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الهی به امید تو

الگوی کنکور تنها یک کتاب نیست ،یک الگوی رفتاری صحیح است.

سؤالی که خیلی از دانشآموزان از من میپرسن اینه که توی ماههای پایانی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که برگ برندۀ ما باشه …
و من همیشه در پاسخ گفتم که به آینده امید داشته باشید ،طالییترین روزهای زندگیتون رو دریابید … آیندهتون رو بسازید …
ً
االن که دارید این پیشگفتار رو میخونید دقیقا توی همون ایام و توی همون حال و هوا هستید …
هر چقدر به خط پایان این مس�ابقه نزدیک میش�ید ،دقیقهها اهمیت بیش�تری پیدا میکنن و دیگه نباید فرصتها رو راحت از دس�ت
بدید و خدای ناکرده کار بیهوده بکنید .یکی از ارزشمندترین کارها توی این دوران شرکت در آزمونهای شبیهساز کنکور سراسریه …
بههمین خاطر ،تجربه و تحقیقات کاری خودم رو به کمک یه تیم درجۀ یک از اساتید محترم و همکاران ارزشمند انتشارات الگو ،تبدیل
به یه کتاب کردیم تا الگوی کنکوریهای عزیزمون باشه .کتابی با ویژگیهای منحصربهفرد در پاسخ تشریحی ،ساختار سه دفترچهای
همانند کنکور سراسری ،نگاه مشاورهای در پاسخ تشریحی (آموزش محور) و خیلی ویژگیهای خوب دیگه که همه به شما کمک میکنه
از ماههای پایانی بهترین استفاده رو داشته باشید و مهارتهای الزم رو کسب کنید.
توی دوران طالیی جمعبندی و شرکت در آزمونهای شبیهساز باید همه چیز رو مثل روز کنکور سراسری شبیهسازی کنید .بههمین
خاطر توی تألیف این کتاب آخرین اخبار و مصوبات س��ازمان س��نجش رو س�اعتها بررس�ی کردیم و در نهایت ش�د آنچه در اختیار
شماست .شما هم به عنوان مهمترین و اصلیترین مجری این پروژه باید شبیهترین حالت رو برای خودتون ایجاد کنید و توی هر آزمون
شبیهساز این رو توی ذهنتون مرور کنید که اگر امروز روز کنکور من بود چیکار میکردم؟

یکی از مهمترین مزیتهای این آزمونها تمرین حضور در یک آزمون استاندارد است .بهرهمندی از سؤاالت و پاسخ تشریحی استاندارد
ً
به همراه يادگيری هنر آزمون دادن به شما کمک میکنه تا شرایط ،کامال مشابه روز کنکور باشه .قراره توی این آزمونها همه چیز رو تجربه
کنید تا بتونید بهترین پیشبینیها رو برای روز طالیی کنکورتون داشته باشید.

هنر آزمون دادن یعنی تالش کنیم تا بتونیم هرچی بلدیم رو خوب روی پاس�خبرگ کنکور پیاده کنیم و نذاریم ش�رایط آزمون روی
نتیجهمون تأثیر زیادی بذاره .پس همه باید بدونیم که مدیریت زمان ،مدیریت شرایط روانی خودمون ،انتخاب و حل سؤاالت با احتمال
موفقیت بیشتر ،رد کردن سؤاالت وقتگیر ،تیپشناسی سؤاالت کنکور و … رو بايد در فرايند آزمون دادن ياد گرفت.
پس شبیهس��از علمی ،شبیهس��از زمانی و شبیهساز روانی رو باید در آزمونها رقم بزنید تا آزمون به معنای واقعی کلمه شبیهساز کنکور

سراسری باشه … .
خبرخوب اینه که توی الگوی کنکور تالش کردیم تمام این مهارتها رو بهتون یاد بدیم …
به شما توصیه میکنم تا هر  2یا  3روز یکبار توی یک آزمون شبیهساز شرکت کنید و در زمان مناسبی که بین دو آزمون در اختیار دارید به
خودشناسی بپردازید .خودشناسی یعنی نقاط قوت و ضعفت رو شناسایی کنیم و روند مطالعۀ هدفمند و بر مبنای عملکرد هر آزمون شبیهساز
اسری درجۀ یک آماده بشیم .به همین خاطر در این کتاب
رو ترسیم کنیم تا گام به گام بتونیم از خودمون بهتر بشیم و برای حضور در کنکور سر ِ
پاسخ تشریحی متفاوتی رو با کلی آپشن و امکانات آموزشی براتون فراهم کردیم تا با سرعت و دقت بیشتر بتونید خودتون رو بشناسید …
باید به این نکته توجه کنید که رفتار ما بعد از آزمون شبیهساز به اندازۀ شرکت در آزمون شبیهساز اهمیت داره.
با این تفاس�یر و بعد از حضور توی  12آزمون شبیهس�از اس�تاندارد و دیدن و بررس�ی کردن حدود  1200تا تست و مرور و یادگیری
این همه نکتۀ خاص ،آمادهتر از قبل به نبرد یکی از مهمترین مسابقههای زندگیتون میرید.
همۀ ما یه سقف پرواز داریم ،از صمیم قلبم و با تمام وجودم برای تکتک شما آرزو میکنم که روز کنکور توی سقف پرواز خودتون باشید.
سالمت و سربلند باشيد.
حمید صالحی

در الگوی کنکور چه خواهد گذشت؟
 )1این کتاب شامل  12آزمون کنکوری است:
 ۱۲yyآزمون کنکور سراسری ( ۹۸تا  ۱۴۰۰داخل و خارج کشور همه رشتهها) با آخرین تغییرات مربوط به کتابهای درسی
ً
 )2پاسخهای کامال تشریحی با ویژگیهای منحصربهفرد زیر:

yyخط فکری :استراتژی و راهنمای حل سؤال در ابتدای هر پاسخ مطرح شده تا نوع نگاه به حل مسئله را یادآوری کنیم.
yyنکته :در صورت نیاز ،نکتههای تکمیلی به عنوان شاهکلید یادگیری قرار گرفته است.
yyتس��ت شبیهس��از :پس از پاسخ تش�ریحی به منظور تکمیل فرایند یادگیری ،یک س�ؤال با ایدۀ مشابه همان تس�ت کنکور ،برای خودارزیابی
پیشبینی شده است تا پس از سنجش مجدد با اطمینان بیشتر مسیر را ادامه دهید.
yyموضوع هر سؤال :در پاسخ هر تست ،موضوع مربوط به سؤال قرار گرفته است که در روند تحلیل و شناخت سطح دانش شما تأثیرگذار است.
 )3نظام سه دفترچهای کنکور سراسری:
ب�ا توج�ه ب�ه آخرین مصوبات س�ازمان س�نجش پیرامون نح�وۀ برگزاری آزم�ون سراس�ری ،آزمونها در قالب س�ه دفترچ�ه (عمومی،
اختصاصی  1و اختصاصی  )2تنظیم گردیده است.
تا لحظات پایانی چاپ کتاب ،بررسیهای متعددی برای ترتیب دروس در دفترچۀ شمارۀ  3صورت گرفت و در نهایت ترتیب زیر پیشبینی شد.
دفترچۀ شمارۀ  :1شامل دروس عمومی با  100سؤال و  75دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 1

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسالمی

زبان انگلیسی

تعداد سؤاالت

25

25

25

25

زمان پاسخگویی

18

20

17

20

دفترچۀ شمارۀ  :2شامل بخش اول دروس اختصاصی با  80سؤال و  90دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 2

ریاضی

زیستشناسی

تعداد سؤاالت

30

50

زمان پاسخگویی

50

40

دفترچۀ شمارۀ  :3شامل بخش دوم دروس اختصاصی با  85سؤال و  90دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 3

زمینشناسی

فیزیک

شیمی

تعداد سؤاالت

20

30

35

زمان پاسخگویی

16

37

37

آزمون 1
آزمون 2

ریاضی 98
عمومی انسانی 98

آزمون 3

تجربی 98

آزمون 4

تجربی 99

آزمون 5

تجربی 1400

آزمون 6

عمومی انسانی 99

آزمون 7

عمومی انسانی 1400

آزمون 8

عمومی خارج از کشور 98

آزمون 9

عمومی خارج از کشور 99

آزمون 10

عمومی خارج از کشور 1400

آزمون 11

ریاضی 99

آزمون 12

ریاضی 1400

