
  
 

  
باشد. اما بدون شك تأثير تعداد  هاي درست مي ي كتب آموزشي و كمك آموزشي، در راستاي ارتقاي تعداد پاسخ ها در عرصه غالب تأليف

به نظير كانون فرهنگي آموزش،  آوردهاي بي هاي درست نيست. يكي از دست تر از تأثير مثبت پاسخ ي آزمون كم هاي نادرست در افت نتيجه پاسخ
باشد كه توسط  ها مي افزارهاي تخصصي آناليزگر نتايج آزمون با استفاده از نرمنتايج واقعي  استخراجآموزان،  جم باالي تعداد دانشعلّت ح

اي حتّي اندك، به  دهد تا بتوانند با تجربه آموزان و حتي دبيران مي متخصصين اين امر طراحي شده است، به طوري كه اين توان را به دانش
تر تدريس  هاي مناسب آموزان را در مباحث مختلف درسي شناسايي و در جهت ارتقاي دانش علمي و كشف شيوه ط قوت و ضعف دانشراحتي نقا

  اقدام نمايند. 
هاي  ام اما به خاطر برخي اشتباهايد درس را خوب خواندهكه از دوستانتان شنيده ايد يا اينشايد شما هم تاكنون اين جمالت را به زبان آورده

ي اين اشتباهات در پاسخ به سواالت درسي چيست؟ جالب است بدانيد كه تنها شما  كوچك در امتحانات نمره از دست مي دهم!.... واقعا چاره
اشتباهات ها را  شوند كه نام آنهاي شما تكرار مي شويد. بسياري از اين اشتباهات آن قدر توسط هم كالسي نيستيد كه گرفتار اين خطاها مي

  ايم. گذاشته تداولم
ويژگي مهم اين باشد.  كانون فرهنگي آموزش مي چند سال اخير هاي آموزان در طي آزمون براساس اشتباهات متداول دانش منطق اين كتاب

ي آن  مطالعه باشد. پس آموزان مي گويي دانش دار بودن براساس درصد پاسخ دار وجود دارد و اين دام اي دام سواالت اين است كه در آنها گزينه
  ي تاريخ و استفاده از تجربيات ديگران است تا خودمان دچار اين اشتباهات نشويم. مانند مطالعه
 چرا بخوانم؟

ر براي اينكه به شما دانش آموزان بگوييم كه همتايان شما در هر مبحث معموال در كجا اشتباه مي كنند و علت اشتباهات آنها چيست تا شما د
ي بقيه دانش آموزان توجه بيشتري به آن نكات داشته باشيد. توصيه ما به شما دانش آموز گرامي اين است كه از تجربهمطالعه آن مبحث 

  ي صحيح را انتخاب كنيد.استفاده كن و اشتباهات آنها را تكرار نكن! تا ياد بگيريد گزينه
ي هر قسمت، مطالب مرتبط با آن را از روي كتاب درسي خود مطالعه  شود قبل از مطالعه تر از اين كتاب، توصيه مي ي هر چه مفيد براي استفاده

  شويد.  هاي آموزشي مي هاي مرتبط با آن فصل پاسخ دهيد تا ببينيد در كدام موضوع گرفتار دام سپس به تمام سؤال  كرده،
 نكته را قرار داده ايم. در كتاب اشتباهات متداول در ارتباط با هر سوال يك فارسيو  علوم، رياضيهاي دار درس ت دامدر اين كتاب سواال

توانيد به اين و هشدارها شما مي ها دگيري اين نكتهايم كه با ياموزشي آوردهتوضيح دام آ در كنار پاسخ تشريحي و هشدار آموزشيو  آموزشي
  به آنها پاسخ صحيح دهيد. سواالت و سواالت مشا

  هاي اين كتاب ويژگي
  دار به ترتيب مباحث درسي هاي دام سوال - 1
  نكات آموزشي، هشدارهاي آموزشي - 2
  ها براساس سطح دشواري تنظيم سوال - 3
  پاسخ تشريحي كامل - 4
  دار  آموزان به گزينه هاي دام درصد پاسخگويي دانش - 5

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

 كه هر گونه ايراد احتمالي (اعم از علمي و تايپي) و نظرات اصالحي خود را به آدرس شود نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب دانش
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