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 نكته و هشدار آموزشي

 دام آموزشي

  
 

  :آموزان عزيز همكاران گرامي و دانش
 خاطر به اما ام خوانده خوب را درسكه  ايد شنيده دوستانتان از كه اين يا ايد آورده زبان به را جمالت اين تاكنون هم شما شايد

 درسي التسوا به پاسخ در اشتباهات اين ي چاره واقعا  ....!دهم مي دست از نمره ها امتحان در كوچك هاي برخي اشتباه

 توسط قدر آن اشتباهات اين از بسياري. شويد مي خطاها اين گرفتار كه نيستيد شما تنها كه است بدانيد جالب چيست؟

 كمي كتاب اين ي درباره هم با خواهيم مي حاال. ايم گذاشته متداول اشتباهات را آنها كه نام شوند مي تكرار شما هاي كالسي هم

 .بدانيم بيشتر

هاي چند سال اخير كانون فرهنگي آموزش  آموزان در آزمون براساس اشتباهات متداول دانش اين كتابب سواالت انتخامنطق 
هاي كتاب  ها از پاسخ تفكيك سؤال. است عربي و فارسي، علوم، رياضيهاي دروس  مباحث كتاب به ترتيب شامل سوال. باشد مي

ي هر چه  براي استفاده. ها مورد سنجش قرار دهد ال ود را در برخورد با اين سؤآموز خ منظور بوده است كه در ابتداي امر دانش بدين
سپس   ي هر قسمت، مطالب مرتبط با آن را از روي كتاب درسي خود مطالعه كرده، شود قبل از مطالعه تر از اين كتاب، توصيه مي مفيد

و  نكات سپس با خواندن. شويد هاي آموزشي مي وع گرفتار دامهاي مرتبط با آن فصل پاسخ دهيد تا ببينيد در كدام موض به تمام سؤال
  .، از شكست پلي براي پيروزي بسازيدآموزشي سؤال  پاسخ صحيح و تشريح دام  هشدارهاي آموزشي،

  هاي اين كتاب ويژگي
  

. شده استاز مباحث كتاب درسي در كتاب قرار داده  دار دام سوال 915جهت پوشش كامل كتاب درسي 
  .نظر گرفته شده است در هر مبحث برحسب درصد پاسخگويي از ساده به دشوار درچيدمان سواالت 

  
ضريب تناسب و ( بارم درسي و كتاب ي صفحه اصلي، شاخص دو به كتاب اين فصل به فصل طراحي در

به عربي ست ت 9و فارسي تست  9، علومتست  24تست رياضي،  7به طور مثال  .است شده توجه) توازن
  .در اين كتاب در نظر گرفته شده است موضوعازاي هر 

  
 900 تقريبا يعني در اين كتاب .درج شده است هشدار آموزشيو يك  نكتهدار يك  براي هر سوال دام

  .ايم هشدار آموزشي قرار داده 900نكته آموزشي و 
  

درصد  11ست در هر سؤال توسط بيش از ي نادر هر درس، انتخاب گزينهدار  دامي  ها مبناي گزينش سؤال
در  دار سوال دامبراي هر در اين كتاب . دهندگان بوده است ي چندين هزار نفري آزمون آموزان از جامعه دانش

  .قسمت پاسخ تشريحي، روندي كه به پاسخ اشتباه منجر گرديده به طور كامل توضيح داده شده است
  

          ً                ي شما قطعا  در رفع ايراد و  هاي سازنده ها و پيشنهاد انتقاد. آموزان عزيز واقع گردد و دانش اميد آن كه مورد قبول آموزگاران محترم
شود كه هر گونه ايراد  نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب از دبيران، دانش. رسان ما خواهد بود هاي احتمالي كتاب، ياري اشكال

هاي  ارسال نمايند، تا در چاپ com.gmail@book.kanoonد را به آدرس و نظرات اصالحي خو) اعم از علمي و تايپي(احتمالي 
  .بعدي كتاب مورد بازبيني قرار گيرد
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