
  

  
  

   مقدمه
ي هـر    تا به حال سـعي در ارائـه  72 از سال    ،بندي شده كنكور   هاي طبقه  كانون فرهنگي آموزش به عنوان اولين انتشارات در تهيه ي كتاب          

 كاري  ها  امر تأليف گروهي كتاب   گيري از اساتيد و مولفان توانمند و با سابقه، در جهت             ها نموده است و با بهره      تر اين كتاب   چه بهتر و علمي   
  .  كتابي كه در پيش رو داريد توسط تعدادي از دبيران و مولفان با سابقه، تاليف شده است.بسيار دشوار را از قوه به فعل درآورده است

  :هاي چهارجوابي به دو عامل بستگي دارد گيري مطلوب در يك آزمون مركب از سؤال نتيجه
  هاي درست  تعداد پاسخ-1
   و بدون پاسخهاي نادرست  تعداد پاسخ-2

اما بدون شك تأثير تعداد     . باشد  هاي درست مي     تعداد پاسخ  يي كتب آموزشي و كمك آموزشي، در راستاي ارتقا           در عرصه  ها  غالب تأليف 
نظيـر كـانون فرهنگـي        آوردهاي بي   يكي از دست  . هاي درست نيست    تر از تأثير مثبت پاسخ     ي آزمون كم    هاي نادرست در افت نتيجه      پاسخ

افزارهـاي تخصـصي       بـا اسـتفاده از نـرم      ) آموزان  به علّت حجم باالي تعداد دانش     (استخراج نتايج واقعي و مشابه كنكور سراسري        آموزش،  
آموزان و حتي دبيـران   باشد كه توسط متخصصين اين امر طراحي شده است، به طوري كه اين توان را به دانش             ها مي   آناليزگر نتايج آزمون  

آموزان را در مباحث مختلـف درسـي شناسـايي و در جهـت      اي حتّي اندك، به راحتي نقاط قوت و ضعف دانش   تجربهدهد تا بتوانند با       مي
  . تر تدريس اقدام نمايند هاي مناسب  دانش علمي و كشف شيوهيارتقا

 87-88، 86-87لي صيهاي تح هاي كانون فرهنگي آموزش در سال آموزان در طي آزمون منطق اين كتاب براساس اشتباهات متداول دانش
 درصـد  11ي نادرست در هر سؤال توسط بيش از   هر درس، انتخاب گزينهي ها مبناي گزينش سؤال . باشد مي 90-91 و   89-88،90-89 ،

رياضـي، تـاريخ   هـاي دروس   مباحث كتاب به ترتيب شامل سـوال . دهندگان بوده است ي چندين هزار نفري آزمون     آموزان از جامعه    دانش
. استروان شناسي شناسي، منطق و فلسفه،       جامعه، جغرافيا،    ايران و جهان   عربي، تاريخ رايه هاي ادبي، ادبيات فارسي، زبان فارسي،        ادبيات، آ 

ها مورد سنجش قرار  ال اين سؤبا آموز خود را در برخورد  منظور بوده است كه در ابتداي امر دانش      ينبدهاي كتاب     ها از پاسخ    تفكيك سؤال 
ي هر قسمت، مطالب مرتبط با آن را از روي كتاب درسـي   شود قبل از مطالعه تر از اين كتاب، توصيه مي ي هر چه مفيد     براي استفاده . دهد

. شـويد   موزشـي مـي   هاي آ   ل پاسخ دهيد تا ببينيد در كدام موضوع گرفتار دام         صهاي مرتبط با آن ف       سپس به تمام سؤال     خود مطالعه كرده،  
الزم به ذكر .  از شكست پلي براي پيروزي بسازيد، آموزشي سؤال پاسخ صحيح و تشريح دام  سپس با خواندن نكات و هشدارهاي آموزشي،    

توانند قبل از هر آزمون مبحث مربوطه را در ايـن كتـاب مطالعـه نماينـد تـا از بـروز اشـتباهات خـود                           موزان كانون مي  آاست كه دانش    
  .ي نمايندجلوگير

  
  

  هاي اين كتاب ويژگي
  :ي ارائه

   مباحث درسيبه ترتيبدار  هاي دام  سوال-1
  هشدارهاي آموزشي، نكات آموزشي-2
  .....)محاسباتي، مفهومي و (نوع اشتباهات دانش آموزان در هر سوال -3
  تنظيم سوال ها براساس سطح دشواري-4
  پاسخ تشريحي كامل -5
  دار  گزينه هاي دامن به آموزا دانشدرصد پاسخگويي -6

ي اين كتاب ما را ياري كردند صـميمانه   هاي آموزشي و تهيه دانم كه از زحمات اساتيد گرامي كه در تشريح و تأليف دام       در پايان الزم مي   
از دبيـران،   . درسـي   ي خود نمي    شده  شك بدون همكاري صميمانه و دقت نظر اين عزيزان، كتاب به اهداف از پيش تعيين                بي. قدرداني نمايم 

 و نظرات اصالحي خـود را بـه آدرس        ) اعم از علمي و تايپي    (شود كه هر گونه ايراد احتمالي         نظران محترم تقاضا مي     آموزان و صاحب    دانش
com.gmail@ book .kanoon ي قرار گيردهاي بعدي كتاب مورد بازبين  ارسال نمايند، تا در چاپ.  
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