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سالم دوستای عزیز      

امیدواریم حالتون خوب و پر انرژی و شاد باشه.

هنوز چندماه تا کنکور مونده !  یعنی یه وقت عالی و معرکه .

تو این چند ماه میتونین با کمک این برنامه همه چیو عوض کنین.

فقط کافیه بخواین!! 

خیلی کار خوبی کردین که تصمیم به درس خوندن گرفتین. 

همین تصمیمی که گرفتین یعنی نصف راهو رفتین. 

دمتون گرم :(



ــا کنکــور، تمــام مطالــب ســه پایــه ی کنکــور  رو از  ــده ت ــا شــدنیه کــه تــو چندمــاه باقــی مون اصــا آی

صفــر تــا صــد بخونیــم؟ خــب اگــه بخوایــم منطقــی باشــیم، ایــن قضیــه تقریبــا نشــدنیه. اگــه شــدنی بــود 

همــه بــی خیــال دســت رو دســت میذاشــتن و هیچکــس قبــل از ســال آخــر شــروع بــه کنکــوری خوندن 

نمیکــرد. مــا اینجــا نیســتیم تــا شــعار تبلیغاتــی بدیــم و بگیــم تــو چنــد مــاه همــه چیــو صــد بزنیــد و 

ایــن حرفــا، شــما هــم بیایــد تصمیــم بگیریــد و خودتــون رو گــول نزنیــد، بهتــره واقــع بیــن باشــیم تــا 

بهتریــن نتیجــه رو بگیریــم. خــب پــس چــی کار کنیــم؟ دســت رو دســت بذاریــم کــه ایــن چنــد مــاه 

هــم بگــذره؟ خیــر، مــا گفتیــم نشــدنیه،اما چــی نشــدنیه؟ اینکــه تــو چندمــاه کل کنکــور رو بخوایــم از 

صفــر بخونیــم و صــد بشــیم نشــدنیه. امــا باالخــره تــا یــه حــد خوبــی کــه میشــه خونــد، نمیشــه؟؟ مــا 

همــواره میتونیــم در حــال پیشــرفت باشــیم و اوضاعمــون رو بهتــر کنیــم. کامپیوتــر نیســتیم کــه بگیــم 

یــا صفــر میشــیم یــا صــد. نمیتونیــم مثــا بــه درصــد ۵0 برســیم؟ یــا بــه 30 درصــد؟ بلــه! قطعــا شــدنیه.



تــو ایــن برنامــه کل مطالــب کتابهــا مطالعــه نمیشــن. چــون 

کل مطالــب ارزشــی ندارنــد. فقــط و فقــط مطالــب ارزشــمند 

مطالعــه میشــن. مطالــب ارزشــمند یعنــی چــی؟ یعنــی 

ــی  ــه وقت ــی ک ــی مطالب ــذاری. یعن ــرمایه گ ــل س ــب قاب مطال

ــل  ــب قاب ــره، مطال ــت باالت ــون،احتمال زدن تس میخونیمش

ســرمایه گــذاری چگونــه پیــدا شــده انــد؟ ایــن مطالــب طبق 

آمــار ســالهای گذشــته بیــان میشــن، مــا بــرای تمــام دروس 

مطالــب قابــل ســرمایه گــذاری رو دقیــق براتــون پیــدا 

کردیــم و طبــق ایــن مطالــب براتــون برنامــه ریــزی کردیــم 

ــو جــداول بودجــه بنــدی ببینیدشــون... کــه میتونیــن ت



بایــد ســطح هــر دانــش آمــوز مشــخص بشــه تــا بتونیــم بگیــم هــر شــخص طــی چنــد مــاه مونــده بــه کنکــور، چــه نتیجــه ای میتونــه بگیــره. 

قطعــا کســی کــه ســطحش در حــد ۱00 هــزار باشــه نمیتونــه بــا برنامــه 0 تــا 40 بــه زیــر هــزار برســه. امــا طبــق بررســی هایــی کــه داشــتیم، 

طــی ایــن چندمــاه هــر کســی بــا توجــه بــه ســطحش میتونــه خودشــو بــه رتبــه خوبــی برســونه:

۱- افرادی که سطحشون در حد رتبه ی ۱00 هزاره :

میتونن با مطالعه ی اصولی در این تایم، رتبه ی خودشون رو بکشونن زیر ۲0 هزار.

۲- افرادی که سطحشون در حد رتبه ی ۵0 هزاره :

میتونن با مطالعه ی اصولی در این تایم، رتبه ی خودشون رو بکشونن زیر ۱0 هزار.

3- افرادی که سطحشون در حد رتبه ی ۲0 هزاره :

تو این بازه دیگه نم نم رقابت فشرده میشه، اما بازهم میشه با مطالعه ی مناسب به زیر ۷ هزار فکر کرد.

4- افرادی که سطحشون در حد رتبه ی ۱0 هزاره

تو این بازه دیگه نم نم رقابت فشرده میشه، اما بازهم میشه با مطالعه ی مناسب به زیر ۵ هزار فکر کرد.

۵- و اما افرادی که در حال حاضر در حد ۵ هزار هستن :

دیگــه رقابــت خیلــی فشــرده شــده، امــا بــا جمــع بنــدی و مطالعــه ی مناســب، بــدون شــک میشــه بــه رتبــه ی زیــر ۲ هــزار رســید. ایــن 

تحلیــل مــا بــود کــه  حاصــل تجربــه ی ۱۲ ســاله ی مــا در مشــاوره و برنامــه ریــزی کنکــوره. امیدواریــم بــه دور از هــر گونــه شــعار 

زدگــی و جــو زدگــی، شــما هــم ایــن تحلیــل منطقــی رو قبــول داشــته باشــید.



ــوز  ــش آم ــه دان ــی کــه ی ــن چیزای یکــی از مهمتری
ــه کــه : ــد فــول باشــه این کنکــوری بای

ــه ی  ــث در دفترچ ــام مباح ــری تم ــرار گی ــای ق ج
کنکــور رو بلــد باشــه و ســعی کنــه ایننننقــدر 
دفترچــه هــای چنــد ســال اخیــر رو تحلیــل کــرده 
باشــه کــه مکان قــرار گیــری هرمبحــث در دفترچه 
کنکــور رو حفــظ باشــه!!! چــرا ؟؟  چــون ۲0 الی 30 
درصــد ســواالی کنکــور عییییــن ســواالی ســالهای 
قبــل میــاد. بریــم یــه نیــم نگاهــی بــه بودجــه بنــدی 

هرکتــاب بــرای کنکــور بندازیــم :



برنامه جامع صفر تا 40 تجربی

1

تعداد سواالت در دفترچه طرح سوال از کتابهاینام درس در دفترچه کنکور
ضریب اهمیت درسی کنکور

فارسی دهم   :8 سوالفارسی

فارسی یازدهم   : 8 سوال

فارسی دوازدهم: 9 سوال

۲۵4

عربی دهم   :۱0 سوالعربی

عربی یازدهم   : ۱0 سوال

عربی دوازدهم: ۵ سوال

۲۵۲

دین و زندگی دهم   : 9 سوالدین و زندگی

دین و زندگی یازدهم   : 8 سوال

دین و زندگی دوازدهم : 8 سوال

۲۵3

زبان انگلیسی دهم   : 8 سوالزبان انگلیسی

زبان انگلیسی یازدهم: 8 سوال

زبان انگلیسی دوازدهم : 9 سوال

۲۵۲

بودجه بندی دروس عمومی



برنامه جامع صفر تا 40 تجربی
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مباحث قابل سرمایه گذاری ریاضی و حسابان:

منظور از مقدمات ریاضی کنکور، الفبای ریاضی است. میتوانید برای یادگیری بهتر و سریعتر، پکیج الفبای ریاضی را از سایت درسایو تهیه کنید.

کافیه QR کد روبرو را اسکن کنید

تعداد سوال احتمالی از این مبحث 
در کنکور

ساعت مورد نیاز عامت در جدول نام فصل شماره فصل پایه ی تحصیلی نام مبحث

  ۲ 4 A فصل صفر فصل صفر نهم، دهم مقدمات ریاضی کنکور

 ۱ ۲ B مشتق فصل 4  دوازدهم مشتق گیری ساده

 3
۵ C حد و پیوستگی فصل ۵ یازدهم

حد
6 D حد بی نهایت و حد در بی نهایت فصل 3 دوازدهم

  3 9 E مشتق فصل 4 دوازدهم مباحث پیشرفته مشتق

  ۲ 6 F توابع نمایی و لگاریتمی فصل 3 یازدهم لگاریتم

  3 6 G تابع فصل ۲ یازدهم تابع وارون

  ۲ ۷ H مثلثات فصل ۲ کامل 
مطالعه شود دهم مثلثات



برنامه جامع صفر تا 40 تجربی
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هفته اول برنامه رنگی جامع

تایم۵ تایم4 تایم3 تایم۲ تایم۱ روز و ساعت

دوره و جبرانی عربی
ترجمه

گسسته
A

ریاضی
A

ریاضی
A

شنبه
 

دوره و جبرانی زبان انگلیسی
A

دین و زندگی
A

فیزیک
A

فیزیک
A

یکشنبه 

دوره و جبرانی ادبیات
A

عربی
ترجمه

شیمی
A

شیمی
A

دوشنبه

دوره و جبرانی گسسته
A

گسسته
A

فیزیک
A

فیزیک
A

سه شنبه

دوره و جبرانی شیمی
A

شیمی
A

ریاضی
A

ریاضی
A

چهار شنبه

دوره و جبرانی ادبیات
B

دین و زندگی
B

گسسته
A

گسسته
A

پنج شنبه

دوره و جبرانی شیمی
A

شیمی
A

ریاضی
B

ریاضی
B

جمعه


