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بهترین سه ماه سال!
سالم!

هممــون دوســت داریــم تــوی تابســتون زیــر بــاد خنــک کولــر بخوابیــم، فیلــم ببینیــم، ســفر بریــم و از زندگــی لــذت ببریــم! 

ــون پایســتگی  ــی معــروف، قان ــون خیل ــم از یــک قان ــادی کنی ــد ی ــردن از زندگــی! امــا بیای ــذت ب ــه ل اصــال هــدف همین

انــرژی. ایــن قانــون میگــه کــه انــرژی از بیــن نمیــره و فقــط از شــکلی بــه شــل دیگــه تغییــر میکنــه!

بنظــرم میشــه ایــن قانــون رو بــه خیلــی چیــزای دیگــه ربــط داد، مثــل داشــته هامون تــوی زندگــی! شــاید بشــه گفــت 

کــه چیــزی بــه داشــته هامون اضافــه نمیشــه؛ همیشــه یــه چیــزی رو از دســت میدیــم تــا چیــز دیگــه ای رو بــه دســت 

ــا چیــزی رو  ــم و ی ــز دیگــه بگذری ــه چی ــه موفقیــت، از ی ــه دســت آوردن ی ــرای ب ــد ب ــی وقــت هــا بای ــم؛ مثــال خیل بیاری

از دســت بدیــم )در واقــع تبدیــل یــک موقعیــت بــه موقعیــت دیگــه(! انــگار ایــن قانــون پایســتگی تــو زندگــی خیلــی 

جدیــه! ولــی بنظــرم مــا همیشــه در حــال از دســت دادن یــه چیــز مهــم هســتیم و اون چیــزی نیســت جــز عمرمــون! 

عمرمــون همینطــور داره می گــذره و مــا می تونســتیم از ایــن قانــون پایســتگی اســتفاده کنیــم و در ازای از دســت دادن 

عمرمــون، چیزهــای دیگــه ای رو بــه دســت بیاریــم و آدم بهتــر و موفق تــری بشــیم! حتــی بعضی هــا جهنــم رو 

اینطــور تعریــف مــی کنــن: »در آخریــن روز زندگــی ات روی زمیــن، آن شــخصی کــه از خــود ســاختی، شــخصی را 

کــه می توانســتی باشــی مالقــات خواهــد کــرد«
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شــما بعــد از امتحانــات نهایــی یازدهــم، تــا اوایــل تیرمــاه هــر کاری دلتــون میخــاد انجــام بدیــد، ســفر بریــد، تفریــح 

کنیــد، لــذت ببریــد و ...، امــا بعــدش 70 روز مهــم تابســتون رو در پیــش داریــد! 70 روزی کــه بــه معنــای واقعــی 

میتونــه یــه ســکوی پرتــاب براتــون باشــه! ســکویی کــه میتونــه شــما رو بــه حــدی بــه بــاال پرتــاب کنــه کــه بــه راحتــی بــه 

هدفــی کــه داریــد برســید، از یــک دانــش آمــوز ســاده تــا دانشــجوی یــک دانشــگاه معــروف! از فــردی کــه هنــوز نقشــی در 

جامعــه نــداره بــه فــردی کــه همــه مثالــش میزنــن! از یــک فــرد عــادی بــه فــردی کــه بقیــه بــرای صحبــت کــردن باهــاش 

بایــد دنبــال فرصــت بگــردن! 

ایــن همــون قانــون پایســتگیه! اگــه قصــد داریــد تــو ایــن ســکوی پرتــاب قــرار بگیریــد و به ســمت هدفتــون حرکــت کنید، 

بایــد از تنبلــی و خوشــگذرونی در تابســتون بگذریــد! بیایــد تــو ســکوی پرتــاب و بــا جدیــت و قــدرت بــه ســمت هدفتــون 

حرکــت کنیــد. مــا هــم همراهتــون هســتیم؛ نــه فقــط در طــول ایــن 70 روز، بلکــه تــا روزی کــه مطمئــن بشــیم در اوج 

وارد جلســه کنکور میشــید. 
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سکوی پرتاب در 70 روز تابستان

ـــروی در دروس  ـــد پیش ـــک درص ـــدود ی ـــا روزی ح ـــط ب ـــن 70 روز فق ـــوی ای ـــم، ت ـــه داری ـــن 70 روز برنام ـــوی ای ـــون ت ـــا برات م

ــر و گـــردن از  ــه یـــک سـ ــرایطی کـ ــا شـ ــه کـــرد و بـ ــا نزدیـــک بـــه 70 درصـــد مطالـــب کنکـــور رو مطالعـ ــه تـ اصلـــی، میشـ
رقباتـــون باالتـــر هســـتید، مهرمـــاه رو شـــروع کنیـــد.

برنامه 70 روزه مطالعاتی + 5 مرحله آزمون مبحثی ماز
دو موتـــور پـــروازی هســـت کـــه براتـــون تـــوی دوره تابســـتون در نظـــر گرفتیـــم، شـــما بـــا مطالعـــه طبـــق برنامـــه و ســـنجیدن 

خودتـــون طبـــق آزمـــون، بـــه راحتـــی میتونیـــد در طـــول ایـــن 70 روز بـــه فراتـــر از تصورتـــون صعـــود کنیـــد. 

طبـــق برنامـــه مـــاز، شـــما در طـــول تابســـتان تمـــام مطالـــب مهـــم پایـــه دهـــم و یازدهـــم رو بـــه صـــورت موضوعـــی 

ـــا اعتمـــاد  ـــا ب ـــر اون، نزدیـــک بـــه 20 درصـــد از مباحـــث دوازدهـــم رو هـــم مطالعـــه مـــی کنیـــد ت مـــرور مـــی کنیـــد و عـــاوه ب

ـــد! ـــدارس بری ـــروع م ـــاه و ش ـــتقبال مهرم ـــه اس ـــتر ب ـــه بیش ـــر چ ـــس ه ـــه نف ب
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مگه میشه؟

مگه میشه این حجم از مطالب رو توی تابستون جمع بندی کرد؟

با برنامه مطالعاتی ماز، شما کافیه هر روز با 6 الی 7 ساعت مطالعه، بخش کمی از هر فصل رو بخونید و به 

سادگی به بودجه بندی آزمون برسید! 
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برنامه آزمون های ماز در سه ماه تابستان - کنکوری های   انسانی

روان شناسیمنطق و فلسفهجامعه شناسی 1 و 2علوم و فنون ادبی 1 و  2اقتصادریاضی و آمار  1 و 2تاریخمرحله

30 تیر1

معادلۀ درجه دوم )معادله 

و مسائل توصیفی، حل 

معادلۀ درجه 2 و کاربردها(

+ آشنایی با منطق و 

استدالل ریاضی

اصول انتخاب در کسب و کار 

)درس اول تا چهارم(

علوم و فنون 1: فصل 1

)ص 10 تا 36(

علوم و فنون 2: فصل 1

)ص 10 تا 34(

زندگی اجتماعی

)ص 1 تا 24(

 فرهنگ جهانی

)ص 1 تا 26(

منطق و مباحث آن

+ روابط میان ذهن، زبان و 

خارج

)ص 1 تا 26(

فلسفه و ابعاد آن

)ص 1 تا 18(

روان شناسی: تعریف و روش 

مورد مطالعه

13 مرداد2

معادله درجه دوم 

)معادله های شامل 

عبارت های گویا(

تابع )مفهوم تابع، ضابطۀ 

جبری تابع( + آشنایی با 

منطق و استدالل ریاضی 

)استدالل ریاضی(

تابع )توابع ثابت چند 

ضابطه ای و همانی(

بازیگران اصلی در میدان 

اقتصاد )درس پنجم تا 

هفتم(

علوم و فنون 1: فصل ۲

)ص 37 تا 58(

علوم و فنون 2: فصل ۲

)ص 35 تا 50(

زندگی اجتماعی

)ص 25 تا 50(

فرهنگ جهانی

+ فرهنگ معاصر غرب و 

نظام نوین جهانی

)ص 27 تا 54(

تعریف

+ استدالل استقرایی

+ قضیۀ حملی و قیاس 

اقترانی

)ص 27 تا 61(

فلسفه و ابعاد آن

)ص 19 تا 35(

روان شناسی رشد

3 شهریور3

تابع )نمودار تابع خطی، 

نمودار تابع درجه 2( + کار 

با داده های آماری + تابع 

)توابع پلکانی و قدرمطلق، 

اعمال برروی توابع( + آمار 

)شاخص های آماری(

اقتصاد رشد و پیشرفت 

)درس هشتم تا یازدهم(

علوم و فنون 1: فصل 3 و 4

)ص 59 تا 87(

علوم و فنون 2: فصل 2 و 3

)ص 51 تا 87(

زندگی اجتماعی

+ هویت

)ص ۵۱ تا ۱۰۲(

فرهنگ معاصر غرب و نظام 

نوین جهانی

+ چالش های جهانی

)ص 55 تا ۱۰۳(

قضیۀ حملی و قیاس 

اقترانی

+ قضیۀ شرطی و قیاس 

استثنایی

)ص 62 تا 96(

فلسفه و ابعاد آن

+ معرفت و شناخت

)ص 36 تا 68(

احساس، توجه، ادراک 

حافظه و علل فراموشی

تفکر )1( حل مسئله

تفکر )2( تصمیم گیری
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روان شناسیمنطق و فلسفهجامعه شناسی 1 و 2علوم و فنون ادبی 1 و  2اقتصادریاضی و آمار  1 و 2تاریخمرحله

24 شهریور4

نمایش داده ها )نمودارهای 

یک متغیره، نمودارهای چند 

متغیره( + آمار )سری های 

زمانی(

اقتصاد در خانواده )درس 

دوازدهم تا چهاردهم(

علوم و فنون 1: فصل 4

)ص 88 تا 107(

علوم و فنون 2: فصل 4

)ص 88 تا 108(

هویت

)ص 103 تا 135(

بیداری اسالمی و جهان 

جدید

)ص 104 تا 134(

منطق کاربردی

)ص 97 تا 113(

انسان

)ص 69 تا 93(

انگیزه و نگرش

روان شناسی سالمت

جامع مباحث پایه که در آزمون های مراحل 1 تا 4 پوشش داده شده اند.7 مهر5

برنامه آزمون ماز از شروع مهرماه، مطابق با برنامه سایر آزمون های آزمایشی کشور است.

برای ثبت نام کلیک کنید

https://biomaze.ir/exams/7d6b39b2-17eb-49c7-94f3-971a831c6275

