
تا با دیدی باز تر فصول با ارزش   میشهبودجه بندی سواالت کنکور هرسال اطالعات بسیار مفیدی میتونه به ما بده و باعث 

ها را نداشتیم با تمرکز به روی همین مباحث در  و تست خیز هر کتاب را انتخاب کنیم و اگر فرصت مطالعه همه قسمت  

، بیشترین بازدهی را داشته باشیم .  حداقل زمان بتوانیم  

ر از مباحث مختلف معروف است هم اکنون در  پراکندگی سواالت کنکور از هر فصل که هر سال به بودجه بتدی سواالت کنکو 

وبسایت مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی کنکور علیرضا افشار برای شما آماده شده است که می توانید با استناد به  

بهترین نتیجه را   ۹۹) می باشد ، در کنکور۹۸این اطالعات که بر اساس آخرین کنکور برگزار شده در نظام جدید (کنکور 

رید .بگی  

 و قدیم نظام جدید ۹۸ انسانیبودجه سواالت در کنکور رشته 

 عربی کنکور انسانیبودجه بندی 

https://alirezaafshar.org/ افشار علیرضا احصیىل مشاوره مرکز

@alirezaafsharoriginal اینستاگرام صفحه آدرس



 کنکور انسانی اقتصادبودجه بندی 
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 کنکور انسانی منطقفلسفه و بودجه بندی 

 

https://alirezaafshar.org/ مرکز مشاوره احصیىل علیرضا افشار

@alirezaafsharoriginal آدرس صفحه اینستاگرام



 کنکور انسانی جامعه شناسیبودجه بندی 
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 کنکور انسانی یاجغرافبودجه بندی 
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@alirezaafsharoriginal آدرس صفحه اینستاگرام



 کنکور انسانی لومو و فنون عربیعبودجه بندی 
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 کنکور انسانی روانشناسیبودجه بندی 
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 کنکور انسانی یختاربودجه بندی 
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 کنکور انسانی آمارریاضی و بودجه بندی 
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