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گروه آموزشی اوج

به نام خدا

آزمون های اوج پالس

برای هرمقطع

سالم به  ojeخوش اومدی !!!
خدا رو شاکریم!!! پس از کلی تالش شبانه و روزی تیم 300نفری بزودی ازمون متمم کنکور انسانی ویژه کنکور دی ماه  1401برگزار خواهیم کرد
اما :
 .1این آزمون در  10مرحله برگزار خواهد شد
.2این آزمون ها به صورت موضوعی بر اساس مطالب مرتبط بوده و سواالت به صورت ترکیبی و جامع مشابه کنکور است
.3دارای  3مرحله جامع
 .4آزمون های مبحثی دارای  120سوال و آزمون های جامع مشابه کنکور
 .5مراحل  4و  7همراه با خالصه نکات(کلینیک آموزش) بوده که کل کتب را پوشش می دهد
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گروه آموزشی اوج
نحوه شرکت در آزمون

 .1همانطور که می دونید آزمون ها به صورت انالین برگزار میشه
.2وارد سایت  www.ojeazmoon.irمیشی
.3نام کاربری و رمز عبوری که بعد از خرید اشتراک برات ارسال شده یا از نمایندگی دریافت کردی وارد کن و روی گزینه ورود کلیک کن
 .4بعد از ورود تمامی توضیحات داشبود در صفحه اصلی موجود هست توصیه ما این هست یه نگاهی بنداز بهش
.5روی قسمت آزمون های فعال کلیک کن
.6پس از ورود به آزمون نحوه شرکت در آزمون خودت می تونی انتخاب کنی :
الف) سواالت دانلود و در صفحه آزمون فقط پاسخبرگ قابل مشاهده هست که جواب وارد می کنی
ب)تمامی سواالت و گزینه ها در صفحه آزمون مشخص هست و تو با کلیک روی هر گزینه جواب درست انتخاب می کنی (توصیه :با این روش برو)
.7به محض دانلود یا نمایش سوال  ،زمان آزمون آغاز و پس از پایان دسترسی به آزمون قطع می شود
 .8کمتر از  4ساعت پس از پایان زمان آزمون نتیجه آزمون (به صورت کارنامه) و پاسخنامه تشریحی در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است
تمامی موارد باال درکلیپ نحوه شرکت در آزمون قابل مشاهده است

اینترنت معمولی  +موبایل یا لپ تاپ یا تبلت = شرکت در آزمون
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گروه آموزشی اوج
بودجه بندی متمم انسانی
مرحله 1
 07/5الی 1401/07/8
مرحله 2
 07/19الی 1401/07/22
مرحله 3
 08/3الی 1401/08/6
مرحله 4

ریاضی و امار

اقتصاد

علوم و فنون

ﻋﺒﺎرت ﺟﺒﺮی و ﻣﻌﺎدﻟﮫ درﺟﮫ 2

ﺻﻔﺤﮫ  8ﺗﺎ 39

ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺪل ﺳﺎزی و دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ و ھﻨﺪﺳﯽ
اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ

ﺻﻔﺤﮫ  62ﺗﺎ 84

ﻗﺎﻓﯿﮫ و ﻋﺮوض

جامد و مشتق  /اسم ( مذکر و مؤنث /
مفرد و مثنی و جمع )

تابع

صفحه  85تا 108

ﻗﺎﻓﯿﮫ و ﻋﺮوض

اسم موصول  /اسم اشاره  /معرب و
مبنی ( اسم )  /ضمایر

صفحه  110تا 123

آراﯾﮫ ادﺑﯽ

فعل مضارع منصوب  /فعل آینده (
مستقبل )  /فعل مضارع مجزوم  /معرفه
و نکره /تحلیل صرفی اسم ( تجزیه )

ﮐﺎر ﺑﺎ داده ھﺎی اﻣﺎری

ﺻﻔﺤﮫ  124ﺗﺎ 134

ﻗﺮاﺑﺖ

اعداد و حسابات  /حال  /اسلوب شرط /
جمله اسمیه و فعلیه

نمایش داده ها و امار

صفحه  124تا 144

قرابت

نواسخ  /ترکیب وصفی و ترکیب اضافی
 /سلوب استثناء و حصر  /مفعول مطلق
 /منادی تحلیل صرفی /ضبط الحرکات

جغرافیا 3صفحه  81تا 115

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

صفحه  8تا 33

جامعه شناسی :1صفحه  3تا 74

منطق :صفحه  3تا 52

جغرافیا 1صفحه  2تا 45
تاریخ  1صفحه  80تا 152

ﺻﻔﺤﮫ  40ﺗﺎ 61

 9/29الی 1401/10/3
مرحله (8جامع)1

روانشناسی

جامعه شناسی

فلسفه و منطق

تاریخ  1صفحه  2تا 79

ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ

امار و احتمال

 9/15الی 1401/9/18
مرحله 7

فعل ماضی  /فعل مضارع  /فعل امر
ثالثی مجرد و مزید

تاریخ و جغرافیا

معلوم و مجهول  /الزم و متعدی  /معرب
و مبنی ( فعل ) //تحلیل صرفی فعل (
تجزیه )

 08/17الی 1401/08/20
مرحله 5
 09/1الی 1401/09/4
مرحله6

عربی

(ویژه کنکور دی)1401

صفحه  34تا 52

جامعه شناسی :1صفحه  75تا 135

منطق:صفحه  55تا 113

جغرافیا 1صفحه  46تا 99
تاریخ  2صفحه  2تا 88
صفحه  53تا 87

جامعه شناسی :2صفحه  3تا 72

فلسفه :1صفحه  2تا 49

جغرافیا 2صفحه  2تا 82
تاریخ  2صفحه  89تا 186
صفحه  88تا 111

جامعه شناسی :2صفحه  73تا 134

فلسفه:1صفحه  50تا 93

جغرافیا 2صفحه  83تا 152
تاریخ  3صفحه  2تا 46
صفحه  112تا 133

جامعه شناسی:3صفحه  2تا 41

فلسفه:2صفحه  1تا 40

جغرافیا 3صفحه  1تا 40
تاریخ  3صفحه  47تا 113
صفحه  134تا 157

جامعه شناسی:3صفحه  42تا 81

فلسفه:2صفحه  41تا 67

جغرافیا 3صفحه  41تا 80
تاریخ  3صفحه  114تا 186
صفحه  158تا 206

جامع

جامعه شناسی:3صفحه  82تا 116

جامع

فلسفه:2صفحه68تا 111

جامع

 10/7الی 1401/10/9
مرحله (9جامع)2
جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

 10/14الی 1401/10/16
مرحله  (10جامع )3
جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

 10/20الی 1401/10/23

.1جامد مشتق شامل  :اسم فاعل  ،اسم مفعول  ،اسم زمان و مکان  ،اسم تفضیل  ،اسم مبالغه
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 .2نواسخ شامل :افعال ناقصه  ،حروف مشبهة بالفعل  ،ال نفی جنس  .3تمامی مراحل سواالت عربی همراه نکات ترجمه است

بودجه بندی ازمون متمم انسانی

www.ojeazmoon.ir

