
جمع بندی دروس اختصاصی با بانک تست های احتمالی  کنکور + نکات و دام های پرتکرار کنکوری

آزمون های جامع  شبیه ساز کنکور سراسری + 9 دوره سؤاالت کنکور سراسرِی 4 سال اخیر

امتحانات تشریحِی شبیه ساِز امتحان نهایی در خردادماه + تصحیح و نمره دهی

)) 66 

:

 قــراره دربــاره 66 روز پایانــی ماراتــون کنکــور صحبــت کنیــم! دو ماه سرنوشت ســاز .... بــدون شــعار و

یــک ســال انــدازه کنکــور، ظــرف  بــه  زندگــی نمیتونــه  اتفــاق دیگــه ای در طــول  بگیــم هیــچ   تعــارف 
 اینقــدر زندگـی مــا رو مـتـحــول کـنــه! از یـــک دانـش آمــوز کنکـــوری بــه یــک دانشــجوی رشـــته تــاپ و
باشـیــد، همـیـشــه می بینیــد کــه اگــه مســابقات دومــیدانــی رو دیـده  بــاال!.  با جایــگاه   بــا پرســتیژ 
حرفـه ای دونـدگان  واقــع  چــرا؟در  میخــوره!  بــه هــم  رده بندی هــا  اکثــر  پایــان،  خــط   نزدیــکای 
 میدونـن کـه کـی و کجـا بایـد حداکثـر انرژیشـون رو بـذارن و بـا تمـام وجـود تـالش کنـن! چـون بعـد از خـط
 پایـان میتونـن اسـتراحت کنـن و هـر چـی کـه انـرژی دارن رو قبـل از خـط پایــان مصــرف میکنــن پــس
 ایـــن 66 روز، آخریــن دور یــک مســابقه هســـت و در ایـــن دور آخــــر  خــیلــی راحــت رده بندی هــا تغییــر
 میکنــه.خیلی هــا کـه در طـول سـال زیـاد درس خونـدن ممکنـه در طـول ایــن دو مــاه از رقبــا عقـب بیفتـن
 و خیلی هـام کـه هنـوز کامـل بـه درس هاشـون مسـلط نشـدن، می تونـن در ایـن 66 روز از رقیبـای قدرشـون

 پیشـی بگیرن! پـس قـراره در طـول ایـن دوره، سرنوشــت شــما دگرگــون بشــه

!سالم

 تمـام اطالعاتـی کـه قـراره سـر جلسـه کنکـور بـه خاطـر بیاریـد رو بـه شکـل یـک پـازل بـا 1000 قطعه تصـور
 کنیـم. شـما االن بخـش زیـادی از ایـن قطعـات پـازل رو کنـار هـم گذاشـتید؛ امـا مطمئـن نیسـتید کـه همـه

  قطعـات رو اسـتفاده کردیـد یـا نـه؟ خوب برای مطمئن شدن دو راه وجود داره

.

در این 66روز باید چه کار کرد؟ حاال که فهمیدید این دوره چقدر مهمه، یک سوال دیگه پیش میاد ،

ویژه رشته ریاضی



پازل رو به هم بزنید و از اول قطعات رو بذارید سر جاش راه اول

با کمک یک نفر چک کنید که آیا همه قطعات رو سر جاش گذاشتید یا نه؟ راه دوم

 در یـک دوره یک ماهه، بـا آزمون هـای فصـل بـه فصـل و مبحثـی، همه فصل هـای دروس اختصاصی کنکور
 بــه طــور کامــل مــرور می شــوند و شــما هــر بــار فرصــت داریــد تــا در یــک آزمــون شــرکت کنیــد و
 بالفاصلــه پــس از پاسـخگویی بـه آزمـون هـر درس (بـر خـالف آزمـون هـای همیشـگی مـاز کـه بعـد از اتمـام
 زمـان کلـی آزمـون، دفترچـه پاسـخ در پنـل دانـش آمـوز قـرار مـی گیـرد) پاسـخنامه آزمـون همـان درس بـه
 همـراه نـکات پرتکـرار و دام هـای تسـتی بــه شــکل جــزوه بســیار کم حجــم در اختیــار شــما قــرار می گیــرد

بخش اول: پیشروی فصل به فصل و مبحثی دروس اختصاصی

:امسال دوپینِگ ماز شامل سه بخش اصلی است :

 کدوم راه رو انتخاب می کنید؟راه اول مربــوط بــه همــون کســانی هســت کــه چند ماه مانده به
 کنکــور میگــن میخوایــم دوبــاره از اول همــه درس هــا رو بخونیـم! و نزدیـکای کنکـور بـا مشـقت
 فـراوان و سـمبل کاری بسیار، یـه دور رو تمـوم میکنـن و نـه تنهـا چیـزی بـه معلوماتشــون اضافــه
 نمیشــه، بلکــه حــس میکنــن چیزایــی کــه اون اول خونــدن رو هــم یادشــون رفتــه امـا راه حـل دوم
پـازل ایـن  لیسـت قطعـات  تـا  حاضـر کردیـم  رو  مـا محصـول دوپینـگ  علتـی هسـت کـه   همـون 
 سـخت یادگیـری رو بـا هـم آسـون مـرور کنیـم. شـما نیـاز نیسـت کـه از اول همـه چـی رو بخونیـد،

. بلکـــه نیـاز داریــــد کـــه از اول همـه چـی رو چـک کنیـد

.

بخش دوم: برگزاری امتحانات تشریحِی شبیه ساز امتحان نهایی خرداد به صورت الکترونیک و تصـحیــح فوری آن

 در ایــن دوره ضمــن شبیه ســازی شــرایط کنکــور (برگــزاری آزمــون از صبــح تــا ظهــر) و بررســی کنکــور
 ســالیان اخیــر، در آزمونهــای تألیفــی شبیه ســاز کنکــور نیــز شــرکت می کنیــد و بــا یــک شــیوه بهتــر و
 متفــاوت می تونیــد خودتــون رو بسـنجید! در ایـن دوره نیـز بالفاصلـه پـس از واردکـردن پاسـخ های کلیـدی

خـود در سـایت مـاز، دفترچه پاسـخ کامالً تشــریحی آزمــون در اختیــار شــما قــرار می گیــرد

 بخش سوم: برگزاری 5 مرحله آزمون شبیه ساز کنکور سراسری (پیش بینی طراحان ماز از کنکور 1402) در
 هفته های پایانی منتهی به کنکور + ارائه پکیج کاملی از 8 دوره سواالت کنکور سـراسـری 4 سال اخیر +

. کـنـکـور دی به همراه پاسخنامه ویژه ای که طراحان ماز برای آن آماده کرده اند

 با توجه به اهمیت امتحانات نهایی و نقش 40 درصدی آن در کنکور سراسری، روز قبل از هر امتحان نهایی(برای 
 همه دروس عمومی و اختصاصی)، امتحان تشریحی شبیه ساز امتحان نهایی، در سایت ماز برگزار می شود و
 در همان روز، ضمن دریافت پاسخ نامه کامل ماز (شامل پاسخ نویسی به سبک امتحان نهایی و نکات طالیی و
 پرتکرار امتحان نهایی و همچنین جمع بندی های ویژه شب امتـحان) فراینــد تصحیـح انجــام می شود و نمره

.)             خــود را دریافت می کنید (برای حداکثر دقت در تصحیح، تمام سواالت توسط سه مصّحح تصحیح می شود

.

.
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آزمون ویژة تعیین سطح؛ جامع و شبیه ساز کنکور 0

هندسه 1
فصل 1فصل 1 و 2

/
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 مجموع جمالت دنباله ها/
 توان هاى گویا و عبارت هاى
 جبرى/ معادله، نامعادله و

تعیین عالمت/ معادله
 درجه 2، تابع درجه 2 و

 سهمى/ معادالت گویا و
معادالت رادیکالى

هندسه تحلیلى
 فصل 1 دهم + فصل 3 و 4 

دهم + فصل 1 حسابان 1
)

)

استراحت، فرصتى براى مرور 2

3

استراحت، فرصتى براى مرور 4

هندسه 51
فصل 3 و 4

 فصل 2
(درس 1و2) +

فصل 7 ریاضى دهم
(صفحات 141 تا 151)

 جامع تابع/ توابع نمایى و
لگاریتمى

 فصل 5 دهم + فصل 2 و 3
حسابان 1 + فصل 1 حسابان 2

)
)

6

7
جامع مثلثات

فصل 2 دهم + فصل 4 
حسابان 1 + فصل 2 حسابان 2

هندسه 82
فصل 1

فصل 2
(درس 3 و 4) (

(

استراحت، فرصتى براى مرور 9

شیمی

 فصل 1 شیمى دهم
 + فصل 2 شیمى

دهم

فصل 3 شیمى دهم

 فصل 1 شیمى
دوازدهم

فصل 2 شیمى
دوازدهم  هندسه 102

فصل 2 و 3

فیزیک

فصل 1 و 2
فیزیک دهم

فصل 3 , 4
فیزیک دهم

فصل 1
فیزیک یازدهم

فصل 2
فیزیک یازدهم

فصل 3 و 4
فیزیک یازدهم

فصل 3 و 4
فصل 7 ریاضى دهم
(صفحات 152 تا 170)

+ جامع حد و پیوستگى
 فصل 5 حسابان 1 + فصل 3

)حسابان 2
(

اردیبهشتیکشنبه 3

اردیبهشتدوشنبه 4

اردیبهشتسه شنبه 5

اردیبهشتشنبه 2

اردیبهشتچهار شنبه 6

اردیبهشتپنجشنبه 7

اردیبهشتجمعه 8

اردیبهشتشنبه 9

اردیبهشتیکشنبه 10

اردیبهشتدوشنبه 11

اردیبهشتسه شنبه 12

را پاسخنامه  فایل  آزمون،  اتمام  از  پس  بالفاصله  نهایی،  امتحاِن  شبیه ساز  امتحاناِت  در   :4  نکته 
.دریافت می کنید

 نکته 3: در تمامـی آزمون هـای دوپینـگ امـکان دانلـود دفترچـه سـوال و پرینـت دفترچـه فراهـم شـده اسـت
 تـا بـه راحتـی بتوانیـد شـرایطی شـبیه بـه جلسه کنکـور بـرای خـود فراهـم کنیـد.(البته از سال آینده کنکور

(!الکترونیک خواهد شد

 نکته 2: در آزمــون هــای همیشــگی مــاز کــه در دو روز برگــزار می شوند، شــما بایــد تــا ســاعت 14روز دوم صبــر
 کنــید تــا آزمــون همـه دانش آموزان تمـام شود (به دلیل محاسبه رتبـه و تـراز ) و بتوانید دفترچـه پاســخ را دانلــود
 کنـــید، ولــی در آزمون هـای دوپینــگ (بـه جـز ســـه آزمـون مشـــترک بـا آزمـون مـاز) هـر سـاعتی کـه آزمـون بـدهید،

..همـان زمان لینـک دانلــود دفترچــه پاســخ را می توانــید دریافــت کنــید

   نکته 1:  5 مرحله آزمون جامع و تألیفی دوپینگ، شامل سه دوره آزمــون جامــع انتهــای ســال مــاز نیــز 
 می باشد و در واقـع دانش آموزانـی کـه در دوپینـگ شـرکت می کننـد؛ عـالوه بـر سـه آزمـون جامـع اصلـی

مـاز، در دو آزمـون جامـع دیگــر نیــز شــرکت می کنند (مجموعاً 5 آزمون جامع شبیه ساز کنکور
   

(.

استراحت، فرصتى براى مرور
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استراحت، فرصتى براى مرور

مشتق
فصل 1هندسه 3 فصل 1(فصل 4 حسابان 2)
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فصل 2
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