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نگاه كلي* 

دسـترس از   ها و نكات كتاب دوم و انتخـاب نكـات قابـل            سؤال ه تمركز بر  بگرايش شديد طراح    !نباشيد خسته !سالم

.برانگيزتقدير است و از طرفي ديگر تأملطرف قابليك

 كتاب دوم و نكـات      دهد كه با يك بررسي اجمالي به      هاي كتاب دوم اين اميد و آرزو را به داوطلب مي          ي سؤال زاويه

گذاري مفهومي در  به سرمايهيازنكه اي درصد خود را در اين درس ارتقاء دهد بدون اين          مالحظه قابل يزانمتواند تا   آن مي 

ي محكم و گاه ريز و ناديدني عبوركرده        همه نكته جاست كه چرا طراح از اين     ي خطرناك اين  اما نقطه . باشدداشتهاين درس   

 قبل از كنكـور را ايجـاد و        نوعي خواسته است كه نوعي آرامش نسبي      شايد به . استعات مشخص روي آورده   و به موضو  

گـذاري تـا چـه    كه اين سياسـت جدا از اين. كندي كنكور جلسهراهي  آموز را براي حضور     تري دانش بيشبا اعتماد به نفس     

ي داوطلبـين بايـد كتـاب دوم را مخـصوصاً در        همـه  ،اشـد خوانده و آمـاده مـؤثر ب      آموز درس تواند براي يك دانش   حد مي 

هاي مربوط به ضـرورت و    درس ،كات، امر به معروف و نهي از منكر، قيامت و مراحل آن           هاي مربوط به خمس و ز     قسمت

.تري مطالعه كنيدبا دقت بيش... امكان معاد و 

 و كتـاب سـوم از       2 و   1دانـشگاهي   هـاي مربـوط بـه پـيش        فراتر گذاشته و در قـسمت سـؤال        همهپا را از اين   طراح  

كـوش بـه درس معـارف،       آمـوزان سـخت   دانـش وضوع نبايد از ميزان توجه      ماستكردهاي كامالً مشخص استفاده   هسؤال

!ي كنكور تجربه كننداي بكاهد تا پيروزي قطعي را سر جلسهذره

دسـت  اي بهمالحظهاست ولي اگر درصد قابل    با كيفيت متوسط مطرح شده    ها در اين آزمون     در نهايت معتقدم سؤال   

.هايتان برويدضعفتر به سراغ نقطهايد با كسب انرژي بيشآورده

ي و نوهاي ابتكارپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.هاي مورد اشاره برودكند كه به سراغ دقت به عالمآموز را ترغيب ميسؤال خوبي است و دانش56

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

!تنها سؤال سخت و دشواري وجود نداشت بلكه سطح عمومي سؤاالت در حد متوسط بودنه

»!دو ب،شديخسته؛روبراه«
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