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گروه آموزشی آلم

سخن مشاور :
علم و علم آموزشی بسان یک درخت است .درختی که ریشه آن افکار و تفکرات آدمی است وخواسته و نیاز های او.درختی که اگر
به ثمر برسد رشد و تعالی انسان را بهمراه دارد.با علم انسان به معراج سعات می رسد و میتواند حق و باطل را به درست انتخاب
کند.
با علم و روشن فکری عدالت برقرار می شود،دنیای تاریک ما روز به روز ،رو به روشنی میگذارد و این شب سیاه افکار آدمی رو به
سپیدی صبح سوق پیدا میکند.
رسول اکرم (ص) فرمود  :اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است  ،خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست
می آید  ،و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان میشود ( .بحارالانوار ،جلد  ، 6ص )18
شرکت در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه و کسب علم و ادامه تحصیل در مقاطع عالی این روز هاا بارای جواناان اماری
ضروری است  .داوطلبان علا قه دارند تا این مرحله از کسب علم را با موفقیت پشت سر گذاشته و راه خود را بارای کساب علاوم
مختلف هموار سازند.
چند سالی است که کتابهای کمک آموزشی و سایر ابزار هابه منظور تفهمیم بهتر و آسان تر دروس وارد بازار شده اند تا ایان راه
پر پیچ و خم قبولی در آزمون سراسری را آسان تر نمایند  ،ولیکن متاسفانه این امر مهم تبدیل به سودجویی برای افاراد مختلاف
شده است و این افراد کتب کمک آموزشی و ابزارهای مختلفی را به بازار عرضه میکنند که کیفیت چندان مطلوبی نداشته و هادفی
جز تلکه کردن این غنچه های باغ علم ندارند.
حجم زیاد کتب کمک آموزشی و نرم افزار ها  ،قیمت های گزاف کتب و فیلم ها  ،عدم کیفیت مناسب  ،تست های چهارگزیناه ای
غیر استاندارد  ،عدم رعایت حقوق نشر و چاپ ،فیلم های غیر مناسب  ،نکات خارج از کتاب و ...از جمله معایب ابزار هاای کماک
آموزشی موجود در ایران است.
بنده بر خود لازم دیدم تا بار دیگر با همکاری سایت گروه آموزشی آلم در راستای اهداف مقدس نظام آموزشی کشور قدمی مثبت
برداشته و بهترین کتب کمک آموزشی موجود در ایران را به شما سروران معرفی نمایم.
شایان به ذکر است که بنده مولف و ویراستارعلمی  689کتاب کمک آموزشی مختلف هستم و منابع معرفی شده در اینجا از نگاه و
دید بنده هستند.چنانچه کتبی از انتشاراتی را در زیر معرفی نکردیم دلیل بر بی کیفیتی این محصولات نیست  .ماا ساعی کاردیم
بهترین منابع را به شما معرفی کنیم .
بنده عقیده دارم که کتاب کمک آموزشی می بایست بر اساس سطح علمی داوطلبین انتخاب و از تقلید کورکورانه در انتخاب منابع
خودداری شود.
در برنامه ریزی برکا  ( 57برنامه ریزی رایگان گروه آموزشی آلم ) تمام نکات علمی و شیوه های روانشناسی رعایت شده ویکی از
بهترین انواع برنامه ریزی است.چنانچه تمایل دارید این یک سال را با ما باشید پس منابع معرفی شده توسط ما را تهیه و انشالله
با ما هم راه و هم قدم باشید.
در پایان از درگاه خداوند منان برای شما عزیزان آرزوی توفیق و پیروزی روزافزون را خواستارم .
علی سلیمانی ( مشاور تحصیلی و مولف کتب کمک آموزشی )
اول تیر ماه 6851
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دروس عمومی :
نام درس

منابع پیشنهادی

زبان و ادبیات فارسی

انتشارات مهر و ماه ( پنج گنج )  ،نشر الگو  ،گاج ،کلک معلم
 ،خیلی سبز

زبان عربی

مبتکران ( ایاد فیلی )  ،گاج  ،خیلی سبز  ،رمزینه  ،تخته سیاه

دین و زندگی

گاج  ،نشرالگو  ،مهر و ماه  ،پیام آیات و روایا ت مهر و مااه ،
آیات و روایات گاج  ،انتشارات کاگو

زبان انگلیسی

انتشارات تاجیک  ،شبقره  ،مبتکران  ،گاج
لغات  :مهر و ماه  ،فرهنگ هادی  ،نوبل ،واژگان تکمیلی مهر و
ماه ( لقمه )

کتب عمومی مورد نیاز در برنامه ریزی برکا :
نام درس

منابع پیشنهادی

زبان و ادبیات فارسی

مهر و ماه ( پنج گنج )  +قرابت معنایی نشر دریافت

زبان عربی

ایاد فیلی ( عربی به زباان سااده – مبتکاران ) (داناش آماوز
ضعیف به قوی )
مهر و ماه ( دانش آموز متوسط به قوی )

دین و زندگی

گاج  +پیام آیات مهر و ماه یا کاگو

زبان انگلیسی

لغات  :مهر و ماه  +گاج یا مبتکران

نکته  :داوطلبینی که شاید قبلا منابع خود را تهیه کرده و میخواهند با برنامه ریزی برکا پیش بروند حتما کتاب ادبیات فارسی پانج
گنج ( مهر و ماه ) و عربی مبتکران ( ایاد فیلی ) را تهیه نمایند.در دروس دیگر زیاد حساسیتی نداریم.

ریاضیات و فیزیک ( علوم انسانی (ریاضی )  ،تجربی و ریاضی )
سطح علمی داوطلب

منابع پیشنهادی

ضعیف ( نمره امتحانات  0تا ) 68

ژرف اندیشان  ،انتشارات فاطمی  ،منتشران  ،نوبل  ،گسترش
( کاگو ) ،رمزینه

متوسط ( نمره امتحانات  68تا ) 67

مهر و ماه  ،کوله پشتی  ،گاج  ،خیلی سبز،جوکار ،رمزینه

قوی ( نمره امتحانات  67تا ) 00

تخته سیاه  ،نشر الگو  ،قلم چی  ،خوشخوان  ،مهر و ماه  ،فار

پیشنهاد ما برای برنامه ریزی برکا :
سطح علمی داوطلب

منابع پیشنهادی

ضعیف ( نمره امتحانات  0تا ) 68

منشران یا ژرف اندیشان

متوسط ( نمره امتحانات  68تا ) 67

رمزینه یا ژرف اندیشان یا گاج

قوی ( نمره امتحانات  67تا ) 00

نشر الگو یا مهر و ماه
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زیست شناسی :
آموزش

انتشارات فاطمی  ،فراگیران دانش  ،رنگین کمان  ،نوبل

کتب تستی

خانه زیست شناسی  ،خیلی سبز ،همگامان  ،تخته سیاه  ،گاج
 ،نشر الگو

نکات ترکیبی

نشر دریافت  ،خط قرمز  ،خیلی سبز ریا ،رنگین کمان  ،مهر و
ماه  3000 ،تست گاج

پیشنهاد ما برای برنامه ریزی برکا :
آموزش

انتشارات فاطمی  ،نوبل

کتب تستی

گاج  ،خانه زیست شناسی ( گربه )  ،نشر الگو

نکات ترکیبی

نشر دریافت  ،رنگین کمان

شیمی :
شیمی

انتشارات گاج  ،مبتکران  ،خیلی سبز  ،مهر و ماه  ،فاار  ،نشار
دریافت

پیشنهاد ما برای برنامه ریزی برکا :
شیمی

انتشارات گاج

زمین شناسی :
زمین شناسی

خیلی سبز  ،نشر برد  ،نشر دریافت  ،مهر و ماه  ،قلم چی

پیشنهاد ما برای برنامه ریزی برکا :
شیمی

خیلی سبز  ،مهر و ماه

کتب ویژه رشته انسانی :
کتب اختصاصی رشته انسانی

انتشارات گاج  ،خیلی سبز  ،مهر و ماه
 3کتاب اختصاصی انسانی گاج  ،روانشناسای خیلای سابز ،
جغرافیا خیلی سبز  ،کتب سبز قلم چی

کتب رشته زبان تخصصی :
زبان انگلیسی تخصصی

انتشارات گاج  ،خاط سافید  ،انگلیسای ( عبااس فارزام ) ،
انتشارات تاجیک
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کتب ویژه رشته هنر :
هنر

مجموعه تست های کتب انشتارات سازمان سنجش آماوزش
کشور  ،قلم چی  ،هنر های تجسمی ( غلامحساین ناامی ) ،
مبانی طراحی گرافیک ( آرماین هیاوفمن )  ،سااز شناسای (
پرویز منصوری )

فیلم ها و نرم افزار های کمک آموزشی :
فیلم

گاج  ،مدرسه صنعتی شریف ( رایگان )  ،لوح و قلم

نرم افزار

آزمون یار

کتاب خلاصه نویسی شده ( ویژه ایام جمع بندی ) :
انشالله اسفند ماه  59از طریق سایت همشاگردی و گروه آموزشی آلم معرفی خواهند شد .
کتب پیشنهادی در دوران کنکور ( مطالعه خارج از کتاب ) :
قرآن کریم  ،دیوان حضرت مولانا  ،حافظ ،خواجه عبدالله انصاری  ،کنترل ذهن ( انتشارات نسل نو اندیش )
چند نکته :
منابع بالا پیشنهادی هستند و هیچ لزومی برای خرید آنها از طرف ما نیست .
*سعی کنید با برنامه ریزی برکا تا آخر کنکور با ما همراه باشید.
*مطالعه قرآن کریم روزانه باعث آرامش ذهن و فکر و روح و روان خواهد شد .روزانه قرآن بخوانید و ما را هم از دعای خاود بای
نصیب نگردانید.
* فایل های صوتی مشاوره ای ما را حتما گوش دهید.
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