


ــی دروس  ــر تخصص ــد ناش ــانیها: بدانی - انس
عمومــی، همــان ناشــر تخصصی رشــتۀ شماســت؛ 

مشــاوران آمــوزش. 
- واگــررشــتهتجربــییــاریاضیهســتید: 
مــا را بشناســید؛ انتشــارات مشــاوران آمــوزش، 

ناشــر تخصصــی دروس عمومــی شــما. 

ــوم  • قطعــا همــان ناشــران تخصصــی عل
هــم  عمومــی  دروس  ناشــر  انســانی، 
ــی  ــد یک ــان بای ــی تعدادش ــتند. یعن هس

ــد. باش
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ــدام  ــس ک ــی از جن دروس عموم

ــتند؟  ــا هس درس ه

به کدام رشته نزدیک ترند؟

• زبــان فارســی، زبــان عربی و زبان انگلیســی، 
ــی  ــوزش تخصص ــه آم ــی ک ــه درس زبان س
و  زبان شناســی  اصــول  نیازمنــد  آن هــا 

ــت.  ــان اس ــِی زب روانشناس
ــس دروس  ــی از جن ــی درس ــن و زندگ • دی
منطــق،  فلســفه،  ماننــد  اســت.  متنــی 
ــی  ــه همگ ــی؛ ک ــی و روانشناس جامعه شناس
ــه  ــری« آمیخت ــل« و  »نتیجه گی ــا »تحلی ب

شــده اند. 

این ها که گفتیم به چه معناست؟

• این هــا یعنــی کســانی کــه علوم انســانی 
می خواننــد، بیشــترین و نزدیک تریــن 

ارتبــاط بــا ایــن دروس را دارنــد.

و آیا می دانید؟

• طراحــان ســواالت دروس عمومــی کنکور 
هــم، تخصــص علــوم انســانی دارند. 

ــی  ــی عموم ــوال های عرب ــراح س ــی ط یعن
کنکــور، زبــان و ادبیــات عربــی خوانــده، یــا 
ــرح  ــی ط ــی را کس ــن و زندگ ــواالت دی س

ــده و . . .  ــات خوان ــه الهی ــد ک می کن

شــما برای دروس عمومی 

ــر  ــدام ناش ــاب ک ــود، کت خ

ــا را  ــن درس ه ــی ای تخصص

می خوانیــد؟

 چند ناشر تخصصِی دروس 

عمومی می شناسید؟

داوطلب کنکور هر رشته ای که هستید:

پــس برایتــان مهــم باشــد کــه کتــاب 
ــر  ــود را از ناش ــی خ ــک آموزش کم

ــد. ــته بخوانی ــان رش ــی هم تخصص
ــی  ــر تخصص ــوزش؛ ناش ــاوران آم مش

ــانی. ــوم انس ــی و عل دروس عموم



ساختار کتاب درسی را بشناسید
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جایگاه دین و زندگی در دروس عمومی
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* حذفیات کنکور دین و زندگی 
* روش مطالعه و تیپ شناسی سؤاالت
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4

6

12

12

19

35

37

38



4

ــی  ــوری بررس ــگاه کنک ــا ن ــی را ب ــن و زندگ ــی دی ــاب درس کت
میکنیــم تــا بــه روش مطالعــۀ متناســب بــا ایــن ویژگی هــا برســیم:

**    جزو درس های کلیدی و دروسزبانی1 
**    یک کتاب مشترک رشته های تجربی، ریاضی، کارودانش، 

فنی و حرفه ای
**    و یک کتاب ویژۀ رشتۀ انسانی

- البتــه درس هــای کتــاب دیــن و زندگــی ویــژۀ رشــتۀ انســانی بــا 
ــورد تفاوت هــای  ــد م ــاب مشــترک ســایر رشــته ها، به جــز چن کت
زیــادی بــا یکدیگــر ندارنــد و مطالــب ایــن مجموعــه نیــز متناســب 

بــا تمــام رشــته ها تنظیــم و نــگارش شــده اســت.

ــه ــی<<<مجموع ــیدروسزبان ــواعدروسوویژگ ــاان ــناییب ــرایآش 1- ب
ــگاه«؛ ــکن ــانیهادری »انس

 

ــال ــاپس ــاسچ ــراس ــم)ب ــۀده ــیپای ــنوزندگ دی
:)96-97 تحصیلــی

بخشهــایکتــاب: 1. تفکــر و اندیشــه؛ 2. قــدم در راه.   -
درس هایــی کــه در هــر بخــش آمــده، در عیــن جدابــودن، ارتبــاط 
ــاز  ــش اول را پیش نی ــه بخ ــد و البت ــر دارن ــم دیگ ــاداری باه معن

ــت. ــد دانس ــش دوم بای بخ
هــر درس بــا یکــی از اصــول پنج گانــۀ »توحیــد، نبــوت،   -
معــاد، امامــت و عــدل« یــا فــروع دیــن »نمــاز. روزه. جهــاد. حــج 

و ....« ارتبــاط دارد.
زنجیــرۀ منظمــی از مطالــب در بخــش 1 دیــده می شــود.   -
ــا کارنامــۀ اعمــال در محضــر حــق: خلقــت،  از آفرینــش گرفتــه ت
ــه  ــت، عرصــۀ محشــر و رســیدگی ب ــرزخ، قیام ــرگ، ب ــی، م زندگ

ــال. اعم

بررسی محتوای کتاب درسی
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شناخت کنکوری از محتوای کتاب درسی و جنس 
مطالب آن به شما کمک می کند. تا:

-  به »ساختارذهنی« برسید. 
ــش  ــر بخ ــاب، ه ــر کت ــا ه ــب ب ــی متناس -  یعن
ــان  ــخص در ذهن ت ــای مش ــک ج ــر درس ی و ه

ــازید. بس
-  و هــر مطلــب را در جــای مناســب خــود 

بگذاریــد. 
-  پس سریع یادمیگیرید. 
-  منسجم بهیادمیسپارید.

-  و البته سریع تر بهیادمیآورید.

ــا  ــب ب ــک داوطل ــاوت ی ــن تف ــن« کلیدی تری ــاختار ذه »س
ــت. ــر اس ــب دیگ داوطل

-  وگرنــه همــۀ داوطلبــان به طــور متوســط دسترســی های 
ــد. ــترکی دارن ــع مش ــه منب ــان و البت یکس

ــد،  ــه می خوانی ــی ک ــه مطالب ــن و ب ــه ذه ــاختار دادن« ب -  »س
تعیین کننــده اســت.

-  تعیین کننــدۀ رتبــۀ شــما و فاصلــه شــما بــا نفــر قبــل و بعــد 
از شــما.

ــری  ــت مطلوب ت ــا وضعی ــان را ب ــد خودت ــید بای ــر اول باش ــر نف ــی اگ -  )حت
ــد( مقایســه کنی

-  پــس »ســاختارســازی«درذهــن، یــک مهــارت اســت و 
البتــه یــک ضــرورت!

چرا باید این ها را بدانم؟

خیلی مهم!
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ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــای متن ــی از درس ه ــن و زندگ ــاب دی 1( کت
ــن و  ــم، بهتری ــت و منظ ــی درس ــاختارذهن ــک س ــتن ی داش

ســریع ترین نتیجــه در ایــن درس اتفــاق می افتــد.
کــه  اســت  تفاوتــی  مهم تریــن  ذهنــی«  »ســاختار  )2

اســت. داوطلــب  هــر  درصدهــای  و  رتبــه  تعیین کننــدۀ 

مختصات کنکوری

-  سومین مجموعه سؤال در دفترچۀ عمومی سؤاالت کنکور
-  بعد از عربی و قبل از زبان انگلیسی

-  از کتاب هــای سه ســالۀ دهــم، یازدهــم و دوازدهــم طــرح 
می شــود. ســؤال 

تمرین کنید:

از بخــش دوم کتــاب دیــن و زندگــی دهــم خــود یــک ســاختار در 
ذهنتــان بســازید و حتمــا آن را در فهرســت کتــاب درســی خــود 

بنویســید.

-  بررســیکتــابیازدهــمودوازدهــم)بــر اســاس چــاپ ســال 
ــی 97-98(  1 تحصیل

-دارایهمانبخشبندیکلیکتابدهم.
-البتهباکمیتفاوتدرنامگذاری.

ــوتو ــش:نب ــردوبخ ــیه ــبکل ــوبمطال -چهارچ
ــت. امام

-ایــنبخشبنــدیرادرکتــابدوازدهــمهــمخواهیــد
شت. ا د

-ازمحورهــایکتــابدوازدهــم:پرداختــنبــهموضوعات
مشــخص،ماننــدتوحیــدیــازندگــیروزمره.

ــا توجــه بــه تغییــر هــر ســال منابــع کنکــور، داوطلبــان کنکــور 1399  1- ب
)چــه دوازدهمی هــا و چــه داوطلبانــی کــه کنکــور 98 هــم شــرکت کردنــد( 
ــک  ــی و کم ــاب درس ــه کت ــد ک ــت کنن ــیار دق ــد بس ــوص بای ــن خص در ای

آموزشی ویژۀ کنکور 1399 را مطالعه کنند! 

»»»»»»جمع بندی««««««
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مشخصات عددی

تیپ بندی سؤاالت

حافظهای،مفهومی،کنکاشی،ترکیبی1

ــگاه«  ــک ن ــه »انســانی ها در ی ــان مجموع 1- در هم
دربارۀ این تیپ بندی بیشتر توضیح دادیم 

محور سؤاالت دین و زندگی:

*** آیات قرآنی
*** روایات  / احادیث
*** متن اصلی درس

*** اشعار پراکنده در متن
*** فعالیت ها

*** تدبر در قرآن

حذفیات این درس در کنکور 981 

از  از طــرف ســازمان ســنجش، بخش هایــی  1- هرســال 
ــع  ــات مناب ــوان »حذفی ــؤاالت تحــت عن ــع س ــای منب کتاب ه
کنکــور« اعــام می شــود کــه احتمــال تکــرار آن در کنکورهــای 

بعدی وجود دارد. 

زمانتقریبیهرسؤالزمانکلپاسخدهیتعدادسؤاالت

40 ثانیه1020 ثانیه یا 17 دقیقه!25 سؤال

1.آیات ابتدای هر درس و ترجمه های آن 2. 11020495دینوزندگی1
فعالیت های دارای عامت*)ستاره(

3. محتوای بخش های»بیشتر بدانیم«، 
»پاسخ سواالت شما«، »پیشنهاد«، 

»دانش تکمیلی«
تکمیلی»معرفی کتاب«، »فیلم«، »پاورقی ها« 

و برداشت ها

11120496دینوزندگی2

11220497دینوزندگی3

سالکد کتابنام کتاب
تحصیلی
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*** چند نمونه:

 2. بــه صــورت یــک یــا چندبخشــی، آیــه یا روایت مشــخصی 
آورده شــده و گزینه هــا دربــارۀ مفهــوم و مدلول آن اســت.

چند مثال ببینید:

شکل و قالب سؤاالت دین و زندگی

ــر  ــود.برای ه ــرح می ش ــب ط ــد قال ــن درس در چن ــوال ای 25س
ــماره  ــا ش ــراه ب ــه هم ــد نمون ــف چن ــته های مختل ــپ، از رش تی

ــد. ــدا کنی ــری پی ــناخت بهت ــا ش ــواالت آورده ام ت س

ــن درس و  ــدودۀ مت ــا در مح ــؤال و گزینه ه ــورت س 1. ص
تحلیــل آن بــوده و ممکــن اســت یــک یــا چندبخشــی باشــد.

ــردی و اجتماعــی  ــو کــدام عامــل، زندگــی ف 51- انســان در پرت
خــود را ســامان بخشــیده و بــرای رســیدن بــه هدف هــای خــود 

برنامه ریــزی می نمایــد؟

51- ارزش هایــی کــه خداونــد در وجــود انســان قــرار داده، 
متناســب بــا چیســت و آفرینــش بی هــدف، کــدام نقــص را بیــان 

می کنــد؟

ــال دارد  ــه دنب ــی« ب ــکاری و ترکیب ــر »هم ــه ه ــه ک 51- آنچ
چیســت و ایــن همکاری هــا بــر چــه اساســی می باشــد؟

)ع( در کتــاب شــریف  المومنیــن  امیــر  51- مطابــق کام 
ــی را                   ــر اله ــه تدبی ــات چگون ــک از مخلوق ــر ی ــه ه ــچ الباغ نه

می دهنــد؟ نشــان 

ــا  ــه م ــکان را ب ــن ام ــد، ای ــان قانونمن ــک جه ــی در ی 51- زندگ
ــن  ــت برســانیم. ای ــه فعلی ــه اســتعدادهای خــود را ب ــد ک می ده
قانونمنــدی چــه نامیــده شــده اســت و کــدام آیــۀ شــریفه حاکــی 

ــت؟  از آن اس

71- بــا دقــت در آیــۀ شــریفۀ )َوِمــْن آیَاتـِـِه أَْن َخلـَـَق لَُکــم مِّــْن 
ًۀ َوَرْحَمــًۀ  ــَودَّ َِّتْســُکُنوا إِلَْیَهــا َوَجَعــَل بَْیَنُکــم مَّ أَنُفِســُکْم أَْزَواًجــا ل
ــُروَن ( از کــدام قســمت آیــه،  َِّقــْوٍم یََتَفکَّ .إِنَّ فـِـي َذ.لـِـَک َلیـَـاٍت ل
ــرد« و »نتیجــۀ ازدواج« مســتفاد  ــری زن و م ــب »براب ــه ترتی ب

می گــردد؟ 

َِّذیــَن َجاَهــُدوا فِیَنــا  56- بــا دقــت در آیــۀ شــریفۀ )َوال
ــِنیَن( کــدام شــکل  ــَع الُْمْحِس َ لََم ــُبلََنا.َوإِنَّ اللَّ ــْم ُس لََنْهِدیَنَُّه
برنامــه ریــزی بــرای رســیدن بــه حقیقــت بندگــی و اخــاص 

مفهــوم می گــردد؟  

ــاَرٌۀ  ـَـرُِّئ نَْفِســي إِنَّ النَّْفــَس َلَمَّ 52- عبــارت شــریفۀ )َوَمــا أُب
ــه چــه  ــٌم( ب ــوٌر َرِحی ِّــي َغُف ِّــي إِنَّ َرب ــَم َرب ــا َرِح ــوءِ إاِلَّ َم بِالسُّ
مفهومــی اشــاره می نمایــد و کــدام ســرمایۀ الهــی را در ایــن 

ــاند؟  ــاری می رس ــورد ی م
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ــان  ــؤال بی ــورت س ــی در ص ــا مدلول ــوم ی ــوع، مفه 3. موض
می شــود و در گزینه هــا، آیــه/ روایــت متناســب آن را 

می خواهــد.
مثل این چند سؤال:

یاایندوسؤالکهچالشبیشتریدارند:

53- کــدام آیــۀ شــریفه عقیــدۀ »جبرگرایــی« را نفــی می کنــد و 
ایــن عقیــده چــه پیامــدی را بــه دنبــال دارد؟

54- هماهنگــی انســان حــق گــرا بــا نظــام حاکــم بــر جهــان، او 
را مشــمول ســنت بیــان شــده در مفهــوم کــدام آیــه می گردانــد؟

63- در کــدام یــک از آیــات شــریفه، بــه پدیــده ای کــه فــراروی 
ماســت و هیــچ گریــزی از آن نیســت، اشــاره گردیــده اســت؟

54- از کــدام آیــۀ شــریفه »اختیــار انســان« و »ســلب اختیــار از 
مخلوقــات« قابــل برداشــت اســت؟

56- اگــر هــر یــک از افــراد جامعــه فعالیت هــای خــود را در 
جهــت منافــع طاغــوت قــرار دهنــد، دچــار چــه نــوع شــرکی 

ــۀ شــریفه حاکــی از آن اســت؟ شــده اند و کــدام آی
1( ربوبــی در بُعــد اجتماعــی .  ) إَِنّ الَلَّ َربـِّـي َو َربُُّکــْم َفاْعُبــُدوُه 

هذا ِصــراٌط ُمْســَتقیٌم ( 
2( عبــادی در بُعــد اجتماعــی . ) إَِنّ الَلَّ َربـِّـي َو َربُُّکــْم َفاْعُبــُدوُه 

هذا ِصــراٌط ُمْســَتقیٌم ( 
3( عبــادی در بُعــد اجتماعــی . ) اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َوُرْهَبانَُهــْم 

ــن ُدوِن الَلِّ ( أَْربَابـًـا ِمّ
4( ربوبــی در بُعــد اجتماعــی . ) اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َوُرْهَبانَُهــْم 

ــن ُدوِن الَلِّ (  ًــا ِمّ أَْربَاب

63- دســتور بــه پایــداری در راه دیــن عــاوه بر پیامبــر گرامی  
مربــوط بــه چــه کســانی اســت و در پــی کــدام فرمــان دیگــر 

ــت؟ آمده اس
وا                                                      1 ( َمن تَاَب َمَعَک  - الَنَفضُّ
وا                                                      2(َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت  - الَنَفضُّ
 3( َمن تَاَب َمَعَک  - التَطَغوا                                                  

 4( َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت - التَطَغوا     
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نمونهطرحشدهاینقالبراببینید:

ــا  ــه ب ــت / آی ــن روای ــوم بی ــت مفه ــی، قراب ــکام دین 5. اح
ــا بالعکــس از دیگــر شــکل های ســؤاالت هســتند. شــعر ی

4. در نــوع چالشــی تر ایــن ســؤاالت، قرابــت مفهومــی میــان 
آیــه/ روایــت در صــورت ســوال بــا آیــه/ روایــت گزینه هــا 

خواســته می شــود.
مانند این سه سؤال:

ــاُس إِنََّمــا بَْغُیُکــْم َعلـَـی . أَنُْفِســُکْم .  55- آیــۀ شــریفۀ )یـَـا أَیَُّهــا الَنّ
نَْیــا( بــا کــدام مــورد، مفهــوم مشــابهی دارد؟ َمَتــاَع الَْحَیــاۀِ الُدّ

ــدام  ــا ک ــٌن( ب ــَب َرِهی ــا َکَس ــِرٍئ بَِم ــی )ُکُلّ اْم ــارت قرآن 60- عب
ــوم اســت؟ ــم مفه ــت شــریف ه روای

74( استفاده از کدام یک از اموال زیر جایز است؟
1( منزل مشمول خمس که خمس آن محاسبه شده باشد.
2( غات اربعه در صورتی که به نصاب معین نرسیده باشد. 

ــس آن  ــه خم ــی ک ــال در صورت ــد از س ــب بع ــت کس 3( منفع
ــد. ــده باش ــخص ش مش

4( مــال مشــمول زکات کــه قبــل از حســاب ســال، بــه مصــرف 
رســیده باشــد. 

75- کفــاره کســی کــه بــا خــوردن آب یــا با خــوردن خــاک، روزه 
خــود را عمــدا باطــل کــرده چــه تفاوتــی با هــم دارد؟

1( اولــی بایــد بــرای هــر روز یــک ُمــد طعــام بــه فقیــر بدهــد و 
ــه شــصت فقیــر طعــام می دهــد. ــرای هــر روز ب دومــی ب

2(اولــی نیــاز بــه قضــای روزه نــدارد و دومــی بایــد هــم قضــا کنــد 
و هــم کفــاره بدهد.

3(اولــی در انتخــاب نــوع کفــاره آزاد اســت و دومــی بایــد کفــاره 
را جمــع بدهــد.

4(اولــی بایــد دو مــاه روزه بگیــرد و دومــی بایــد بــه شــصت فقیــر 
ــام بدهد.  طع 53- روایــت شــریف )مــن یعیــش باالحســان اکثــر ممــن یعیــش 

ــوده  ــاره نم ــه، اش ــدام آی ــان شــده در ک ــه ســنت بی ــار( ب باالعم
75- حکــم روزۀ شــخصی کــه در مــاه مبــارک رمضان بــرای انجام اســت؟

یــک مأموریــت اداری، قبــل از نیمــه شــب شــرعی بــه ســفری بــا 
مســافت رفتــن بیــش از 5فرســخ و برگشــتن بیــش از 3فرســخ 

بــرود و پیــش از ظهــر بــه وطــن برگــردد، چیســت؟

75- حکــم نمــاز و روزۀ مســافری کــه در مــاه رمضــان از صبــح در 
ســفر باشــد و بعدازظهــر بــه محــل اقامــت ده روزه برســد چیســت؟
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اگــر فضــای ایــن محتــوا اجــازه مــی داد، دفترچــه ســؤاالت کنکــور 
ــان  ــاً خودت ــا حتم ــتم. ام ــان می گذاش ــی را برایت ــن و زندگ دی
بــرای ایــن درس )و البتــه همــه درس هــا( دفترچــۀ ســؤاالت کنکــور را 

ببینیــد و بخوانیــد تــا بشناســید.
لطفــاً در ایــن مرحلــه ســعی نکنیــد بــه ســواالت پاســخ بدهیــد و 

بــه دنبــال کلیــد آن نباشــید.
ــه ــؤاالتب ــدیس ــاازتیپبن ــهغالب ــتهاییک برداش

ذهــنمیآیــد،اینهــاهســتند:
ــن درس، از  ــر ای ــؤال اول و آخ ــه س ــی: همیش ــا ظاهربین ** ب

ــت. ــخصی اس ــپ مش تی
** و در صــورت کلینگــری: آیــات / روایت هــا حــرف اول ایــن 

25 ســؤال اســت.
** و اگــر ســطحینگر باشــیم: بایــد آیه هــای هــر درس را 

ــرد. حفــظ ک
و...

یعنــی بدانیــم »روش« در مطالعــۀ ایــن درس تعیین کننــدۀ 
ــه آن اختصــاص  ــی ب ــی اســت کــه در برنامــه مطالعات مــدت زمان

ــید. ــی برس ــدعال ــه درص ــا ب ــم ت می دهی

مکالمه یک دانش آموز دوازدهمی با معلم_مشاور

- دین و زندگی آسون ترین درس عمومیه.
      * فــرض کنیــم این طــوره. اون وقــت بنظــرت بــرای ایــن درس 

آســان بایــد چــه کار کنی؟
- زیاد بخونمش که صد بزنم!؟

      * در این کــه بایــد بــرای درصــد 100 بخونــی، شــکی نیســت. 
ولــی قســمت اول جمله ت نادرســِت.

- چرا؟ یعنی با کم خوندن هم میِش 100 بزنم؟
      * ســؤال دّومــت را الن جــواب مــی دم: نــه، همیشــه این¬طــور 

 . نیست
ــراه  ــن هم ــا م ــی می خــواد. ب ــح کاف ــت مهمــه و توضی ســؤال اول
بــاش تــا جــواب دقیــق و درســت را تــوی همیــن مجموعــه بخونی.

برداشت هایی که از شکل سؤاالت
 دین و زندگی می شود:

برداشت درست چیست؟

باید »روش« گرا باشید:
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مقایسه ضریب تأثیر دین و زندگی با دیگر دروس عمومی:
*ادبیات عمومی: 4        *عربی: 2        

 *دین و زندگی: 3         *زبان انگلیسی: 2

ــر یــک ســؤالمهــم را جــواب  ــان باشــد کمــی قبل ت اگــر یادت
نــدادم.

سؤال این بود:
*** رســیدن بــه درصــد عالــی در درســی مثــل دیــن و زندگــی 

نیــاز بــه زمــان زیــاد مطالعــه دارد؟
بــا بررســی رفتــار کنکــوری داوطلب هــای هــم رشــتۀ خــود بهتــر 

می توانیــد جــواب را کشــف کنیــد.
*** بدانید:

رفتار کنکوری به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

*** رفتار کنکوری یعنی مجموعۀ عملکرد کنکوری ها:
- قبل از برگزاری کنکور )روش مطالعۀ آن ها(

- حین برگزاری کنکور )استراتژی مطالعۀ آن ها(
- نتیجــۀ دو مرحلــۀ قبــل در قالــب درصــد پاســخ گویی آن هــا بــه 

ســؤاالت.

ــتراتژی و روش  ــه اس ــت ک ــوری اس ــار کنک ــن رفت ــل ای ــا تحلی ب
ــود. ــخص می ش ــر درس مش ــت ه ــۀ درس مطالع

** این درس از درس های کلیدی است.
- درس کلیدی به چه معناست؟

** اگــر بخواهــم ســاده بگویــم: یعنــی درســی کــه اکثــر داوطلبان 
ــد. ــس آن برمی آین ــی از پ به خوب

ــان در  ــخ دهی داوطلب ــت پاس ــوری و وضعی ــن کش ــی میانگی یعن
ــت. ــش اس ــوب و رضایت بخ ــن درس، مطل ای

یعنــی وقتــی قــرار اســت جــزو داوطلبــانجــدیکنکــور قــرار 
بگیریــد، ایــن درس اولیــن درس عمومــی اســت کــه بایــد خــوب 

بخوانیــد تــا در چرخــۀرقابــتکنکــوری قــرار بگیریــد.
ازنظــر  عمومــی  مهــم  اولیــن درس  زندگــی  و  دیــن  البتــه 
عاقه منــدی اغلــب داوطلبــان و درســی نســبتاً آســان بــه نســبت 

ــت. ــم هس ــر ه ــی دیگ ــه درس عموم س

ضریب این درس



13

تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته انسانی در کنکور 97

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1000

90-995

80-9088

70-80642

60-701560

50-603932

40-506516

30-4013395

20-3022048

10-2046085

0-1054274

39107منفی

8سفید

187660جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

391150.21منفی

0-201003590.53

20-40354430.19

40-60104480.06

60-8022020.01

80-100930.00

187660100جمع کل داوطلبان

حاال نحوۀ پاسخ دهی داوطلبان سه رشتۀ ریاضی، انسانی و تجربی را در دین و زندگی کنکور 97 ببینید:
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تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته ریاضی در کنکور 97

نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1001

90-9918

80-90211

70-801140

60-702526

50-605873

40-508835

30-4016160

20-3020800

10-2030872

0-1028510

19095منفی

17سفید

134058جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

191120.14منفی

0-20593820.44

20-40369600.28

40-60147080.11

60-8036660.03

80-1002300.00

134058100جمع کل داوطلبان
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تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته تجربی در کنکور 97

نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1002

90-9931

80-90848

70-806966

60-7018024

50-6036970

40-5047209

30-4071584

20-3081704

10-20118830

0-10109435

78217منفی

164سفید

569984جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

783810.14منفی

0-202282650.40

20-401532880.27

40-60841790.15

60-80249900.04

80-1008810.00

569984100جمع کل داوطلبان

بهتناسبرشتۀخودبهچندعدددراینجدولهادقتکنید:
ــد.  ــرار دارن ــازه 20-0 درصــد ق ــه در ب ــی اســت ک ــدد اول، درصــد داوطلبان - ع

ــت. ــازه اس ــن ب ــته ها پرتراکم تری ــۀ رش ــون در هم چ
- بعد از همین بازه به سراغ بازۀ دوم پرتراکم رشتۀخود بروید.

- سپس میانگین کشوریهرسهرشته را ببینید.
-البتــه تعــداد کســانی کــه در ایــن درس توانســتند درصــد بــاال بزنند، هــم جذاب 

اســت و هــم مهم.
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تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته تجربی در کنکور 96

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

10016

90-99244

80-901973

70-805242

60-7012729

50-6019863

40-5036401

30-4049423

20-3087736

10-20109977

0-10143109

1045404- ـ 0

-10 -205646

30371- ـ 20-

3315- ـ 30-

518149جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

514360.10منفی

0-202530860.49

20-401371590.26

40-60562640.11

60-80179710.03

80-10022330.00

518149100جمع کل داوطلبان نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

وضعیت این درس در کنکور 96
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تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته انسانی در کنکور 96

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1006

90-9963

80-90333

70-80783

60-701761

50-602546

40-504557

30-406377

20-3013271

10-2025582

0-1066612

1038446- ـ 0

-10 -206336

30363- ـ 20-

3310- ـ 30-

167046جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

451550.27منفی

0-20921940.55

20-40196480.12

40-6071030.04

60-8025440.02

80-1004020.00

167046100جمع کل داوطلبان
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تحلیل آماری درس دین و زندگی رشته ریاضی در کنکور 96

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1003

90-9932

80-90473

70-801521

60-704365

50-606959

40-5011703

30-4014363

20-3021154

10-2023486

0-1038402

1013831- ـ 0

-10 -201307

3052- ـ 20-

331- ـ 30-

137652جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس دین و زندگی 

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

151910.11منفی

0-20618880.45

20-40355170.26

40-60186620.14

60-8058860.04

80-1005080.00

137652100جمع کل داوطلبان
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ــرای آن ســوالمهــم را می شــود از مجمــوع  جــواب منطقــی ب
ــام بیــرون کشــید. آن هــم این کــه: ــن اعــداد و ارق ای

ــی  ــت ول ــان اس ــبتاً آس ــی نس ــی درس ــن و زندگ دی  -
به تناســب آســان بودنــش، تعــداد کســانی کــه ایــن درس را عالــی
ــود. ــر می ش ــه فک ــت ک ــزی اس ــر از چی ــی کمت ــد خیل می زنن

ایــن جملــه بــه ایــن معناســت کــه رفتــار کنکــوری دیــن و زندگی 
در ایــن موارد اشــتباه اســت:

- آن را درسی کاماًلحفظی می دانند.
- بــا رویکــرد »حفظــیخوانــدن« زمانــی بیــش از نیــاز را صــرف 

ــد. آن می کنن
- و این یعنی »روش« مطالعه نادرست!

- که باوجود زمان زیاد نتیجه متناسب را به همراه ندارد.

ســوالایــناســت:شــماکــهکنکــور99رادرپیــشدارید،
چــهکارهایــیبایــدبکنید؟

جوابرابادقتبخوانید:
رفتــار کنکــوری درســت و متناســب ایــن درس را بشناســید و آن را 

عملــی کنیــد. یعنــی:
  *** ویژگی های کتاب درسی را بدانید.

  *** تیپ بندی سؤاالت کنکور را بشناسید.
  *** استراتژی و روش مطالعۀ متناسب این درس را بدانید.
  *** منبع مطالعاتی تخصصی برای این درس داشته باشید.

دربــارۀ ویژگی هــای کتــاب درســی و تیــپ ســؤاالت دیــن و 
ــم. ــه گفتی ــن مجموع ــی در همی زندگ

را  گفته شــده  بخــش  دو  حتمــاً  پیش نیازهــا،  رعایــت  بــرای 
بخوانیــد.
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به تناســب  درس  هــر  مطالعــۀ  روش  کــه  اســت  طبیعــی 
ــی  ــن و زندگ ــای دی ــن ویژگی ه ــد. بارزتری ــای آن باش ویژگی ه

کــه در تنظیــم روش مطالعــۀ آن بایــد لحــاظ شــود:
ــی« در  ــات »متنخوان ــی کلی ــی اســت. یعن 1. جــزو دروس متن

آن بایــد حاکــم باشــد.
2. حداقــل 60% ســؤاالت کنکــور آن مربــوط بــه آیــاتقــرآن 

و روایت هاســت.
3. »حفظی خواندن« رفتار کنکوری غالب این درس است.

4. دیگــر رفتــار کنکــوری رایــج و نادرســت بــرای دیــن و زندگــی، 
اختصــاص زمــانمطالعــۀبیــشازنیــاز اســت

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه تــا اینجــا برایتــان گفتــم، ســعی کنیــد 
ــه  ــی اضاف ــن و زندگ ــای درس دی ــه ویژگی ه ــورد ب ــل 2م حداق

کنیــد.
.................................................................................................................. )5

.................................................................................................................. )6

استراتژی و روش مطالعه

استراتژی که باید برای این درس داشته باشید:
  ** اگــر مطالعــۀ کنکــور را از تابســتان شــروع می کنیــد و 
ــد  ــان بای ــن کارت ــد، مهم تری ــود داری ــۀ خ ــن درس را در برنام ای

باشــد. خالصهنویســی 
-  لطفــاً خاصه نویســی را بــا مشــق نوشــتن و رونویســی از 

ــد. ــتباه نگیری ــاب اش ــب کت مطال
-  بــرای آنکــه بدانیــد خاصه نویســی اســتاندارد ایــن درس چگونــه 
اســت، از مشــاور متخصــص خــود بپرســید یــا مطالــب مرتبــط بــا 
)www.ensaniha.ir( .ایــن موضــوع را در ســایت مــا بخوانیــد

  ** و اگر طول سال این درس را می خوانید:
-  در قســمت »مدلهــایموفقیــتدرآزمــونآزمایشــی«

بــه ایــن بحــث پرداختیــم. 

روش مطالعۀ متناسب این درس:

شما بنویسید:
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در مجموعــۀ »متنخوانــی1«  به طــور کامــل دربــارۀ روش مطالعــۀ 
بخش هــای متنــی ایــن درس بــا شــاهد مثال هــای متنــوع و 

مختلــف توضیــح داده شــده اســت.
اما»آیات و روایت ها« نکتۀ خاص روش مطالعۀ این کتاب است.

1-  »متن خوانی« نام مجموعه ضمیمه ترمینولوژی 11 درس عمومی و 
تخصصی علوم انسانی است. 

ــی،  ــاب درس ــا در کت ــات و روایت ه ــاد آی ــبتاً زی ــرای حجــم نس ب
ــان  ــه داوطلب ــی ک ــر کارهای ــام داد. اکث ــد کار انج ــود چن می ش
کنکــور در ایــن زمینــه انجــام می دهنــد در فهرســت زیــر آورده ام:

تــا جایــی کــه بشــود آیــه / روایــت را حفــظ می کننــد؛   -
تمــام آیــه و روایــت را.

اول و آخر هر آیه / روایت را به خاطر می سپارند.  -
معنی فارسی آیه / روایت را حفظ می کنند.  -

بــه اطاعــات عمومــی و دانــش دینــی خــود در زمینــۀ   -
می کننــد. تکیــه  قــرآن 

و...

روش مطالعۀ صحیح این درس:

روش مطالعۀ آیات و روایت ها

روش صحیح مطالعۀ آیات و روایت ها

امــا روش مطالعــۀ آیــات / روایت هــا را کــه مؤلفیــن و مشــاورهای 
متخصــص »مشــاوران آمــوزش« توصیــه می کننــد،

ــهرا ــدآی ــادبگیری بــر مبنــای »یادگرفتــن« اســت؛یعنــیی
تحلیــلکنیــد.

تیپ بنــدی ســواالت در ایــن زمینــه را ازنــگاهدیگــری 
بشناســید:

   *** تیــپ اول :
ــا ــتکامــلاســتوازشــمامفهــومی ــه/روای متــنآی

ــد: ــد.مانن ــولآنرامیخواه مدل
ــاَرٌۀ  ــَس َلَمَّ ــي إِنَّ النَّْف ــرُِّئ نَْفِس َ ــا أُب ــریفۀ )َوَم ــارت ش 52- عب
ــه  ــه چ ــٌم( ب ــوٌر َرِحی ــي َغُف ِّ ــي إِنَّ َرب ِّ ــَم َرب ــا َرِح ــوءِ إاِلَّ َم بِالسُّ
ــن  ــی را در ای ــرمایۀ اله ــدام س ــد و ک ــاره می نمای ــی اش مفهوم

مــورد یــاری می رســاند؟
1( هــر انســانی بایــد بــرای مقابلــه بــا دشــمن درونــی آماده باشــد 

ــس اماره - نف
2( هــر انســانی بایــد بــرای مقابلــه بــا دشــمن درونــی آماده باشــد 

ــس لوامه  - نف
3(بــرای مبــارزه بــا نفــس بایــد در انتظــار رحمــت و  غفــران الهی 

بــود - نفــس امــاره 
4(بــرای مبــارزه بــا نفــس بایــد در انتظــار رحمــت و  غفــران الهی 

ــود - نفــس لوامه  ب
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    *** تیــپ دوم:

   *** تیپ سوم:
قرابــتمفهومــیدوآیــه/روایــتبــایکدیگــریــایــک
شــعربــاآیــه/روایتــیخــاص،تیــپدیگــرســؤالدراین

زمینــهاســت:

   *** تیــپ چهارم:
کامــل بــودن متــن آیــه، نقطــۀ مشــترک در ســه تیپ بنــدی 
ــه بخشــی  ــوند ک ــرح می ش ــم ط ــواالتی ه ــا س ــده اســت. ام ذکرش

از آیــه حــذف می شــود!
بــه ایــن بخــش از کتــاب درســی خــود دقــت کنیــد )درس 4 دیــن 

و زندگــی دوازدهــم(:

و سؤال طرح شده از این دو آیه را در کنکور )سراسری هنر-95(1  ببینید:

1- تعجب نکنید! کتاب درسی شما با کتاب های نظام قدیم مطالب مشترکی دارد 
 
که می توانم بگویم این بخش های مشترک »کم نیستند«.

مفهــومیــامدلــولآیــه/روایــتدرصورتســؤالاســتو
ازشــماآیــه/روایــتمتناســبرادرگزینههــامیخواهــد:

60- بــا توجــه بــه رویــات پیامبــر اکــرم  در صــورت عمــل بــه 
دســتورات کــدام آیــۀ شــریفه، یــک فقیــه در قیامــت همنشــین 

ایشــان خواهــد بــود؟
ُقوا فِیِه                                 یَن َواَل تََتَفَرّ 1( أَقِیُموا الِدّ

2( لُِینِذَر َقوَمُهم إذا ُرِجَع إلَیِهم 
3( اَل یَأْتِیِه الَْباِطُل ِمْن بَْیِن یََدیِْه َواَل ِمْن َخلِْفِه            

4( لُِیظِهَرُه َعلَی الّدیِن ُکلِِّه َولَو َکِرَه الُمشِرکوَن

ــا کــدام  ــا َکَســَب َرِهیــٌن( ب ــِرٍئ بَِم ــی )ُکُلّ اْم 60- عبــارت قرآن
روایــت شــریف هــم مفهــوم اســت؟

1( »حب الشیء یعمی و یصم«                      
 2( »فمن اراد العلم فلیاتها من بابها«

3( »بالعدل قامت السماوات و االرض«                    
 4( »ال تکن عبد غیرک و قد جعلک الل حرا«

55- عهــدی کــه خداونــد متعــال بــرای آن با انســان پیمان بســته 
اســت، کدام اســت؟

نَْیا  1(  یَا أَیَُّها الَنّاُس إِنََّما بَْغُیُکْم َعلَی . أَنُْفِسُکْم . َمَتاَع الَْحَیاۀِ الُدّ
2(  یَا أَیَُّها الَنّاُس أَنُْتُم الُْفَقَراُء إِلَی الَلِّ َوالَلُّ ُهَو الَْغِنُيّ الَْحِمیُد 
وَء َوالَْفْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخلَِصیَن  3(  لَِنْصِرَف َعْنُه الُسّ
ْیَطاَن إِنَُّه لَُکْم َعُدٌوّ ُمِبیٌن  َوأَِن اْعُبُدونِي  4( أَْن اَل تَْعُبُدوا الَشّ
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ــه  ــدی از آی ــهکلی ــان کلم ــب هم ــؤاالت، اغل ــپ س ــن تی در ای
بــه خاطــر  شــاهکلید  به عنــوان  حذف شــده کــه داوطلبــان 

ــپردند. س
ــده و  ــد« حذف ش ــه »عه ــخ )4( کلم ــه پاس ــه در گزین ــد ک می بینی
داوطلــب اگــر بــر اســاس روش حافظــه ای عمــل نمــوده، می بایســت 

واژگان دیگــری را در ذهــن داشــته باشــد.
)»واژگان کلیــدی« کلماتــی هســتند کــه نمی تــوان از متــن حــذف 
ــا  ــا نبــودن آن، بخشــی از پیــام متــن ناقــص نمی شــود ی نمــود و ب

ــد.( ــر می کن تغیی

یا این سؤال:

که با دیدن متن کامل آیه بهتر متوجه داستان می شوید:

63- دســتور بــه پایــداری در راه دیــن عــاوه بــر پیامبــر گرامــی  
مربــوط بــه چــه کســانی اســت و در پــی کــدام فرمــان دیگــر آمده 

ست؟ ا
وا                                               1 ( َمن تَاَب َمَعَک  - الَنَفضُّ
وا                                                       2( َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت  - الَنَفضُّ

3( َمن تَاَب َمَعَک  - التَطَغوا                                     
4( َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت - التَطَغوا     

»َفاسَتِقم َکما أُِمرَت َو َمن تاَب َمَعَک َو ال تَطَغوا إِنَُّه بِما تَعَملوَن بَصیٌر«

باسؤاالتدینوزندگیبهدوروشبایدبرخوردکنید:
-روشاولبرایسؤاالتمرتبطباآیاتوروایتهاست.

ــِندرس ــهازدلمت ــتک ــؤاالتیاس ــرایس -وروشدومب
ــدون ــوبوب ــانچهارچ ــزدرهم ــانی ــدهوگزینهه طرحش

ــت. ــاتوروایتهاس ــاآی ــاطب ارتب

نتیجه گیری
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    ** نکات مهم در این روش:

-  هر آیه / روایت می تواند حاوی یکیاچندپیام باشد.
-   ســعی کنیــد بــرای هــر آیــه بیشــترازیــکواژهکلیــدی در 

مطالعــۀ خــود پیــدا کنیــد.
-  ایــن روش را اجــرا کنیــد. دریافت هــا و تحلیــل خــود را بنویســید 

و بــا منبعــی کــه معرفــی خواهــم کــرد، تطبیــق بدهیــد.
-  اتفاقــی کــه در ایــن مطابقــت متوجــه خواهیــد شــد ایــن اســت 

کــه تحلیلتــانکامــلنیســت.
-  اما اصًا نگران نباشید. این کار را تا چند درسادامهدهید.

-  اتفــاق خوبــی در انتظارتــان اســت؛ آن هــم این کــه بعــد از چنــد 
ــه  ــید ک ــی را بنویس ــه نکته های ــر آی ــیه ه ــد در حاش درس می توانی

خودتــان آن را کشــفکردیــد.
-  آن زمــان می توانیــد بــهخودتــاناعتمــادبیشــتریکنیــد 

چــون پیشــرفت داشــتید. 

بــرای ایــن روش مطالعــه، یــک کار ویــژه هــم بایــد 
انجــام دهیــد کــه در ادامــه خواهــم گفــت.

   *** روش اول:

ــؤاالت را  ــوم س ــا س ــپ اول ت ــت .تی ــات و روایت هاس ــۀ آی  در زمین
ــی  ــای خوب ــه جاه ــه ب ــر آی ــدی ه ــاس واژگان کلی ــر اس ــد ب می توانی

ــانید. برس
یعنــی وقتــی بــا یــک آیــه/ روایــت در هرجایــی از متــن درس روبــرو 

می شــوید، ایــن اطاعــات را از دل آن بیــرون بکشــید:
- از زبان چه کسی / کسانی نقل شده است؟

- خطاب به چه کسی / کسانی است؟
- کلمه / کلمات کلیدی آن کدام است؟
- دربارۀ چه موضوع / موضوعاتی است؟

- بــا کــدام آیــه / روایــت دیگــر ارتبــاط معنایــی و هــم ســویی دارد؟ 
)ایــن قســمت از تحلیــل آیــه را خیلــی جــدی انجام بدهید(

- یادآور کدام شعر یا تمثیل مشهور است؟
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چند مثال از کتابدرسی خود ببینید:
مثال 1: برایآموزشواژگانکلیدیوپیامآیه:

ــه »وعــظ و  ــوای آی ــد کــه محت -  از فعــل »اعظکــم« می شــود فهمی
پنــد« اســت نــه »تهدیــد«.

ــی« شــدن  ــی« و »عمل ــه »فعل ــه جنب ــوا« ب -  از معنــی فعــل »تقوم
ــید. ــوان رس می ت

ــیم  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرادی« ب ــی و ُف ــای »َمثن ــا کلیدواژه ه -  ب
کــه در هــر دو حالــت »تنهایــی« و »دوتایــی« )و شــاید همیشــه( کار 

خواســته شــده در آیــه انجــام شــود. 
-  این آیه به طورکلی در زمینۀ این موضوعات است:

•  اقامــۀ نمــاز و عبــادت بــرای خداونــد در همــه حــال * جنبــه عملــی 
ــد و عبودیت.  توحی

مثال 2: برایآموزشواژگانکلیدیوپیامآیه:

« کــه دوبــاره از  آیــه »اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َو ُرْهَبانَُهــْم أَْربَابـًـا ِمــْن ُدوِن الَلِّ
کتــاب درســی شــما برداشــتم. 

-  بــا واژۀ »اتخــذوا« کــه دربرگیرنــدۀ انتخابــی بــودن اســت نــهاجبار 
انتخاب. در 

-  »أَْحَباَرُهــْم َوُرْهَبانَُهــْم« کــه مجموعــهای از معبودهــا و طاغــوت را 
می رســاند.

ــدن و  ــل ش ــریک قائ ــاوی ش ــا ح ــه به تمام معن ــن دون الل« ک -  »م
ِشــرک اســت. 

شــما تحلیــل ایــن آیــۀ را بنویســید: »اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َو ُرْهَبانَُهــْم 
:» أَْربَابـًـا ِمــْن ُدوِن الَلِّ

پیــام آیــه: ........................................................................................................
......................................................................

ِّ َمْثَنی َوُفَراَدی ُقْل إِنََّما أَِعُظُکْم بَِواِحَدۀٍ أَْن تَُقوُموا لِلَ

شما بنویسید:
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تحلیلآیه:
ــه همه کســانی  ــان پــروردگار اســت، خطــابب آیــه مجــدداً اززب
ــی  ــوعآن گواه ــد. موض ــال حاضرن ــبه اعم ــۀ محاس ــه در عرص ک
ــا انجــام  ــه توســط آن ه ــی اســت ک ــر کارهای ــدن ب دادن اعضــای ب

ــی دارد: ــتمفهوم ــه قراب ــن آی ــا ای ــده و ب می ش

ــا ــیآوردمت ــۀفارس ــدونترجم ــداًب ــالراعم ــنمث ای
مقدمــهباشــدبــرایکارویــژهایکــهدرروشمطالعــهبایــد

انجــامدهیــد.
روش دوم:

در روش مطالعــه دوم کــه بــرای ســواالتمتنــی می باشــد، کلیــات 
ــل  ــی، کام ــۀ متن خوان ــه در مجموع ــد ک ــی را می خواهی متن خوان

توضیــح داده ایــم امــا کلیاتــی از آن را همین جــا خواهــم گفــت.
ــی  ــزار به خوب ــی از دواب ــن و زندگ ــی دی ــای متن ــرای بخش ه ب

ــد: ــتفاده کنی اس
متنخوانی.ساختارذهنی.

مثال 3: برایآموزشتحلیلوپیامآیه:

ــه همــه  ــابب ــروردگار و خط ــان پ ــه اززب ــه آی مســلم اســت ک
انسان هاســت. آغــاز خلقــت و تکثیــر نســل بشــر، موضــوعثانویــه
آیــه و البتــه موضــوعاصلــی آن، برتــری تقــوا بــر نــژاد و ریشــه 

اســت. 
مثــال 4: همچنــان از کتــاب و در راســتای کارویــژهایاســت کــه 

ــم گفت: خواه

الَْیْوَم نَْخِتُم َعلَی أَْفَواِهِهْم َوتَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َوتَْشَهُد 
أَْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسُبوَن

َوَقالُوا لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعلَْیَنا . َقالُوا أَنَطَقَنا الَلُّ الَِّذي أَنَطَق ُکَلّ 
ۀٍ َوإِلَْیِه تُْرَجُعوَن  َشْيءٍ َوُهَو َخلََقُکْم أََوَّل َمَرّ
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1( کتاب ویژۀ رشته علوم انسانی

     ***درمتنخوانی:
بایــد بدانیــد واژگان کلیــدی هــر بخــش از مطالــب درســی کدم انــد؟ 
وجــود هــر واژه چــه نقشــی در اندیشــه های کلیــدی و موضــوع درس 
ــی  ــای کل ــر تیتره ــاوه ب ــد ع ــش از درس بتوانی ــر بخ ــرای ه دارد؟ ب

کتــاب، ریــز تیترهایــی منطقــی تعریــف کنیــد و . . . 
     ***درساختارذهنی:

ــاد  ــن ایج ــاختاری در ذه ــاب س ــر کت ــت ه ــه از کلی ــس  از آن ک پ
ــرای هــر درس پیــش  ــر ب ــر و دقیق ت ــد، آن ســاختار را جزئی ت کردی
ــا  ــا  ب ــباهت آن ه ــا و ش ــا، تفاوت ه ــن بخش ه ــۀ ای ــه رابط ــد. ب ببری

یکدیگــر دقــت کنیــد.

مثالمیزنم:
-  در درس هفتم کتاب دهم:

1( مراحل وقوع قیامت بیان شده: ساختارکلیدرس
2( هر مرحله خود شامل چند بخش است.

3( هر بخش نیز ویژگی های خاص خود را دارد.
4( بــرای بخش هایــی از هــر مرحلــه، ممکــن اســت یــک یــا چنــد آیــه 

ــده باشد. ذکرش
4( این بخش ها و مراحل را که محدودند به خاطر بسپارید.

و...
یــا بــه شــباهتهایفریبنــدۀ ایــن واژه هــا در کتــاب دقــت کنیــد: 

امــکان معــاد، اثبــات معــاد، اعتقــاد بــه معــاد، انــکار معــاد و . . .
ــار  ــه کن ــی ک ــا زمان ــات ت ــن واژگان و موضوع ــدام از ای ــر ک     . ه
ــه  ــده نشــود، ســاده و کامــا واضــح ب ــب تســت دی هم دیگــر و در قال

نظــر می رســد!

کار ویژه و مؤثر در این روش مطالعه

استفاده هدف دار و آگاهانه از دانش زبان عربی
اغلــب داوطلبــان ایــن کار را انجــام می دهنــد امــا نــههــدفدار

اســت و نــه آگاهانــه.
می خواهــم پیــش از ادامــه بحــث دربــاره ایــن تکنیــک خــاص، بــا 
دقــت تمــام کتــاب ناشــر تخصصــی دروس عمومــی بــرای دیــن و 

زندگــی را بشناســید.

معرفی منبع تخصصی
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2( کتاب مشترک سایر رشته ها:

کتاب دین و زندگی دوازدهم مشترک سایر رشته ها؛ 
انتشارات مشاوران آموزش

ــه  ــد ک ــی بخوانی ــم تألیف ــان تی ــاب را از زب ــن کت ــای ای ویژگی ه
ــتند: ــانی را نوش ــته انس ــژه رش ــاب وی کت

مشخصات کتاب دین و زندگی دوازدهم؛ ویژۀ رشتۀ 
علوم انسانی از انتشارات مشاوران آموزش:

تألیــف ســعیدشــبقره، وحیــدتمنــا و گــروه 9نفــره همــکاران 
تألیــف و طــرح ســؤال

دیگــر ویژگی هــای ایــن کتــاب را در تصویــر زیــر بخوانیــد تــا شــما 
را بیشــتر بــا متــن کتــاب آشــنا کنــم:
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+ دینوزندگی را باید یادبگیرید؛ نه حفظ کنید؛
- چگونه؟

ــه  ــت، ن ــری« شماس ــف آن »یادگی ــاس تالی ــه اس ــی ک ــا کتاب + ب
ــردن« ! ــظ ک »حف

ــن جــا  ــاب را همی ــوزش محــور کت ــد صفحــه از درســنامۀ آم چن
ببینیــد. البتــه بــرای دانلــود بخشــی از کتــاب هــم می توانیــد بــه 

فروشــگاه اینترنتــی انتشــارات مشــاوران آمــوزش برویــد:

یادتان باشد:

WWW.MOSHAVERANPUB.COM
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بُرش هایــی از ایــن کتاب هــا را بخوانیــد تــا مصداق هایــی بــرای 
روشآمــوزشمتناســببــادروسمتنــی را در آن هــا ببینیــد :
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تیتربندیمطالبدرسنامه را در بخش سؤاالتتستی هر درس آورده ایم.

یک کار ویژه در کتاب های دین و زندگی 
مشاوران آموزش:
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-  می دانیــد هــر بخــش از هــر درس چــه تعــداد تســتی را شــامل 
ــود؟ می ش

-  و اینکه هر بخش از هر درس چه میزان اهمیت دارد؟
-  ایــن امــکان را داریــد کــه یــک درس را به صــورت منظــم و 

ســازمان یافته در بیــش از یــک نوبــت مطالعاتــی بخوانیــد.
و مهم تر از همه این ها:

-  به تناسب ویژگی های دروس متنی، مطالعه می کنید.

ایــن کتــاب و کتــاب پایــۀ دیــن و زندگــی جامع مشــاوران آمــوزش را 
از فروشــگاه اینترنتــی میتونین تهیــه کنین از ایــن آدرس: 

www.moshaveranpub.com

ــرای  ــی ب ــان عرب ــش زب ــه از دان ــدفدار و آگاهان ــتفادۀ ه • اس
ــی. ــن و زندگ درس دی

این عبارت به چه معناست؟
لطفابادقتبخوانید:

ــن و  ــود در درس دی ــی خ ــای عرب ــان از آموخته ه ــر داوطلب اکث
زندگــی اســتفاده می کننــد امــا بهتــر اســت ایــن »به کارگیــری« 
را هــدفدار و مدیریتشــده انجــام دهنــد تــا بازدهــی 

ــند. ــته باش ــتری داش بیش

ادامۀ روش مطالعهبا این ویژگی خاص در کتاب های مشاوران آموزش:
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ــت  ــهبنبس ــه ب ــوند ک ــل می ش ــن روش متوس ــه ای ــی ب زمان
رســیده اند. یــا حداقــل جــزو راهحلهــایآخــر اســت.

درحالی کــه اگــر بخواهیــد هرکــدام از 25 ســؤال ایــن درس را در 40 
ثانیــه پاســخ بدهید:

-   باید مدیریتزمان )سر جلسه کنکور( بدانید.
ــا  ــؤال و گزینه ه ــدن س ــردن در خوان ــه ک ــان، عجل ــت زم -   مدیری

نیســت.
-  بلکــه یعنــی کاردرســت را در کمتریــن زمــان ممکــنبهصورت

درســت انجــام دهید.
-   پــس بــرای هــرثانیــۀایــن17دقیقــه بایــد بــا برنامــه از پیش 

تعیین شــده جلــو برویــد.
-  ازمیانبُرهایــیاســتفادهکنیــد کــه راه گشــا، مؤثــر و البتــه 

بیشــترین میــزان کاربــرد را دارد.
-   نــه تکنیکهایــیمحــدود و منحصــر بــه چنــد ســؤال و هــر 

ــتباهی دیگر. کار اش
***ودرکنــارهمــۀاینهــا بــرای هرنــوع غافلگیــر شــدن در 

آزمــون، حداکثــر آمادگی را داشــته باشــید. 

در کنکور داوطلبی موفق تر است که:
بــا روش مطالعــه درســت، در کنــار اســتراتژی اصولــی و   -
منبــع تخصصــی، برنامهریــزی خــود را اجــرا کنــد تــا بیشــترین 
ــه ســر جلســه کنکــور  ــا خــود ب ــد را ب ــشمفی ــات و دان تجربی

ــرد. بب
لطفــًا تک تــک کلماتــی کــه برجســته نشــان داده شــدند، 

ــدی بگیرید! ج

شاید سؤالسخت باشد، اما جوابیساده دارد.
ــرای ســؤاالتی کــه می دانیــد چالشــی هســتند،  آن هــم این کــه: ب
ــواالت(  ــارم س ــپ چه ــژه تی ــد )به وی ــاال دارن ــه ب ــط ب ــطح متوس ــا س ی
اســتفاده از دانــش عربــی را جــزو راه حل هــای اول خــود بگذاریــد.

دانش عربی که می گویم در دو زمینه است:
ــان  ــته هم زم ــاً ناخواس ــه حتم ــده ک ــدان پیچی ــدی نه چن 1( قواع

ــاد می گیریــد.  ــرای کنکــور آن هــا را ی ــی ب ــا مطالعــۀ عرب ب
2( ترجمــه از عربــی بــه فارســی یــا در واقــع همــان ترجمــه آیــات 

ــا. و روایت ه

کاری که داوطلب ها در حالت 
معمول انجام می دهند:

خالصه بگویم:

چگونه هدف دار از عربی در دین و زندگی 
استفاده کنید؟
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ــرد  ــرای مف ــک« ب ــک« و »نفس ــه »لعل ــر »َک« در دو کلم ضمی
ــه ایمــان  ــر اســت )دوم شــخص حاضــر( و اینکــه کســانی ک مذک
نیاوردنــد، چنــد نفــر هســتند. )بــا توجــه بــه فعــل »یکونــوا« کــه ســوم 

ــب اســت( شــخص غای

ایــن ســوال از کنکــور 97 را یادتــان باشــد زمانــی کــه در مطالعــۀ 
عربــی کنکــوری کمــی جلــو رفتیــد، تحلیــل کنیــد:

یک نکتۀ
 خـوب

شــما آیــات و روایت هــای کنکــور را قبــًا در کتــاب درســی 
ــس  ــید. پ ــات آن را می شناس ــد و کلم ــل کرده ای ــد و تحلی دیده ای
هراســی از ندانســتن یکــی دو کلمــه در آیــه را نداشــته باشــید و 

ــد. ــان را پیــش ببری کارت
بــا چنــد مثــال کــه همــه را از کتــاب و کنکــور سراســری هســتند، 

نشــان می دهــم چگونــه ایــن کار را بکنیــد:

      *** مثال 1:

لََعلََّک باِخٌع نَْفَسَک أاََلّ یَُکونُوا ُمْؤِمِنیَن

-   ایــن بخشــی از یــک آیــه اســت کــه مخاطــب آن یــک َمــرد اســت 
کــه اندوهــی را در دل دارد؛ انــدوه مســلمان نشــدن عــده ای دیگــر.

اما چگونه به این نکته می توان پی برد؟

    *** مثال 2:
ــا؟  ــدام مثال ه ــا آورد. ک ــود اینج ــاد را می ش ــی زی ــاً مثال های قطع
ــتیم.  ــات داش ــؤاالت آی ــی س ــه در تیپ شناس ــی ک ــۀ مثال های هم
یــا هــر ســؤالی دیگــر کــه می توانیــد بــا ترجمــه، کارهایــی جــدی 

بــرای رســیدن بــه پاســخ درســت در آن هــا انجــام دهیــد. 
ــن و  ــؤاالت دی ــارم س ــپ چه ــن روش در تی ــش و ای ــن دان •   ای

ــت. ــر اس ــردی و مؤث ــیار کارب ــی بس زندگ

تمرین کنید:

63- دستور به پایداری در راه دین عاوه بر پیامبر گرامی  مربوط به 
چه کسانی است و در پی کدام فرمان دیگر آمده است؟

وا                                                      وا         2( َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت  - الَنَفضُّ  1 ( َمن تَاَب َمَعَک  - الَنَفضُّ
  3( َمن تَاَب َمَعَک  - التَطَغوا         4( َفاْسَتِقْم َکَما أُِمْرَت - التَطَغوا     
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ــت  ــی از آزمون هاس ــی یک ــن و زندگ ــدی درس دی ــن بودجه بن ای
ــن اســت. ــاً در همــۀ آزمون هــا چنی ــه تقریب ــه البت ک

یعنــی: 1( تعــداد درس هــای هــر آزمــون مشــخص اســت. 2( هــر 
آزمــون تقریبــا از 5 درس، ســوال طــرح می شــود.

ــد و  ــد بدانی ــه بای ــی ک ــی: محــدودۀ انتخــاب و مطالب ــا یعن این ه
بخوانیــد، کامــا مشــخص اســت. ایــن ویژگــی هــم خــوب اســت 

هــم ناخــوب.
ــدی در  ــنجش ج ــکان س ــما ام ــه ش ــون ب ــت چ ــوباس خ
ــی  ــن ویژگ ــا ای ــد. ام ــاب را می ده ــر کت ــف ه ــای مختل بخش ه
در عیــن  مفیــد بــودن میتوانــدفریبنــدهباشــد؛ زمانــی کــه 
ــد،  ــع نداری ــون جام ــه آزم ــی ک ــما در مراحل ــراز ش ــا و ت درصده
ــای  ــراز آزمون ه ــت ت ــت و اُف ــع اس ــای جام ــتر از آزمون ه بیش
ــه در  ــی را ک ــا کارهای ــد ی ــی می دانی ــی طبیع ــه نوع ــع را ب جام

ــد. ــامندهی ــه ام،انج ــه گفت ادام
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ایــرادیــاایرادهــایکارتــانراپیــداکنیــد. قبــل از هرچیــز 
لطفــا بــا خودتــان رو راســت باشــید. یعنــی صادقانــه بــه خودتــان 
ــراب  ــدم و خ ــون را خوان ــل آزم ــدی و کام ــا ج ــد: »آی بگویی

کــردم؟« ســپس بــه ســراغ تحلیــلآزمــون برویــد. 

برای پیشرفت در این درس چه کار باید بکنید؟

نــگاه شــما بــه درصــد و تــراز1  هــر مرحلــه از آزمونــی کــه شــرکت 
می کنیــد مهــم اســت. 

•  زمانی که به تراز مطلوب2  می رسید: 
ــت ــدازتثبی ــه بع ــد ک ــن باش ــان ای ــد و هدف ت ــب نخوری فری
موقعیــت بایــد بــه وضعیــت»عالــی« برســید و اگــر در وضعیت 
ــترا ــنوضعی ــن باشــد کــهای ــان ای ــی« هســتید، هدف ت »عال

همچنــانحفــظکنیــد.

ــا مشــاورتان    ــد. از پشــتیبان آزمــون ی ــراز و درصــد را حتمــا بدانی 1-  تفــاوت ت
بپرسید . 

2- تــراز مطلــوب در آزمــون آزمایشــی دیــن و زندگــی یعنــی در وضعیت »خیلی 
خوب« باشید. تراز را معیار بدانید نه درصد و نمرۀخام آزمون 

هــر مرحلــه بایــد دفترچههــایآزمــونراشــخمبزنیــد. هــم 
دفترچــۀ ســؤاالت و هــم دفترچــۀ پاســخ تشــریحی.

شــخم زدن یعنــی در پاســخنامــۀتشــریحی دنبــال نــکات جدید 
ــد، در  ــا اشــتباه کردی ــی را کــه نمی دانســتید ی باشــید و تمــام نکات
ــت ها  ــن یادداش ــد. ای ــتکنی ــی یادداش ــخص و ثابت ــای مش ج
ــدی و  ــای جمع بن ــل از آزمون ه ــت. قب ــخصی شماس ــۀ ش گنجین
جامــع و البتــه چنــد هفتــۀ آخــر بســیار بــه کمک تــان خواهــد آمــد.

این جمله را یادتان هست که در همین مجموعه خواندید:
ــی و  ــتراتژی اصول ــار اس ــت، در کن ــۀ درس ــا روش مطالع - ب
منبــع تخصصــی، برنامهریــزی خــود را اجــرا کنیــد تــا 
بیشــترین تجربیــات و دانــشمفیــد را بــا خــود بــه ســر جلســه 

ــد. ــور ببری کنک

و در هر دو صورت:

چرا به این منبع نیاز دارید؟

زمانی که آزمون دین و زندگی 
را خراب کردید: 



37

در منبــع شــخصی، تجربیــات خــود را ثبــت کنیــد. تجربه هایــی 
ــار آن را  ــتر از یک ب ــا بیش ــار ی ــه یک ب ــی ک ــس لغزش های از جن
ــی و  ــاب درس ــۀ کت ــد از مطالع ــه بع ــی ک ــا نکته های ــته اید. ی داش
ــه اشــتباه  ــا در آن زمین ــد ی ــون فرامــوش کردی تســت زنی در آزم

داشــتید.

هر داوطلب کنکور برای هر درس  به سه منبع نیاز دارد:

1(کتابدرسی: که ساختار و جنس محتوای آن را بشناسد.
ــر آن درس  ــص ناش ــه در تخص ــی: ک ــکآموزش ــابکم 2(کت

ــی!  ــیدروسعموم ــد. حت باش
ــردی  ــش کارب ــا برای ــی وقت ه ــه خیل ــخصی: ک ــیش 3(منبع
باشــد. منبعــی شــخصی کــه هــرنکتــهومطلبــیرانبایــددر
آنبنویســیدامــابایــدهمــهمطالــبمهــمونکتــهداررادر

آنبنویســید!

یادتان باشد:

@Ensaniha
@Ensanidabir
@Moshaveraneirann

کنکـــوری ها

مشـــــــاورهــا

دهم و یازدهم

دبـیــــــــــرهــا

@Classdahomiaa

02166975727

WWW Moshaveranpub.com

Moshaveraneamozesh
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و سوال آخر اینکه:
ــن ــیای ــواالتمفهومی-ترکیب ــهس ــدب ــهمیتوانی چگون

ــد؟ ــخدرســتبدهی درسپاس
نزدیــک بــه دو ســوم ســواالت ایــن درس در حــوزه آیــه و روایت هــا 

ــود. ــرح می ش ط
نکتــه اینجاســت کــه در دل هــرآیــه،پیــاموهدفــی
ــن درس  ــه مت ــه ب ــا توج ــد آن را ب ــما بای ــه ش ــدهک گنجاندهش
اســتخراج کنیــد. و ایــن همــان معنــای تحلیلــیخوانــدناســت،

ــردن! ــظک ــایحف ــهج ب

ــاد گرفتــن ایــن روش مطالعــه در ابتــدا دشــوار بنظــر می رســد و  ی
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــا می توانی ــا حتم ــد. ام ــه و پشــتکار می خواه حوصل
ــوزش،روش ــیمشــاورانآم ــنوزندگ ــابدی ازکت

"یــادگرفتــن"دیــنوزندگــیرا"یــادبگیریــد".
ــر در  ــه" و "تدب ــی آی ــای "متن خوان ــاب شــما در بخش ه ــن کت در ای
آیــه" و "تفکــر در حدیــث" بــا "تحلیلــی خوانــدن" و روش مطالعــه آن 
ــهجــایآنکــهجمالتــیگزارشــیازآیــه آشــنا می شــوید؛ب

رابخوانیــدوحفــظکنیــد!

پیــدا کــردن ارتبــاط آیــات هــر درس بــا یکدیگــر، ارتبــاط آنهــا بــا 
دیگــر درس هــا و البتــه رابطــه معنــاداری کــه بــا متــن درس داشــت،
ــتفاده از آن  ــا اس ــه ب ــود ک ــندرس ب ــندرای ــهم روشمطالع

ــدم.  توانســتم ایــن درس را در کنکــور 75% پاســخ ب

پرسش اول که مهمترین سوال هم هست: 
آیادینوزندگیدرسیحفظیست؟

مــاک پاســخ ایــن ســوال بایــد »ســواالتکنکــور« باشــد. وقتــی 
ــم میبینیــم کــه تعــداد ســواالت  ــلکنی ــا دقــت تحلی آنهــا را ب
ــل  ــه عــدد قاب ــت بلک ــم نیس ــا ک ــی آن نــه تنه ترکیبی-تحلیل
ــی از  ــل و ترکیب ــوند؛ تحلی ــامل می ش ــوال را ش ــی از 25س توجه

ــن. ــات و مت ــن آی ــاط بی ارتب

ــردرس ــدایه ــرادرابت ــد کــه چ ــت کرده ای ــه حــال دق ــا ب ت
ــهشــدهاســت؟ آیاتــیارائ

ــی  ــات ابتدای ــع آی در کتــاب درســی شــما، متــن هــر درس در واق
خــود را تفســیر و تشــریح می کنــد همانطــور کــه احادیــث و 
روایــات بــه کار رفتــه در آن، بــرایتثبیــتهمــانآیــات آورده 

شــدند.

کسی که دینی کنکور97 را 75% زد؛ توصیه ها 
و روش مطالعه دین و زندگی از حسین حسین زاده
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»چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است«. چرا؟

 »روش« با ما چه کار می کند؟

 »روش« در مجموعۀ ترمینولوژی »چگونه خواندن« حرف از »روش« می زند.

چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است.

بــرای نوشــتن، خوانــدن یــا هــر کاری کــه قــرار اســت ردپایــی داشــته 
باشــد، »روش« کلیــد واژه ای اســت کــه اگــر دیده نشــود بــه نوعی »در 
ــر  ــه ه ــود ک ــکنی می ش ــان هیزم ش ــت هم ــت و حکای ــا زدن« اس ج
ــا تبــری ُکنــد و دســتانی تــاول زده، عــزم بریــدن درخت هایــی  روز ب
ــز کــردن  ــرای تی ــت ب ــا اندکــی وق ــل از آن کــه ب ــد را دارد غاف تنومن

تیــغ تبــرش...

ــک گام  ــم، ی ــرا می کنی ــه آن را اج ــم و البت ــی »روش« را می دانی وقت
نَــه، چنــد قــدم جلوتــر از خودمــان داریــم حرکــت می کنیــم. وقتــی 
ــن  ــدۀ مت ــم خوانن ــا »روش« می توانی ــتیم، ب ــتن هس ــغول نوش مش
خــود باشــیم و زمانــی کــه خواننــدۀ یــک متــن هســتیم )هــر متنــی از 

ــه کجــا می رســیم. ــن مســیر ب ــا ای ــم ب ــی( می دانی ــر کتاب ه

ــه« از آن دســت کلماتــی اســت کــه در عیــن پرســش گری،  »چگون
»مســیر« را هــم نشــان می دهــد.

یک بار دیگر تیتر باال را بخوانید. 
.....

ــت.  ــری نیس ــرای آینده نگ ــط ب ــید! »روش« فق ــاده نیاندیش ــا س لطف
»روش« بــه مــا »نــگاه« می دهــد، نگاهــی کــه »کنتــرل« بــه همــراه 
ــدرت نوشــتن،  ــدرت« رســید. ق ــه »ق ــوان ب ــرل« می ت دارد و از »کنت

قــدرت خوانــدن، قــدرت دیــدن و . . .

ــم،  ــام دادی ــوژی انج ــدی ترمینول ــۀ 1+11 جل ــه در مجموع کاری ک
آمــوزش »روش« مطالعــۀ درس هــای مختلــف اســت تــا همــواره چنــد 
قــدم از خودتــان جلــو بزنیــد، تــا از مســیر درســت بــه مقصــد برســید، 

ــا اشــتباه تان را ببینیــد پیــش از آنکــه دیــر شــود.  ت

ــِر  ــم مشــاور و دبی ــا شــاید ه ــور هســتید ی ــب کنک ــه داوطل شــما ک
ــد.  ــدی بگیری ــد »روش« را ج ــوژی! بای ــۀ ترمینول ــب مجموع مخاط
ــن  ــۀ ای ــا مطالع ــس. ب ــا تدری ــزی ی ــود، در برنامه ری ــۀ خ در مطالع

ــون: ــد چ ــزکنی ــودراتی ــرروشخ ــه، تب مجموع




