
 

 نگاهی به دروس عمومی در کنکور
 

اطالعات آماری دروس    

پراکندگی مباحث  و سواالت در هر درس    

 روش مطالعه

 



 مراحل یادگیری 

 ادراک

 تثبیت

 تسلط

 ارزیابی

 جمع بندی



 

 

 

 دروس عمومی در کنکور

 ادبیات و زبان فارسی

 عربی

 دین و زندگی

 زبان انگلیسی

 

 

 



 پراکندگی سواالت و مباحث

 
 

 زبان و ادبیات فارسی
 

زبان و ادبیات سال چهارم   3زبان فارسی    3ادبیات    2ادبیا ت  
 

(هر تست ثانیه  48 )دقیقه  18: زمان  25: تعداد سواالت   4:  ضریب درس در کنکور  

 معنی لغات 3

 امالء و نگارش  3

 دستور و زبان فارسی 5

 قرابت معنایی   9 -8

 آرایه های ادبی 3

 تاریخ ادبیات 3



 مطالعً درش تعد از تدریص در ٌمان روز  )1

 تیاموزیم ،آوردي اود، جمالت شماري دار،لغات ضتاري دار،:) تمریه و تکرار) 2

 (تاریخ ادتیات، درآمد ٌا 

 )روزي  3الی  2تعد از مطالعً تا فاصلً زماوی )زدن تطت درش تً درش )  3

 

 

 

 

 

 روش مطالعه ادبیات 



 پراکىدگی ضواالت و مثاحث
 

  عربی  

  
(  درس  7)  3عربی (      درس  10)  2عربی   

                                                  

   (تست هر ثانیه  48) دقیقه  20: زمان 25: تعداد سواالت 2: ضریب درس درکنکور  
                                                                           

دو مقوله کلی درعربی            ترجمه            قواعد     

 8  ترجمه

 8 قواعد

   5-4 درک مطلب

 5 اعراب و تحلیل صرفی



 اضتفادي از مثال ٌای کتاب در یادگیری قواعد

(زمان افعال  –ضاختار جملً  –معىی لغات )مطالعً کارگاي ترجمً      

 حل تمریه ٌای کتاب و ضواالت مثحثی وکىکوری 

 ووشته خالصً وویطی قواعد

 زدن تطت ٌای مثحثی

 

 

 روش مطالعه عربی

  
.درصد باال در این درس باعث اختالف تراز شدیدی می شود  

 



 پراکىدگی ضواالت و مثاحث

 دین و زندگی
  

(درس  10) دین و زندگی سال چهارم ( درس  16)  3دین و زندگی ( درس  16)  2دین و زندگی   

 

(ثانیه هر تست  41) دقیقه  17: زمان  25: تعداد سواالت 3: ضریب درس درکنکور   

 سوال 9 کتاب سال دوم
-7-5-4-3: مهم دروس

8-10-12-14 

 سوال 9 - 8 کتاب سال سوم
-6-5-3-2: دروس مهم

8-10-11-13 

 سوال 8 - 7 کتاب سال چهارم
-7-6-4-2: دروس مهم

10 



 روظ مطالعً آیات     

 مطالعً صورت آیً ٌمراي ترجمً آن

 ٌدف از طرح آیً در درش مورد وظر چً تودي اضت

 ترقراری ارتثاط تیه مطالة درضی تا آیات مطرح شدي

شدي اضتتررضی و دقت در اشعاری کً درمته درش عىوان   

 روش مطالعه دین وزندگی  
 

 ( عالمت دار کردن نکات و حاشیه نویسی درکتاب)مطالعه متن درس   

 دقت در موضوعات هر درس

 مفهوم آیات و روایات



 پراکىدگی ضواالت و مثاحث

 

 زبان انگلیسی
 

(درس  8) زبان انگلیسی سال چهارم (        درس  6)  3زبان انگلیسی   

 

(       ثانیه هر تست  48) دقیقه  20: زمان  25: تعداد سواالت   2:  ضریب درس در کنکور  

grammer 4 

vocabuliry 4 

Close test 5 

reading 10 



 2 حالت موجود در تطت ٌای گرامر: 1( پیدا کردن گسیىً درضت 

یک گسیىً صحیح وجود دارد (  WRONG) ضواالت غلط یاتی ( 2   

 روش مطالعه 
 مطالعه درس بعد از تدریس در همان روز

 حل تمرین های کتاب و زدن تست های درس به درس 

 عالمت دار کردن تست های غلط زده

 مطالعه مستمر متون جهت باال بردن دایره لغات و آشنایی با متن های خارج از کتاب 



 روش مطالعه گرامر
 

 

 مطالعه جزوه گرامر

 تست زنی درس به درس 

 فیش برداری و خالصه نویسی جهت مرور گرامرها

( تست های گرامر اغلب دو گزینه ای هستند) استفاده از روش رد گزینه   



وضعیت فراواني پاسخ گویي گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني 

دروس عمومی           1390به سؤال هاي آزمون سراسري 
(داوطلب 252291جامعه آماري )  

عنوان 

 درس

 100 -90 90-80 80-70 70 -60 60-50 50-40 40-30 30-20 20زیر 

 درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد

 

زبان و 

ادبیات 

 فارسي

47 23 17 9 4 1 0.5 0.03 0.003 

زبان 

 عربي
77 12 5 3 2 1 0.5 0.02 0.002 

 

معارف 

 اسالمي
51 18 11 9 5 4 2 1 0.04 

زبان 

 خارجي
58 14 10 8 4 3 2 1 0.2 


