
 

 

 به نام خدا

 1401کنکوری به دانش آموزان  MSBOOKمنابع پیشنهادی موسسه 

 �👇� یمنابع دروس عموم

 : اتیادب ��

  درصد : 30سطح زیر 

برای این کار می تونید از کتاب های پایه به پایۀ طالب تبار خب بچه ها حتما و حتما یکبار باید کل کتاب رو درس به درس بخونید؛ و 

 انتشارات مبتکران استفاده کنید. ) به نظر ما کتاب های طالب تبار از سیر تا پیاز گاج بهترن (.

می تونین البته اگه توی پایه های دهم و یازدهم کتاب درسی رو خوب کار کردید یا اینکه استاد خوبی داشتید و جزوۀ خوبی دارین، 

 درصد برسین. 30از روی همون جزوه مطالعه کنین و به سطح 

  درصد : 30سطح باالی 

 توی این دسته هم می تونید ادبیات رو به صورت جامع بخونید و هم اینکه موضوعی بخونید ) البته که توصیۀ ما موضوعی خوندنه .(

 موضوعی ( و یا خیلی سبز جامع ) درس به درس ( استفاده کنین.برای مطالعۀ جامع هم می تونید از کتاب میکرو طالیی گاج ) 

اگه زود شروع به مطالعه کردین و وقت کافی دارین و می خواین با تست های ساده شروع کنین منبع میکرو طالیی ) تذکر : 

 موضوعی ( گاج پیشنهاد میشه.

  : قرابت✅

سراغ  بعدشو  کنیناستفاده  یهامون سبط ییو قرابت معنا یاز درسنامه کتاب تناسب مفهوم می تونین،  نیدار یقرابت صفر اگر

 . ریننشرالگو ب ینون شب ها

 خیلی خوب و کاربردیه.انتشارات مشاوران  میزشیکتاب ت همقرابت سطح باالتر  یتست ها یبرا

 راحت تر و آسون تری داره.سبز سطح  یلیقرابت خ کتابتذکر :  

 : هیآرا✅

 می تونه منبع خوبی باشه.نشرالگو  یکتاب موضوع و شروع کار ییسطح ابتدا یبرا

ه؛ که درسنامۀ عالی و تست های سخت و چالشی خوبی داره، و ی، کتاب خوب و کامل اهیانتشارات تخته س آرایه های مصور کتاب

 اینکه توی این کتاب تست ها هم بصورت آزمونی و هم بصورت تک آرایه قرار گرفتن.

 



 

 

 : امال و لغات✅

مهم ترین و اصلی ترین منبع برای لغات، لغات انتهای کتاب های درسیه که بدون یاد گرفتن اونا، رفتن به سمت تست لغت و امال 

 هیچ فایده ای نداره !!!

هم کتاب  کتاب لغت و امالی هامون سبطی هم کتاب مناسبیه که آزمون هم داره. همچنین کتاب لغت و امالی استاد شاهین زاد

 متفاوت و جالبیه که با بکارگیری تصاویر کارتونی با هدف ایجاد تصویرسازی ذهنی تاثیر خوبی توی روند یادگیری دانش آموز داره.

  : دستور✅

نسبت به بقیه می تونه مناسب تر و مفیدتر  یکتاب هامون سبط یدستور زبان متاسفانه درکل ناقص هستند ول یموضوع یها کتاب

 باشه.

 آزمون های آزمایشی و کنکور های سراسری هم می تونید استفاده کنین.نکته : از تست های دستور زبان 

 : اتیادب خیتار✅

 خیکتاب تارتحت پوشش قرار بده، کنکور را  می تونه که یتنها کتابی که سواالت تاریخ ادبیات توی کنکور داره، دیجد کردیرو با

 هست.نشر الگو  ی+ قلمروها اتیادب

 : برای آزمونی کار کردن 

هم می تونید از کتاب تیزشیم فارسی استفاده  . برای منبع دوم هعمومی , کنکور های عمومی توی درس هایمهمترین منبع آزمونی 

 (زیادی داره و برای اینکه بخواین این کتاب رو بزنید باید زمان مناسب و کافی رو داشته باشید. )کتاب موج آزمون حجم  کنین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : یعرب��

پیشنهاد ما اینه که با روش های یک استاد جلو برین و منبعتون رو متناسب با استادتون مبحث ترجمه(  توی )خصوصا یعرب یبرا

 انتخاب کنین؛ اما اگه دوست دارین که خود خوان بخونید :

  درصد : 30سطح زیر 

  سبز یلیخ زیآموزش شگفت انگ کتاب

  60تا  30سطح  : 

 (موضوعی طبقه بندی شده. )که گاج  ییکروطالیم یاطبقه بندی درس به درس داره (  )کهسبز یلیخ یعربکتاب  

  مختصر مفیدی داره و برای دانش آموز های پشت کنکوری می تونه مناسب باشه.نکته : کتاب جامع نشرالگو پاسخنامه 

  به باال 60سطح  : 

 مهروماه یا نردبام خیلی سبز عربی جامع کتاب

 . نیاستفاده کن یکتاب درس یلغات حتما از کلمات انتها مطالعۀ یبرا✅

به  90 سال تمام درک مطلب های کنکور اینکه یا ن.یاستفاده کنسبز  یلیخ مطلباز کتاب درک  نینتویمهم  درک مطلب یبرا ✅

 بعد رو بررسی کنید .

 : برای آزمونی کار کردن 

 درسنامه جمع بندی خوبی هم دارد .کتاب تیزشیم عربی کتاب فوق العاده ای است که 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : و زندگی نید ��

  60برای رسیدن به درصد : 

برای هر سطح دانش آموزی، توصیه میشه توی اولین قدم تمامی کتاب های درسی کامل خونده بشن و مطالعه تون به گونه ای باشه 

 که جای تمامی تیترها و متن ها و آیات و روایات رو حفظ باشین.

کتاب زیپ دینی نشر برای اینکه توی زمان متوسط و نسبتا کم بتونید به درصد معقولی توی درس دین و زندگی برسین می تونین از 

کد هایی رو برای توضیع آیات و متن ها داره. و  QRالگو استفاده کنین که درسنامه ای جامع، تست های کنکور های گذشته و 

 م داره.تا تست گلچین ه 600همچنین حدود 

  60برای رسیدن به باالی : 

 سطح هستن . کی تویسبز  یلیو خ ییکروطالیکتاب م 

 (ه)این کتاب بیشتر توصیه می شجلد دوم = درسنامه .     : جلد اول = تست + پاسخنامه  هدو جلد دار ییطال کرویکتاب م 

 . هم دو جلد دارد : جلد اول = درسنامه + تست    جلد دوم = پاسخنامه جامع سبز یلیکتاب خ

تالیفی سطح  ی. تست ها ستیمناسب ناصال  که تازه شروع کردن یافراد یو برا هدار خوبی یدرخت های و خرد درسنامه ریسف کتاب

 . ش استفاده کنیناز تونین یمنبع دوم م یبرا به همین خاطر ه.هم دار باالیی

و هم  هدار یموضوع یکه هم تست ها هنیکتاب ا نیا یها یژگیاز و یکی.  هو درسنامه ندار هگاج , فقط کتاب تست ینید IQ کتاب

 درس به درس .  یتست ها

ه؛ که توی اون پیام آیات و روایات و شعرها به طور کامل اومده و یمهروماه کتاب فوق العاده خوب اتیو روا اتیآ ییلقمه طال کتاب

 ن هر شب با این کتاب یه مرور کلی داشته باشین.می تونی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : زبان ��

خیلی سبز جامع استفاده کنین. برای منبع دوم هم می تونین از کتاب جامع  تونین از کتاب زبان می ۀخب بچه ها، برای استارت مطالع

 شهاب اناری یا نردبام خیلی سبز استفاده کنین.

مجموع کتاب های مبتکران، پت و متن، مهر و ماه و نترسیم از متن تقریبا مشابه هم هستن و تفاوت زیادی کلوز و ریدینگ :  ✅

 ن.ندارن و حتی می تونین از سواالت کنکور های گذشته هم استفاده کنی

  کار کردن :برای آزمونی 

هستن که به نظر ما دقت کنین که برای همۀ درس های عمومی، خصوصا زبان بهترین کتاب آزمون، کتاب کنکور های عمومی 

 می تونه منبع مناسبی باشه, برای منبع اضافی هم می تونید از موج آزمون نشر الگو هم استغاده کنین. دور دنیای گاجکتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


