«به نام دانای مهربان»
پاد یزست ـ ویژۀ کنکور 1401
 دکتر سهند پولکی ـ دکتر سیاووش کاکی 
مباحث آزمون

تاریخ مَسترکالس

تاریخ آزمون

گروه آموزشی مشاورهای هفت
مراحل آمادهسازی

آزمون چهارم

 23دی 1400

 22دی 1400

ــــــــ

ــــــــ

فصول  1تا 4

آزمون پنجم

 7بهمن 1400

 6بهمن 1400

کل کتاب

فصول  3و 4

ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ

آزمون ششم

 5اسفند 1400

 4اسفند 1400

ــــــــ

فصول  5تا 7

فصول  5و 6

آزمون هفتم

 6فروردین 1401

 5فروردین 1401

کل کتاب

فصل  1تا 7

فصول  5و 6

آزمون هشتم

 31فروردین 1401

 30فروردین 1401

فصول  6و 7

فصول  8 ،6و 9

فصول  1تا 7 + 4

آزمون نهم

 15اردیبهشت 1401

 14اردیبهشت 1401

فصول  1تا 5

فصول  1تا 7

فصل 8

آزمون دهم

 29اردیبهشت 1401

 28اردیبهشت 1401

ــــــــ

فصول  8تا 9

کل کتاب

آزمون یازدهم

 27خرداد 1401

ـــ

آزمون جامع اول

آزمون دوازدهم

 3تیر 1401

ـــ

آزمون جامع دوم

به آزمون  رسیدن به حداکثر آمادگی ،برای شرکت در آزمون!

آزمون سوم

 2دی 1400

 1دی 1400

فصول  6و 7

فصول  1و 2

فصل 4

در سایت «گام هفت»  مطالعه «کتابکار طالیی»  شرکت در مَسترکالس مربوط

آزمون دوم

 4آذر 1400

 3آذر 1400

فصول  1تا 5

ــــــــ

فصول  2و 3

مطالعه مطالب از کتاب درسی  مشاهدۀ فیلمهای آموزشی مربوط به هر فصل،

آزمون اول

 6آبان 1400

 5آبان 1400

فصول  1تا 4

ــــــــ

فصل 1

برای فصول مربوط به هر آزمون:

آنالین مربوط به آزمون

زیستشناسی دهم

زیستشناسی یازدهم

زیستشناسی دوازدهم

جهت آزمونها

سواالت رایج شما در رابطه با طرح « پاد زیست»
 معنای «پاد زیست» چیست؟ «پاد» مخفف «پروژه ارتقای درصد» است و پاد زیست یعنی «ضد زیست»!  چون هدفش تبدیل زیستشناسی ،به سادهترین درس شما در کنکور است!
 چرا با شرکت در این طرح ،درصد زیستشناسی من در کنکور باالتر خواهد رفت؟ زیرا در طی  20سال تدریس زیستشناسی ،همواره در صدد شناسایی علل پایینبودن درصد دانش
آموزان تجربی در مهمترین و تعیینکنندهترین درس آنها بودهایم و اکنون بعد از شناسایی این علل ،فرصتی ایجاد شده است تا با کمک خداوند منان و برای اولین بار در کشور ،با ارائۀ
این طرح ،گامی بلند در راستای ارتقای درصد شما برداریم.
 آیا این طرح ،برای من مناسب است؟ اگر با وجود مطالعه زیستشناسی و حتی شرکت در کالسها و آزمونهای آزمایشی مختلف ،همچنان درصد شما در این درس مطلوب نیست ،پس
شرکت در این طرح تنها راه چاره برای شماست!
 این طرح ،شامل چه خدماتی است؟ کتابکار طالیی پاد زیست  +فیلمهای آموزشی کوتاه و جامع ،جهت تدریس مباحث مهم هر فصل  10 +جلسه مَسترکالس ( )Master Classآنالین
سه ساعته به همراه مسترنامه هر جلسه (کالسها رأس ساعت  19در روزهای چهارشنبۀ مشخصشده در برنامه فوق تشکیل میشوند و امکان مشاهده مجدد دارند)  12 +مرحله آزمون هدفمند
(بین  30تا  50تست در هر آزمون) به همراه تحلیل  +ارایۀ کارنامه آزمون (حاوی درصد ،تراز و رتبه) و نمودار پیشرفت تحصیلی  +پادکستهای طالئی مرور نکات  +برنامه مطالعاتی ویژه.
 کتابکار این طرح ،شامل چه مطالبی است؟ این سورپرایز ما برای موفقیت شماست! پس لطفاً کمی صبر کنید تا خودتان آن را ببینید!
 منظور از مَسترکالس چیست؟ کالسی حرفهای است که در آن مفاهیم پیشرفته ،مطالب ترکیبی و تکنیکهای ویژۀ تستزنی ،تدریس و باعث رسیدن شما به حداکثر آمادگی میشود.
 چرا هر آزمون ،بعد از مَسترکالس آن برگزار میشود؟ در این برنامه ،هر آزمون با هدف آموزش و تمرین نکاتی خاص طراحی و برگزار میشود .بنابراین قبل از هر آزمون ،نکات مورد
نظر تدریس و در آزمون بعد از آن ،تمرین خواهند شد .بیشک برخالف آزمونهای معمول ،این روش معکوس و ابتکاری ،سبب یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن شما خواهد شد.
 آیا میتوانم شرکت در این طرح را جایگزین شرکت در کالسهای معمو ل کنکوری کنم و یا در کنار کالس کنکوری ،در این طرح هم شرکت کنم؟ بله! حتی با اطمینان اعالم میکنیم که
بازدهی شرکت در این طرح ،از هر کالس کنکوری که در کشور برگزار میشود باالتر خواهد بود؛ زیرا در آن کالسها فقط مفاهیمی تدریس میشوند که همه آنها در کتابهای درسی نیز وجود
دارند! اما مشکل اصلی این است که دانش آموزان نمیتوانند از این مفاهیم ،برای پاسخگویی به تستهای کنکور استفاده کنند و کنکور  1400نیز مؤید این امر بود .خبر خوب این است که
ما در این طرح ،به دنبال رفع این مشکل اساسی شما هستیم.
 آیا شرکت در این طرح ،باعث اختالل در برنامه آزمونهای آزمایشی من میشود؟ خیر! زیرا تا حد امکان سعی شده است تا برنامه این طرح ،منطبق با برنامه آزمونهای آزمایشی معتبر
باشد و حتی در مواردی ،با پوشاندن نقاط ضعف آنها سبب افزایش مرورها و تسلط بر مطالب میشود.
 آیا این طرح پشتیبانی دارد؟ بله! تا زمان برگزاری کنکور  ،1401شما میتوانید سواالت درسی خود را در کالسهای آنالین و حتی خارج از زمان برگزاری آنها از مدرسین طرح بپرسید.
همچنین میتوانید برای دریافت پاسخ سواالت مشاورهای خود ،به صورت رایگان با «دپارتمان مشاوره گام هفت» در ارتباط باشید.
 چگونه میتوانم سواالتم را در رابطه با طرح و نحوه ثبت نام در آن بپرسم؟ کافیست از طریق یکی از راههای زیر ،پیام خود را به ما برسانید تا با افتخار ،با شما تماس بگیریم.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان ـ گام هفت

09934454302

@gam7_admin

@gam_7

@gam7.ir

www.gam7.ir

