کمک بخواید تا بهترین نتیجه رو براتون رقم بزنه.حتما یه صبحانه
کافی بخورید و وسایلی که برای سر جلسه آزمون نیاز دارید رو مجدد چک کنید.حواستون باشه که
فراموش نکنید چون پیش اومده این موارد حتی برای روز کنکور!بین  45دقیقه تا  1ساعت قبل از
شروع آزمون هم توی حوزه حاضر باشید.
چند دقیقه قبل از شروع آزمون هم اهمیت داره.حتما به صحبت های مراقبین گوش بدید.سر
جلسه کنکور میان جنگولک بازی در بیارن و ممکنه بعضی ها استرس بگیرند.توی حوزه های آزمون
های آزمایشی ندیدم همچین کاری کنند ولی براش آمادگی داشته باشید.یکیش میتونه چک کردن
بدنتون با دستگاه های خاص باشه و جالب ترینش اون قسمتشه که میگن مراقبین محترم کد  1رو
اجرا کنید !!!...مراقبین محترم کد  2رو اجرا کنید( ))): !!!...کال جوگیرن ولی شما جوزده نشید) .وقتی
دارند دفترچه ها رو پخش میکنند اصال نترسید و به خودتون آرامش بدین.یه آیت الکرسی بخونید
و تو دلتون بگید که چیزی نیست و از پسش بر میام.وقتی هم که گفتن دفترچه رو بردارید با آرامش
اینکار رو انجام بدید و به سمتش شیرجه نرید.دفترچه سواالت و پاسخنامه کنکور توی یه بسته
پالستیکی قرار گرفته.مواظب باشید که پاسخنامتون رو پاره نکنید و حتما از محل مشخص شده بسته
رو باز کنید.
خب حاال شما دیگه آزمونتون رو شروع کردید!حتما به زمان توجه داشته باشید که از دستتون
در نره ولی نمیخواد همه نگاهتون هم به ساعتتون باشه.هر دو یا سه سوال که بررسی کردید یه
نگاهی هم بندازید به ساعتتون.ترتیب پاسخگویی به سواالت رو طبق دفترچه پیش برید.البته این یه
موضوع سلیقه ایه و من هر دو روش با ترتیب و بدون ترتیب رو توی آزمون های آزمایشیم چک
کردم و حالت اول نتیجه بهتری کسب میکردم.اگر سوالی رو خوندید و مسلط بودید که همون لحظه
جواب میدید.پر کردن پاسخنامه رو اصال نگذارید برای انتهای آزمون و همون موقع انجامش
بدید.وقتی جواب درست رو پیدا کردید توی دفترچه سوال دور گزینه مد نظر خط بکشید.بعد شماره
سوال و گزینه انتخابیتون رو توی ذهنتون بیارید.مثال بگید  . 3 173بعد هم توی پاسخنامه سوال
 173رو پیدا کنید و از چپ سومین خونه رو پر کنید.این کار شما رو از یه خطر بزرگ و خانمان سوز
که مواردی هم ازش در سال های گذشته گزارش شده نجات میده.اشتباهی پر کردن سواالت بعدی
از جایی که یه سوال رو سفید گذاشتین.دو نفر از افراد نزدیک خودم در کنکور های  93و  94این
اشتباه رو مرتکب شدند و توی بعضی دروس درصد منفی کسب کردند که کال نتیجشون رو ازین رو
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به اون رو کرد.اشتباهی پر کردن خونه های  1و  4با هم و  2و  3با هم خیلی رایجه.حواستون باشه
توی این تله ها نیفتین .خب این درباره سواالتی بود که بلد بودید و جوابش رو پیدا کردین.دسته
دوم سواالتی هستند که احساس میکنید زمان زیا دی از شما میگیرند و یا اگر مجدد برگردید و با
آرامش بیشتری بررسیشون کنید میتونید بهشون جواب بدید.کنار این گروه سواالت یه عالمت ضربدر
بگذارید.دسته سوم سواالت هم اونایین که مطمینید نمیتونید جواب بدید چون یا حذف کرده بودید
کال مبحثش رو یا خوب مسلط نشده بودید و یاد نگرفته بودید.کنار این ها هم یه منفی بگذارید و
دیگه تا ته آزمون بیخیالشون بشید.
یکی از تکینک های مهم مدیریت زمان سر جلسه آزمون همون ضربدر منها بود که توی
قسمت قبلی توضیح داده شد.اما تکنیک اصلی که بهترین تکنیک هم هست تکنیک زمان های
نقصانی هست .شیوه کار هم به این صورته که اگر شما برای پاسخگویی به درسی (مثال زیست
شناسی)  36دقیقست شما توی  30دقیقه جواب بدید و اگر بعد از پایان  30دقیقه هنوز سوالی
مونده بود که بررسی نکرده بودید رهاش کنید و برید سراغ درس بعدی.استفاده از این تکنیک باعث
میشه که این جمله رو که فقط ریاضی و زیست رسیدم و برای فیزیک و شیمی وقت کم آوردم و
نرسیدم رو کمتر ازتون بشنویم.در انتها شما تایمی بین  10تا  30دقیقه اضاف میارید که میتونید
برگردید و تست های ضربدر دار و یا تست هایی که نرسیدید بررسی کنید رو با آرامش بیشتر بررسی
کنید.من توی همین تایم نقصانی زیستم رو از حدود  60به  80رسوندم پس قدر این زمان رو حسابی
بدونید.
مهم ترین عامل بی دقتی که هم خودم و هم سایر دوستانم و هم شماها بهش دچار میشید
بد خوندن سوال و گزینه هاست.سر جلسه همه استرس دارند و میخواند سریع تر جواب بدند تا
نمرشون رو توی اون درس باال ببرند اما غافل از اینکه طراح کنکور خوب شناختتشون و از همین نقطه
بهشون ضربه میزنه.مواردی مثل درست هست  ،درست نیست  ،غلط هست  ،بجز گزینه  ،واحدهای
محاسباتی (مثال اعداد به کیلوگرم داده شده و از شما گرم خواسته) ازین دست حربه هاست.یکی از
شی وه ها هم که توی زیست خیلی جواب میده اینه که بگی کدوم گزینه غلطه و گزینه  1رو هم تا
حدودی غلط بذاری که دانش آموز وسوسه بشه با خوندنش سریع  1رو بزنه و بره.اما برای این درس
حتما حتما حتما همه گزینه ها رو بررسی کنید و حواستون باشه که توی کنکور دیگه درست و غلط
معنی نداره و شما باید دنبال درست تر یا غلط تر باشید.
بحث محاسبات هم میتونه سر جلسه کنکور براتون معضلی بشه.اگه سر جلسه آزمون
آزمایشی میگذارند که ماشین حساب ببرید خودتون اصال این کار رو نکنید چون یه خیانت به خودتونه
و سر جلسه کنکور شوکه میشید.حتی برای حل سواالت توی خونه هم از ماشین حساب استفاده
نکنید.برای چرک نویس هم ممکنه قوانین سنجش تغییر کرده باشه ولی ممکنه اجازه ندند چرک
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نویس سر جلسه ببرید و منحصر بشید به همون بخش محاسبات توی دفترچه سواالت.حتما حل
کردن سواالت توی فضای کم رو از توی خونه و هنگام تست زنی تمرین کنید و سر جلسه آزمون های
آزمایشیتون هم ترجیحا چرک نویس نبرید.حتما هم این موضوع رو پیگیر بشید از سنجش که اجازه
میدند چرک نویس ببرید سر جلسه یا نه!
برای  2مورد متن عربی و زبان هم نکاتی رو باید توجه کنید بهش تا وقتتون الکی هدر
نره.دقت کنید که برای جواب دادن به همه سواالت نیازی به خوندن متن نیست و میتونید با دانش
قواعد و گرامر بخشیش رو جواب بدید.برای سواالتی هم که مستقیما از متن بیرون اومده حتما قبلش
سواالت و گزینه ها رو بخونید تا وقتی متن رو مطالعه میکنید متوجه باشید از چه قسمت هاییش
سوا ل طرح شده و اینکه توی متن دنبال چه چیزهایی باشید.در غیر اینصورت باید یکبار متن رو
بخونید و بعد بیاید سواالت رو بخونید بعد دوباره برید تو متن بگردید دنبال قسمتی که سوال ازش
مطرح شده که وقت زیادی ازتون میگیره.
و نکته آخر این که خودتون رو برای موارد غیر مترقبه آماده کنید.ممکنه مدادتون خراب بشه
و حتما دوتا مداد ببرید.ممکنه ساعتتون همون سر جلسه خوابش بگیره که این هم بسیار شایع
هست.پس ساعت زاپاس همراهتون باشه.و آخرین مورد هم که خیلی کم پیش میاد ولی باز
آمادگیش رو باید داشته باشید (چون منم فکرشو نمیکردم ولی پیش اومد) اینه که یکی بیاد و بخواد
باهاتون مصاحبه کنه.دقیق یادمه وسط خوندن متن عربی بودم که امام جمعه شهرمون اومد باال
سرم و میپرسید سواالت خوبه؟آزمون چطوره؟آخه یکی نیست بگه مرد مومن اآلن وقت این حرفا و
سواالس آخه؟؟؟بهر حال آمادگیش رو داشته باش دوست من.

خان هفتم  :تحلیل آزمون مهم تر از خود آزمون!
توی خان قبلی بصورت کامل و مشترک درباره نکات سر جلسه آزمون های آزمایشی و کنکور
توضیح داده شد و اینجا میخوایم درباره تحلیل آزمون صحبت کنیم.تنها آزمونی که تحلیل نداره یا
بهتره بگیم تحلیلش برای شما فایده ای نداره خود کنکور سراسریه اما جالبه که بچه ها اونقدری که
بعد کنکور میرن دنبال سواالی درست و غلطشون بعد آزمون های آزمایشیشون پیگیر نیستند!اگه
شما هم جزو این گروه هستین و فکر میکنید عصر آزمون برای تفریح و استراحته براتون یه توصیه
برادرانه دارم.نه فقط عصر آزمون که صبحش و نه فقط اون که کل دو هفته قبلش رو هم استراحت
کنید چون این آزمون دادن و درس خوندن هیچ فایده ای نداره.شما دو هفته اومدی درس خوندی
و تست زدی و تالش کردی و آزمون دادی.حاال اگه نفهمی مشکلت کجا بوده چه فایده ای داره؟وقتی
نتونی مشکلتو پیدا کنی خب نمیتونی هم حلش کنی و همون مشکالت قبلی دایما تکرار میشه.این
تکرار مشکالت قبلی نتیجش این نیست که شما توی همون سطح هم بمونیدا!!چون شما زحمت
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میکشید و نتیجه نمیگیرید بصورت ناخودآگاه به این باور میرسید که تالش شما نتیجه ای نداره و
این باعث میشه توی آزمون های بعدی نتایج ضعیف تری کسب کنید.
چه زمانی باید تحلیل آزمون انجام داد؟تحلیل آزمون رو باید عصر آزمون شروع کنید.معموال
تا ساعت  12که سر جلسه اید.تا ساعتای  3یا  4استراحت کنید و بعدس استارت کار رو بزنید.اگه
توی عصر و شب آزمون نمیرسید تحلیلتون رو کامل کنید میتونید صبح شنبه رو هم برای اینکار
اختصاص بدید.
برای تحلیل آزمون از مثل دفترچه از ادبیات شروع کنید الی آخر.دونه دونه سواالت رو بررسی
کنید ببینید درست زدید یا نه.اگه درست بوده و کامل مسلط بودید که پاسخنامش رو نخونید اما اگر
درست زدید و مطمین نبودید برید سراغ پاسخنامه و جایی که ابهام داشتید رو برطرف کنید.نکتش
رو یکجا بنویسید برای خودتون و اگر مشکل توی یادگیری بوده حتما برگردید و مبحث مربوطه رو
مطالعه کنید.سواالتی که جواب ندادید رو مجدد سعی کنید جواب بدید و پاسخنامشون رو هم حتما
کامل بررسی کنید.یه برگه داشته باشید و وضعیت پاسخگویی به هر سوال و دلیل عدم پاسخگویی
یا پاسخ اشتباه رو قید کنید.مثال مینویسید :
سوال  - 1پاسخ صحیح  -با اطمینان
سوال  - 2پاسخ اشتباه  -یادگیری ناقص
سوال  - 3بدون پاسخ  -کمبود وقت | حل مجدد  :پاسخ صحیح
سوال  - 4بدون پاسخ  -بی دقتی | حل مجدد  :تکرار بی دقتی
و ...
بعد از اتمام تحلیل آزمون هر درس نمره علمی خودتون رو هم محاسبه کنید یعنی ببینید اگر بی دقتی
ها نبودند درصدتون توی اون درس چقدر میشد.مواردی هم که به دلیل بی دقتی سوالی رو اشتباه
جواب دادید یا با وجود حل کردن نتونستید به جواب نهایی برسید و سوال رو سفید گذاشتید حتما
توی یه دفتر مخصوص بر ای خودتون یادداشت کنید و قبل از آزمون های بعدی این دفتر رو مرور
کنید تا از تکرار مجدد اون ها جلوگیری بشه.

خان هشتم  :دوران عید و قبل کنکور رو هوشیار باش!
این بازه های زمانی فوق العاده مهم هستند و ویژه مرور و جمع بندی در نظر گرفته
میشن.غالب نکاتشون شبیه همون بازه مرور و جمع بندی قبل از آزمون هست که توضیحش رو
دادیم خدمتتون اما نکات ویژه ای هم دارند که باید جداگونه بهشون رسیدگی میشد.مطالعه توی
این بازه ها کال برنامش با دوران های دیگه فرق داره.قبال کتاب و درسنامه رو باز میکردید و میخوندید
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و حتی ممکن بود تست کمی بزنید و تمرکزتون هم روی مطالبی بود که نخوندید و سعی بر پیشروی
داشتید اما اینجا دقیقا برعکسه و تمرکز شما باید روی مطالبی باشه که خوندید و مسلط هستید و
اول هم بصورت آزمونکی از بخش هایی که خوندید و میخواید مرورشون کنید تست بزنید و بعد
برای رفع اشکال برید سراغ کتاب و درسنامه!یعنی اول باید تست زده بشه و بعد مطالعه باشه.مطالبی
که نخوندید و مسلط نیستید رو بیخیال شید و تمرکزتون روی مباحثی باشه که از نتیجه دادنشون
اطمینان دارید.

خالصه و چکیده مباحث:
خب اول ازتون یه تشکر جانانه کنم که تا اینجا همراه ما بودید و این نشون میده که موفقیت
توی کنکور براتون اهمیت فوق العاده ای داره و قطعا با به کار بستن نکات گفته شده میتونید یه
نتیجه عالی برای خودتون خلق کنید.یکبار دیگه خیلی سریع مروری میکنیم روی نکات گفته شده تا
جمع بندی مناسبی داشته باشیم:
گام اول این شد که برید دنبال عالقتون و خیلی دنبال چشم و همچشمی نباشید.هدفتون
یه دانشگاه خاص نباشه بلکه رشته دلخواهتون رو هدف بذارید.تعریف و تمجیدهای اطرافیان بعد
یک ماه تموم میشه ولی شما باید یک عمر با اون رشته و شغل زندگی کنید
گام دوم بحث باور و نوع فکر کردن ما بود.ببینید افکار ما هستند که اعمال ما رو میسازند و
اعمال ما هم نتایج ما رو.جدیدا قانونی کشف شده به نام جذب که میگه راه میونبری هم هست و
خود افکار هم قدرت خلق نتیجه دارند.پس کال حواستون به فکرتون باشه.فقط چیزهای مثبت رو
ببینید و شاد زندگی کنید.کنکور اونقدر مهم نیست که بخواید خودتونو واسش زجر بدید.تالشتون رو
بکنید اما نتیجه رو بسپرید به خدا.مطمین باشید بهترین سرنوشت براتون رقم میخوره.
گام سوم و چهارم و پنجم هم این شد که شفافیت ذهنی داشته باشید.هر روشی و هر منبعی
هر برنامه ای انتخاب کردید با همون شروع کنید و دنبال یه چیز رویایی و عالی نمونید.همینطور که
درس میخونید و برنامتون رو اجرا میکنید روش ها و تکنیک های بهتری یاد میگیرید و هر روز بهتر
و بهتر میشید و ساعت مطالعتون افزایش پیدا میکنه اما با منتظر نشستن برای اینکه عالی عالی
بشید هیچوقت شروع نمیکنید و اون روز هم هیچوقت نمیرسه!پس به انتخابت شک نکن،شروع
کن و ساعت مطالعت رو هم افزایش بده.
توی گام ششم درباره برنامه راهبردی صحبت کردیم و قرار شد با مشورت بعضی مباحث رو
حذف کنید تا بتونید با تمرکز بیشتری مباحثی که میتونید ازش نتیجه بگیرید رو مطالعه کنید.
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گام هفتم هم که درباره برنامه ریزی بود و کامل دربارش صحبت کردیم و دیگه اینجا مجال
صحبت مجدد نیست.
و اما گام هشتم که درباره اجرای برنامه بود و همین گام روی توی  8قسمت (خان) بررسی
کردیم!
خان اول درباره منابع بود که از کالس مدرسه و آموزشگاه صحبت کردیم تا دی وی دی و
درسنامه و کتاب تست و آزمون یار!
خان دوم هم درباره روش مطالعه صحبت کردیم و یه چهارچوب کلی معرفی کردیم برای
مطالعه که اول باید دید کلی از فصل بدست بیارین  ،بعد چندتا تست بزنید برای آشنایی بیشتر ،
بعد عمیق و دقیق مطالعه کنید و در نهایت هم تست های زمان دار و آزمونی بزنید.
خان سوم هم درباره تست زنی بود و اهمیتش.بچه ها تست رو دستکم نگیرید.خواهش
میکنم.
خان چهارم هم که درباره خالصه نویسی صحبت کردیم و گفتیم که این خالصه ها بهترین
منبع مطالعاتی شما توی دوران جمع بندی هستند.
توی خان پنجم هم درباره جمع بندی های قبل از آزمون های آزمایشی صحبت کردیم و
آزمون های ماز رو معرفی کردیم بهتون.
خان ششم هم که شد نکات آزمون از شب قبلش تا انتهاش!!این قسمت رو بهش توجه ویژه
داشته باشید حتما.
خان هفتم هم درباره نکات تحلیل آزمون صحبت کردیم.حتما حتما دالیل عدم
پاسخگوییتون به سواالت رو پیدا کنید و برطرفشون کنید.
و در خان هشتم درباره جمع بندی دوران عید و قبل از کنکور نکاتی خدمتتون گفته شد که
توجه به اون ها و همچنین اهمیت این دوران ها باعث میشه نتیجه خیلی عالی کسب کنید.حتما
اون آذوقه و مهمات الزمی که بهتون گفتم برای این دوران نیاز دارید رو آماده کنید.
البالی بخش های مختلف یک سری محصوالت و خدمات هم معرفی شدند که توی جدول
صفحه بعد مجدد همه رو معرفی میکنیم.
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توضیحات

شماره

عنوان پیامکی

گام/خان مربوطه

1

قانون جذب

گام دوم  -فکر و باور

آموزش استفاده از قانون جذب در کنکور

2

مشاوره راهبردی

گام ششم  -نقشه راه

نوشتن برنامه راهبردی توسط مشاور مجرب

3

دفتر برنامه ریزی

گام هفتم  -برنامه ریزی

فایل الکترونیکی ویژه برنامه ریزی استاندارد

4

مشاوره انگیزشی

گام هفتم  -برنامه ریزی

ویژه افرادی که در اجرای برنامه مشکل دارند

5

برنامه مطالعاتی

گام هفتم  -برنامه ریزی

ویژه افرادی که در برنامه ریزی مشکل دارند

6

مشاوره ویژه

گام هفتم  -برنامه ریزی

ویژه افرادی که در هر دو مورد مشکل دارند

7

مشاوره تک جلسه

گام هفتم  -برنامه ریزی

ویژه افرادی که مشکالت موردی و خاص دارند

8

همایش آال

خان اول  -منابع

کد تخفیف همایش های جمع بندی سایت آال

9

آموزشگاه ممتاز

خان اول  -منابع

آموزش مفهومی دروس ویژه شیرازی ها

10

حرف آخر

خان اول  -منابع

فیلم های آموزشی با کیفیت دروس مختلف

11

جزوه آیپز

خان اول  -منابع

خالصه نکات مفهومی و ترکیبی منابع مختلف

12

آزمون یار

خان اول  -منابع

بانک تست هوشمند ویژه همه پایه ها و رشته ها

13

بانک تست کانون

خان اول  -منابع

مجموعه تستی ارزشمند ویژه نظام قدیم تجربی

14

پکیج نظام قدیم

خان اول  -منابع

آزمون یار و بانک تست کانون نظام قدیم تجربی

15

عنوان کتاب

خان اول  -منابع

کتاب های مورد نظر شما با  %10تخفیف

16

زیست سیاه

خان دوم  -روش مطالعه

شیوه نوین و کاربردی مطالعه زیست شناسی

17

آزمون ماز ()db10

خان پنجم  -جمع بندی

آزمون هایی با کیفیت  ،مناسب برای جمع بندی

مواردی که زرد رنگ شدند از هر  2نظر کیفیت و قیمت شرایط بسیار مطلوبی دارند و کارآیی اون ها
هم توسط مجموعه ما ضمانت و در صورت عدم رضایت مبلغ پرداختی شما تمام و کمال به حسابتون
عودت داده میشه(.فقط آزمون یار چون مال خودمون نیست میتونیم  %20مبلغش رو عودت بدیم
بهتون) البته تا بحال موردی از عدم رضایت نداشتیم خدا رو شکر و ما این ضمانت رو برای اطمینان
خاطر شما دوستان قرار دادیم.اون موردی هم که سبز شده دیگه خیلی خیلی ضمانتش رو میکنیم و
توصیه میکنیم که ازش استفاده کنید تا نتیجش رو ببینید.بچه ها توی این بازه باقی مونده وقت
برای حل تست های کتاب کارها نیست دیگه!این پکیج رو از دست بدین بعدا خودتون پشیمون
میشین); .

امیدوارم که از خوندن این کتابچه لذت برده باشید و با بکار بردن آموزش هاش جزو یکی از نفرات
برتر کنکور امسال باشید.و ازتون خواهش میکنم اگر نظری  ،انتقادی  ،پیشنهادی برای هرچه بهتر
شدن این کتابچه و بهبود بخش های مختلفش دارید یا از نفرات برتر کنکور امسال بودید و احساس
کردید این کتابچه یا محصوالت ما براتون مفید بوده از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.
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