
 
 

  مقدمه
 

 سال اول نیمهاي  آزمون مبحث3

 
                     توانید استفاده کنید:         زمان می    سه   در          سال اول          بندي نیم                 از سه آزمون جمع

 سال است. سال : پیشنهاد اصلی ما براي استفاده از این کتاب در بین دو نیم بین دو نیم

 دي) خود را آماده کنید. 21ي کانون ( الف: براي آزمون ویژه

 بندي کنید. را جمع سال اول نیمسال اول مدرسه،  ب: پس از برگزاري امتحانات نیم

فروردین از این کتاب در کنار کتاب نوروز که منبع  16توانید براي آزمون  وم ما براي دوران طالیی نوروز است. میدپیشنهاد 

 نید.اصلی دوران طالیی است، استفاده ک

بندي است، از این  توانید در این دوران در کنار کتاب زرد که منبع اصلی جمع بندي است. می ما براي دوران جمع سومپیشنهاد 

 کتاب استفاده کنید.

 سال دوم نیمهاي  آزمون مبحث3

 
                     توانید استفاده کنید:       ها می             در این زمان         سال دوم     نیم     بندي            آزمون جمع    سه   از 

 آزمون استفاده کنند. سهاسفند از این  17د در دوران طالیی نوروز براي آزمون توانی می

آزمون در کنار کتاب زرد که منبع اصلی  سهآزمون مطابق با کنکور از این  3اردیبهشت و  27بندي  د در آزمون جمعتوانی می

 استفاده کنید. بندي است، از این کتاب جمع

                                   آزمون یکسان در نظر گرفته شده است .    شش    ً                               ضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر 

دار کنید تا در  هاي مهم آزمون را نشان                           ً     زمون بعدي جبران کنید. ضمنا  سؤالي خوبی نداشتید، در آ نخست نتیجه اگر در آزمون

 آزمون مجدد، تسلط شما افزایش یابد.

       کـدام       هـر     ،     نیـز    م  دو       سـال        نـیم              و دو آزمـون             سـال اول        نـیم     هاي            تمام مبحث   ،       هر کدام   ل      سال او     نیم         سه آزمون 

      گیرد.      برمی     را در    م   دو     سال     نیم    هاي            تمام مبحث

 تست کلیدي و مهم است 500
 

     اند.          مطرح شده             هاي هر مبحث           ترین سؤال              ترین و کلیدي          ها: اصلی           ترین سؤال       کلیدي

هاي زیادي را  اند و تست         ً                                       ها معموال  در کنکورهاي مختلف مورد پرسش قرار گرفته ایم که مشابه آن هایی را انتخاب کرده تست

 ها پاسخ داد. ي اصلی آن تست توان به کمک ایده می
 
 

 

 
 



 
 

  مقدمه
 

 شناسی مبحث

 
 

ها پاسخ ندهید و فقط  گویی به هر سؤال تشخیص و شناسایی مبحث آن سؤال است. حتی اگر به سؤال اولین گام براي پاسخ
اید و سرعت عمل شما و دقت نظر  گویی به پیش رفته یک گام در مسیر پاسخ ،درستی تشخیص دهید مبحث هر سؤال را به

صورت یک بازي آموزشی هم  به ایم. آن نوشته پاسخ ال را در برابرشما افزایش یافته است. با این استدالل مبحث هر سؤ
بندي کنید و نتیجه را با کارنامه مبحثی خود مقایسه  هاي اشتباه یا نزده یا صحیح را در هر مبحث جمع توانید فراوانی سؤال می

شخیص دهید که کدام مبحث را هاي جبرانی ت بندي و ایستگاه هاي جمع کند تا در آزمون کنید. این امر به شما کمک می
 تر و چگونه مطالعه کنید: مفهومی، تشریحی یا با تمرین تست.  بیش

 بدین شرح است: و تعداد صفحۀ کتاب درسی هر مبحث در این کتاب تعداد سوال هر مبحث

 مبحث نام درس
 تعداد سؤال
 در این کتاب

 تعداد صفحۀ
 کتاب درسی

 )3( و آمار ریاضی
 44 37 آمار و احتمال
 28 22 الگوهاي خطی

 33 21 الگوهاي غیرخطی

 )3علوم و فنون ادبی (
 38 20 شناسی تاریخ ادبیات و سبک
 29 28 موسیقی شعر

 27 32 (بیان و بدیع) شناسی زیبایی

 3عربی زبان قرآن 
 20 35 ترجمه
 20 21 مفهوم
 33 24 قواعد

 )3تاریخ (
 16 3 هاي منابع دورة معاصر نگاري و گونه تاریخ

 109 43 )9تا  2(درس  ایران و جهان در دوران معاصر
 34 14 )12تا  10(درس  انقالب اسالمی

 )3جغرافیاي (

 35 20 ها گاه جغرافیاي سکونت
 31 14 جغرافیاي حمل و نقل

 29 16 مخاطرات طبیعی
 16 10 هاي جغرافیایی فنون و مهارت

 )3شناسی ( جامعه

 7 5 ذخیرة دانشی
 10 7 علوم اجتماعی
 14 6 نظم اجتماعی
 10 6 کنش اجتماعی

 11 6 یمعناي زندگ
 13 8 قدرت اجتماعی

 12 6 نابرابري اجتماعی
 10 5 سیاست هویت

 10 7 پیشینۀ علوم اجتماعی در جهان اسالم
 10 4 افق علوم اجتماعی در جهان اسالم

 فلسفه

 24 11 کلیات
 64 41 حکمت مشاء
 20 5 حکمت اشراق

 10 4 هاي فکري عالم اسالم جریان
 14 11 حکمت متعالیه
 15 6 حکماي معاصر
 6 2 حیات فرهنگی




