
مقدمه
تا به حال سعی در 72بندي شده کنکور، از سال هاي طبقهکانون فرهنگی آموزش به عنوان اولین انتشارات در تهیه ي کتاب

گیري از اساتید و مولفان توانمند و با سابقه، در جهت امر تألیف ها نموده است و با بهرهتر این کتابي هر چه بهتر و علمیارائه
ي بسیار دشوار را از قوه به فعل درآورده است. کتابی که در پیش رو دارید توسط تعدادي از دبیران و ها کارگروهی کتاب

هاي چهارجوابی به دو عامل بستگی دارد:گیري مطلوب در یک آزمون مرکب از سؤالنتیجهولفان با سابقه، تالیف شده است. م

هاي درستتعداد پاسخ-1

ون پاسخهاي نادرست و بدتعداد پاسخ-2

باشد. اما بدون شک هاي درست میي کتب آموزشی و کمک آموزشی، در راستاي ارتقاي تعداد پاسخها در عرصهغالب تألیف
آوردهاي هاي درست نیست. یکی از دستتر از تأثیر مثبت پاسخي آزمون کمهاي نادرست در افت نتیجهتأثیر تعداد پاسخ

آموزان) با اج نتایج واقعی و مشابه کنکور سراسري (به علّت حجم باالي تعداد دانشنظیر کانون فرهنگی آموزش، استخربی
باشد که توسط متخصصین این امر طراحی شده است، به طوري که ها میافزارهاي تخصصی  آنالیزگر نتایج آزموناستفاده از نرم

آموزان را اي حتّی اندك، به راحتی نقاط قوت و ضعف دانشدهد تا بتوانند با تجربهآموزان و حتی دبیران میاین توان را به دانش
تر تدریس اقدام نمایند. هاي مناسبدر مباحث مختلف درسی شناسایی و در جهت ارتقاي دانش علمی و کشف شیوه

ل اخیر تحصیلسا6هاي کانون فرهنگی آموزشآموزان در طی آزمونمنطق این کتاب براساس اشتباهات متداول دانش
از پاسخ دهندگاندرصد 11ي نادرست در هر سؤال توسط بیش از ي هر درس، انتخاب گزینههاباشد. مبناي گزینش سؤالمی

هندسه، جبر و ،حسابانهاي دروس ترتیب شامل سوالتاب بهدهندگان بوده است. مباحث کي چندین هزار نفري آزمونجامعه
آموز خود را در منظور بوده است که در ابتداي امر دانشهاي کتاب بدینها از پاسخک سؤالاست. تفکیشیمی وفیزیکاحتمال، 

ي هر شود قبل از مطالعهتر از این کتاب، توصیه میي هر چه مفیدها مورد سنجش قرار دهد. براي استفادهالبرخورد با این سؤ
هاي مرتبط با آن فصل پاسخ دهید سپس به تمام سؤالکرده،قسمت، مطالب مرتبط با آن را از روي کتاب درسی خود مطالعه 

پاسخ صحیح و تشریح شوید. سپس با خواندن نکات و هشدارهاي آموزشی،هاي آموزشی میتا ببینید در کدام موضوع گرفتار دام
توانند قبل از هر آزمون آموزشی سؤال، از شکست پلی براي پیروزي بسازید. الزم به ذکر است که دانش آموزان کانون میدام

مبحث مربوطه را در این کتاب مطالعه نمایند تا از بروز اشتباهات خود جلوگیري نمایند.

هاي این کتابویژگی

ي:ارائه
دار به ترتیب مباحث درسیهاي دامسوال-1
نکات آموزشی، هشدارهاي آموزشی-2
تنظیم سوال ها براساس سطح دشواري-3
پاسخ تشریحی کامل -4
دار آموزان به گزینه هاي دامدرصد پاسخگویی دانش-5

ي این کتاب ما را یاري کردند هاي آموزشی و تهیهدانم که از زحمات اساتید گرامی که در تشریح و تألیف دامدر پایان الزم می
ي خود شدههمکاري صمیمانه و دقت نظر این عزیزان، کتاب به اهداف از پیش تعیینشک بدون صمیمانه قدردانی نمایم. بی

شود که هر گونه ایراد احتمالی (اعم از علمی و تایپی) و نظران محترم تقاضا میآموزان و صاحبرسید. از دبیران، دانشنمی
هاي بعدي کتاب مورد بازبینی ارسال نمایند، تا در چاپkanoon.book @ gmail.comنظرات اصالحی خود را به آدرس

قرار گیرد.
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