
 

 

  

  

 دهم انساین

 آموزیش دار دامسوال٥٠٠
 اقتصادسؤال  160و آمارسؤال رياضي 70

 1 شناسي جامعهسؤال  170ادبيعلوم و فنونسؤال 70

شامل:
 پاسخ تشريحي جامعنكتهدام آموزشي

 1 تاريخسؤال  150، زبان قرآنسؤال عربي 60

 سؤال منطق 70ي ايرانجغرافياسؤال 50

  مؤلفان: هيأت مؤلفان



 

  

 سازنده طور به اشتباه، يك انجام از پس شدن تسليم جاي به اگر. است يادگيري فرايند از مهمي بخش كردن اشتباه
 فقط كه است آن از بهتر مراتب به كه يابيم مي دست مشكل حل براي راهبردي به كنيم، تالش اشتباه درك براي
توانيم از  اينجاست كه چگونه ميسؤال ، كه هر اشتباه فرصتي براي يادگيري است اين با. بسپاريم خاطر به را حل راه

 اشتباهات خود درس بگيريم و چه كارهايي بايد انجام دهيم؟

 تفكر طرز يك جلو به رو شكست كه باشيد داشته خاطر به همواره. ببينيم يادگيري منبع عنوان به را اشتباهات بايد ابتدا در
 .آموختن و تجربه كسب يا است موفقيت يا كاري، هر انجام و ندارد وجود شكست نام به چيزي عبارتي به است، موفقيت با
 به را اجازه اين بايد. شود مي دوچندان ما براي آموزش شيريني ها، آن رفع و خود اشتباهات شناسايي با بعدي قدم در

 هاي  علت شناسايي با بلكه نكنيم سرزنش را خود كردن اشتباه بابت و كنيم اشتباه يادگيري فضاي در كه بدهيم خودمان
 . كنيم تحليل و تجزيه را خود اشتباهات ها، آن اي ريشه

 است الزم... .  و اشتباه تصورات ناقص، يادگيري دقتي، بي از حاصل اشتباهات دارد؛ وجود اشتباهات از مختلفي انواع
 اشتباهات از بازخورد هرچه. است بازخورد موقع به دريافت كار اين الزمة. كنيم تصحيح را ها آن و شناسايي را اشتباهات

 تر پيش. است تر آسان آن رفع شود، كشف مشكلي زودتر چه هر. است ثرترؤم و كارآمدتر يادگيري پذيرد، صورت تر سريع
 آموز دانش هر تنها نه كانون، هاي آزمون كمك به. ايد كرده تجربه كانون هاي آزمون در خوبي به را موقع به بازخورد اين
 . يابد دست بزرگ آماري جمعيت يك در هم آن آموزان، دانش ديگر اشتباه به تواند مي بلكه ،ببرد پي خود اشتباه به تواند مي

  . است شده بنا اشتباهات از يادگيري مفهومبراساس  متداول اشتباهات كتاب
 :دارد مهم ويژگي دو كتاب اين

 ،اند كرده اشتباه ها آن به پاسخ در آموزان دانش از توجهي قابل تعداد كه است شده آورده سؤاالتي كتاب اين در .1
 براي تري بيش توجه به نياز كه هستند درسي كتاب مهم نقاط از سؤاالت اين با مرتبط نكات و مفاهيم بنابراين
 .دارد وجود ها آن يادگيري

 درصد و آمار اساس بر سؤاالتبلكه  اند نشده تنظيم اشخاص نظر براساس صرفاً و اي سليقه طور به سؤاالت .2
 .اند شده چيده كانون استاندارد هاي آزمون در) دام گزينة( اشتباه گزينة
 :از عبارتند كتاب اين در رفته كار به هاي مؤلفه
 درست پاسخ خواه اند، ه كرد مراجعه سؤال يك به كهاست  آزمون در كننده شركت آموزان دانش از نسبتي :مراجعه درصد
 .اشتباه خواه باشند داده

 . اند داده درست پاسخ سؤال آن به كه سؤال يك به كننده مراجعه آموزان دانش از درصدي :پاسخگويي درصد

 طور به را) دام گزينة( اشتباه  گزينة كه سؤال يك به كننده مراجعه آموزان دانش از درصدي :آموزشي دام درصد
 .اند كرده انتخاب چشمگيري

 .اند شده بررسي نيز نادرست هاي گزينه الزم، موارد در و است شده ارائه سؤال هر براي جامع پاسخي :تشريحي پاسخ
. دهد مي قرار هدف مورد سؤال طرح نظري مبناي عنوان به را آموزشي مفهوم چند يا يك طراح سؤال، هر طراحي در :نكته

  گوييم.  دار هستند، نكته مي هاي دام هاي آموزشي كه مبناي طرح سؤال و گزينه در اين كتاب به اين مفهوم
 .است شده پرهيز تكراري نكات بيان از و شده ارائه نكته كتاب اين سؤاالت اكثر براي
   .ناميم مي آموزشي دام را است شده آموزان دانش انداختن اشتباه به عامل كه نادرستي مفهوم :آموزشي دام

 اين درنيز  گرامي دبيران به و باشد آموزان انشد تحصيلي موفقيت و پيشرفت براي مؤثري منبع كتاب اين كه اميدواريم
   .نمايد مطلوبي كمك راه

خواهشمند است انتقادات و پيشنهادات خود را در خصوص اين كتاب به پست الكترونيكي گروه اشتباهات متداول به 
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