
معرفی 8 مجموعه کنکور 98

 در این کتاب هر آنچه از کنکور 98 که مناسب دانش آموزان رشته علوم انسانی هست، آمده است.

* محتواي کتاب شامل:

کنکور داخل کشور رشته انسانی (عمومی و اختصاصی)

کنکور خارج از کشور رشته انسانی (عمومی و اختصاصی)

و عمومی هاي رشته هاي ریاضی، تجربی، زبان و هنر است.

* این کتاب چند ویژگی مهم و کاربردي دارد:

1) در کنار هر سؤال کنکور، مقطع مربوط به آن درج شده است تا شما به راحتی متوجه شوید که با اطالعات کدام مقطع قادر

به پاسخگویی به هر سؤال هستید. همچنین این ویژگی باعث می شود که دانش آموزان دهم و یازدهم نیز به راحتی از کتاب

استفاده کنند. 

2) اولین قدم براي پاسخگویی به هر سؤال، تشخیص و شناسایی مبحث آن سؤال است. اگر حتی به سؤال ها پاسخ ندهید و

فقط مبحث هر سؤال را به درستی تشخیص دهید، یک گام در مسیر پاسخگویی به سؤال ها پیش رفته اید. مبحث شناسی،

سرعت عمل در تشخیص راهبرد و مسیر پاسخگویی به هر سؤال را به مرور افزایش می دهد. با استفاده از این کتاب می توانید

قدرت مبحث شناسی خود را تقویت کنید. 

3) پاسخ هاي تشریحی این کتاب، کامالً منطبق بر کتاب هاي درسی نظام جدید است، همچنین گزینه هاي نادرست در هر سؤال

با دقت زیاد، تشریح شده اند.

* مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟

1) دانش آموزانی که می خواهند سال 99 در کنکور نظام جدید شرکت کنند.

2) دانش آموزان دوازدهمی که منابع مطالعاتی خود را از قبل تهیه کرده اند، می توانند از این کتاب به عنوان ضمیمه اي کامل

از کنکور 98 استفاده کنند.

3) فارغ التحصیالن نظام جدید که سال 98 کنکور داده اند و منابع مطالعاتی خود را سال گذشته تهیه کرده اند، می توانند

امسال بدون صرف هزینه ي اضافه براي تهیه ي منابع مطالعاتی، از این کتاب به عنوان ضمیمه در کنار منابع مطالعاتی خود

استفاده کنند.




