به نام خدای مهربان
داوطلب عزیز در این بودجه بندی لیست تمام مطالبی که قرار است با شرکت
در دوره  vipمطالعه بکنید و سواالت آن هارا در کنکور پاسخ دهید آمده
است،همچنین تعداد دقیق سواالت و درصدی که می توانید پاسخ دهید نیز
ذکر شده است ،امیدواریم با مطالعه این فهرست بتوانید تصمیم نهایی خود را

برای شرکت در این دوره فوق العاده و بی نظیر بگیرید
به طور قطع تمام این مطالب با مرور مناسب تا انتهای این دوره مطالعه خواهد شد،امید
است با این فهرست بتوانید تصمیم مناسبی جهت شرکت در این دوره آموزشی فوق
العاده بگیرید،دقت کنید این مطالب و درصد ها اکمال واقع بینانه هستند و در آن ها اغراق
مشاهده نمیکنید،درصد های ذکر شده برای رسیدن به هر رشته و دانشاگهی اکفیست
این بودجه بندی فقط برای داوطلبانی معتبر است که تا تاریخ  51اسفند اقدام به ثبت
نام می کنند،پس از  51اسفند بودجه بندی آپدیت خواهد شد برای داوطلبان جدید
درس ادبیات(مشترک برای تمام رشته ها)
 لک قرابت معنایی( 9سوال)
 لک آرایه های ادبی( 3سوال)
 لک لغات و تاریخ ادبیات( 6سوال)
 زبان فارسی( به اندازه  2سوال) (نکته :در مواردی که دانش آموز با یاد
گیری زبان فارسی مشلک دارد میتوانیم  2سوال امال را جایگزین  2سوال
زبان فارسی بکنیم)

جمعا  22سوال به اندازه %02

درس عــربی (مشترک برای تمام رشته ها)
 لک سواالت ترجمه(0سوال)
 لک سواالت درک مطلب به جز سواالت شامل قواعد( 4سوال)
 قواعد عربی(به اندازه  6سوال)

جمعا  50سوال به اندازه %22

درس دین و زندگی (مشترک برای تمام رشته ها)
 تمام دروس دین و زندگی شامل  56درس از سالِ دوم و  56درس از سالِ
سوم و  52درس از سال چهارم مطالعه خواهد شد

جمعا  21سوال به اندازه %522

درس زبان انلگیسی (مشترک برای تمام رشته ها)
 تمام سواالت درک مطلب،لکوز تست،واژاگن و گرامر

جمعا  21سوال به اندازه %522
دروس اختصاصی
درس زمین شناسی

نکته
اکنی ها و سنگ ها به اندازه  %32از سواالت زمین
شناسی کنکور
درس ریاضی_رشته تجربی
 رشته تجربی :آنالیز ترکیبی و

عالوه بر مطالب ذکر شده تمام
کنکور های دهه  92از سال
 92تا  92با روش سه روز
یکبار،دو روز یکبار و یک روز یکبار

احتمال،تـابع،حد،پیوستگی،مجانب+مشتق و

تا روز کنکور شبیه سازی و

اکربردِ آن،آمار،دنباله ها و +....

بررسی خواهد شد

 رشته ریاضی :مباحث باال  +انتگرال +گراف و
نظریه اعداد،مجموعه ها و ضرب داکرتی

دیر شروع کردن شما اصال
اهمیت ندارد اگر در این 4

جمعا  51سوال به اندازه  %12برای رشته تجربی

ماه به اندازه یک سال

برای رشته ریاضی جمعا  35سوال به اندازه  16درصد

تالش کنید_ حسن لگی

درس زیست شناسی _رشته تجربی
 لکیه فصول به غیر از فصول مرتبط با ژنتیک مطالعه خواهد شد

جمعا  41سوال به اندازه %92
درس فیزیک_رشته تجربی و ریاضی
 پیش دانشاگهی :نوسان الی فیزیک اتمی
 پایه :نور و هندسی 3 +،فصل آخر سالِ دوم+یک فصل انتخابی از سال سوم
جمعا  51سوال به اندازه %12

برای رشته ریاضی ممکن است کمی بودجه بندی متفاوت باشد اما کمتر از %12نخواهد
شد
درس شیمی_رشته تجربی و ریاضی

 تمام فصول شیمی مطالعه خواهد شد
جمعا  31سوال به اندازه %522

رشته انسانی
تمام مطالب دروس اختصاصی مطالعه خواهد شد به جز بخش هایی از درس ریاضی و
ادبیات اختصاصی ،یک پایه از تاریخ و یک پایه از جغرافیا

