
  

  

  آموزان ، كتابي براي همه دانشسؤالي 500كتاب                                     
  

 :كتاب براي  كاربرد

  تورق سريع: برترآموزان    دانش                                     
  .ند كنار بگذارندخواه هايي كه مي يادگيري سريع مبحث: متوسطآموزان    دانش                                 
 ها ترين تست ترين و آسان كليديترين ، پرمراجعهتمرين : آموزان دانشهمه                 

  
  

  رشته انسانيهاي اختصاصي  سؤال پرمراجعه درس 500
  

 آوري و  هاي كانون بر اساس آمارهاي دقيق جمع هاي آزمون سؤالترين  مراجعه در اين كتاب پر
  .اند ها انتخاب شده ترين ضروري ،گران باتجربه توسط گزينش

 دهند امـا ممكـن اسـت     آموزاني است كه به سؤال پاسخ مي دانش  دهنده درصد مراجعه نشان
 .پاسخشان صحيح يا اشتباه باشد

 ميـزان   سـؤال هـر مبحـث   شـويد اولـين    ها توجه كنيد متوجه مي اگر به ترتيب توالي سؤال
  . داشته استهاي كانون  ي بيشتري در آزمون كننده مراجعه

ي آن سؤال برآيند البته ممكـن   توانند از عهده اند كه مي يعني تعداد بيشتري احساس كرده
گويي  آموز با واقعيت متفاوت باشد و در عمل درصد پاسخ ي دانش است احساس و تلقي اوليه

تري مراجعـه كننـد و بـا آن     متناسب با ميزان مراجعه نباشد يعني به يك سؤال تعداد بيش
  . تر باشد شان كمگير شوند ولي پاسخ صحيحدر
 هايي كه براي اين كتاب انتخاب شده عالوه بر درصد مراجعه باال، درصد پاسـخ صـحيح    سؤال

  .باالتري نيز داشته است
 خواهند  آموزان با تمام سطوح درسي ضروري است حتي كساني كه مي ها براي دانش اين سؤال

  .يك درس را به كلي كنار بگذارند
 تواننـد از ايـن كتـاب     موزان سال سوم دبيرستان نيز قبل از شروع سال تحصيلي مـي آ نشدا

  .استفاده كنند

  پاسخ تشريحي 
  

كنيم حتي  توصيه مي. ها به طور جامع و كامل آمده است در انتهاي اين كتاب پاسخ تشريحي تست
  .حل كرديد پاسخ كتاب را نيز بخوانيد  را درست  اگر تست

  



95ي انسانی در کنکور سراسري گویی داوطلبان رشتهعیت پاسخنگاهی به وض

داوطلب گروه آزمایشی علـوم انسـانی   473هزار و 143تعداد 95ي آزمون سراسري سال در جلسه
.حضور داشتند

34داوطلبـان بایـد حـدود    هاي درسی علوم انسانی زیاد اسـت و  دانید تعداد کتابطور که میهمان
تعداد قابل تـوجهی از داوطلبـان،   به همین دلیل.راي آزمون سراسري مطالعه نمایندکتاب درسی را ب

کننـد و سـپس   مطالعـه نمـی  به دلیل حجم زیاد را ) بخصوص دروس پایه(هاي درسی برخی از کتاب
هـا  هاي این درس یا آن درس در آزمون سراسري دشـوار بـوده اسـت و آن   شوند که سؤالمدعی می
. ن سؤاالت پاسخگو باشنداند به آنتوانسته

هـا  آموزان به دلیل دشواري بعضی دروس، با ناامیدي آنچنین در طول سال تحصیلی برخی دانشهم
هـاي یـک درس   ي ناقص و بدون دانش الزم به سؤالگاهی بعضی داوطلبان با مطالعه. کنندرا رها می

.دشودهند و همین عامل باعث افزایش تعداد اشتباهات میمیپاسخ
ها در آزمون دشوار است، امـا  آموزان تعدادي از سؤالدرست است که براي ارزیابی سطح علمی دانش

. نیستهاي یک درس دشوارسؤالیتمامباید پذیرفت که 
:شویمهاي زیر متوجه میبا نگاهی به آمار منتشر شده از سوي سازمان سنجش در جدول

در ) ي انسانی درسی دشوار اسـت دادي از داوطلبان رشتهکه براي تع(به عنوان مثال در درس ریاضی 
95از ، از بـیش دادسؤال پاسخ صحیح می2سؤال فقط به 10از هر اگر داوطلبی 95کنکور سراسري

.بودداوطلب جلوتر 63هزار و 131از و بان در این درس وضعیت بهتري داشتدرصد داوطل

در جلسه در گروه آزمایشی علوم انسانیفراوانی نمرات خام دروس اختصاصی حاضران 
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