
ي تا به حال سعی در ارائه72بندي 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 گروهی ها نموده است و با بهرهتر این کتابهر چه بهتر و علمی

دشوار را از قوه به فعل درآورده است. کتابی که در پیش رو دارید توسط تعدادي از دبیران و مولفان با سابقه، ها کاري بسیارکتاب
تالیف شده است. 
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باشد. اما بدون شک تأثیر هاي درست میي کتب آموزشی و کمک آموزشی، در راستاي ارتقاي تعداد پاسخها در عرصهغالب تألیف
نظیر کانون آوردهاي بیهاي درست نیست. یکی از دستتر از تأثیر مثبت پاسخي آزمون کمهاي نادرست در افت نتیجهتعداد پاسخ

افزارهاي استفاده از نرمآموزان) بایج واقعی و مشابه کنکور سراسري (به علّت حجم باالي تعداد دانشفرهنگی آموزش، استخراج نتا
آموزان باشد که توسط متخصصین این امر طراحی شده است، به طوري که این توان را به دانشها میآنالیزگر نتایج آزمونتخصصی 

آموزان را در مباحث مختلف درسی ی اندك، به راحتی نقاط قوت و ضعف دانشاي حتّدهد تا بتوانند با تجربهو حتی دبیران می
تر تدریس اقدام نمایند. هاي مناسبشناسایی و در جهت ارتقاي دانش علمی و کشف شیوه

نش باشد. مبناي گزیمیهاي کانون فرهنگی آموزش آزمونسال 6آموزان در طی منطق این کتاب براساس اشتباهات متداول دانش
ي چندین هزار نفري آموزان از جامعهدرصد دانش15ي نادرست در هر سؤال توسط بیش از ي هر درس، انتخاب گزینههاسؤال

ادبیات اختصاصی، عربی اختصاصی، ، اقتصاد،ریاضیهاي دروس دهندگان بوده است. مباحث کتاب به ترتیب شامل سوالآزمون
منظور هاي کتاب بدینها از پاسخاست. تفکیک سؤالشناسیشناسی، منطق و فلسفه و روانتاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی و جامعه

تر از مفیدي هر چهها مورد سنجش قرار دهد. براي استفادهالآموز خود را در برخورد با این سؤبوده است که در ابتداي امر دانش
سپس به تمام ي هر قسمت، مطالب مرتبط با آن را از روي کتاب درسی خود مطالعه کرده،شود قبل از مطالعهاین کتاب، توصیه می

شوید. سپس با خواندن نکات و هاي آموزشی میهاي مرتبط با آن فصل پاسخ دهید تا ببینید در کدام موضوع گرفتار دامسؤال
آموزشی سؤال، از شکست پلی براي پیروزي بسازید. الزم به ذکر است که دانش پاسخ صحیح و تشریح دامهشدارهاي آموزشی،

توانند قبل از هر آزمون مبحث مربوطه را در این کتاب مطالعه نمایند تا از بروز اشتباهات خود جلوگیري نمایند.آموزان کانون می
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تاب ما را یاري کردند ي این کهاي آموزشی و تهیهدانم که از زحمات اساتید گرامی که در تشریح و تألیف دامدر پایان الزم می
ي خود شدهشک بدون همکاري صمیمانه و دقت نظر این عزیزان، کتاب به اهداف از پیش تعیینصمیمانه قدردانی نمایم. بی

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