
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
کتابی که در پیش رو دارید توسط تعدادي از دبیران و . ها کاري بسیار دشوار را از قوه به فعل درآورده استکتابگروهی

. مولفان با سابقه، تالیف شده است

:هاي چهارجوابی به دو عامل بستگی داردگیري مطلوب در یک آزمون مرکب از سؤالنتیجه

هاي درستتعداد پاسخ-1

ي نادرست و بدون پاسخهاتعداد پاسخ-2

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

با ) آموزانبه علّت حجم باالي تعداد دانش(آموزش، استخراج نتایج واقعی و مشابه کنکور سراسري نظیر کانون فرهنگیبی
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 قوّت و ضعف دانشانند با تجربهدهد تا بتوآموزان و حتی دبیران میاین توان را به دانش
. تر تدریس اقدام نمایندهاي مناسبدر مباحث مختلف درسی شناسایی و در جهت ارتقاي دانش علمی و کشف شیوه

مبناي . باشدمیکانون فرهنگی آموزشسال 6هاي آموزان در طی آزمونمنطق این کتاب براساس اشتباهات متداول دانش
ي چندین آموزان از جامعهدرصد دانش11ي نادرست در هر سؤال توسط بیش از ي هر درس، انتخاب گزینههاگزینش سؤال

. استفیزیک و شیمی ریاضی، زیست، هاي دروس مباحث کتاب به ترتیب شامل سوال. دهندگان بوده استهزار نفري آزمون
ها مورد الآموز خود را در برخورد با این سؤمنظور بوده است که در ابتداي امر دانشهاي کتاب بدینها از پاسختفکیک سؤال

ي هر قسمت، مطالب مرتبط با آن را شود قبل از مطالعهتر از این کتاب، توصیه میي هر چه مفیدبراي استفاده. سنجش قرار دهد
هاي مرتبط با آن فصل پاسخ دهید تا ببینید در کدام موضوع گرفتار سپس به تمام سؤالد مطالعه کرده،از روي کتاب درسی خو

آموزشی سؤال، از شکست پاسخ صحیح و تشریح دامسپس با خواندن نکات و هشدارهاي آموزشی،. شویدهاي آموزشی میدام
توانند قبل از هر آزمون مبحث مربوطه را در این کتاب کانون میالزم به ذکر است که دانش آموزان . پلی براي پیروزي بسازید

.مطالعه نمایند تا از بروز اشتباهات خود جلوگیري نمایند

هاي این کتابویژگی
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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 شدهشک بدون همکاري صمیمانه و دقت نظر این عزیزان، کتاب به اهداف از پیش تعیینبی. ی نمایمصمیمانه قدردان

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

.قرار گیرد
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