
قیمتشاملکدنام کتاب
6500کلیه نکات آموزشی6421زیست تصویري

6000کلیه دروس اختصاصی پیش و پایه6928اشتباهات متداول پیش ریاضی
6000کلیه دروس اختصاصی پیش و پایه6943اشتباهات متداول پیش تجربی
6500کلیه دروس اختصاصی پیش و پایه6944اشتباهات متداول پیش انسانی
5500کلیه دروس اختصاصی6945اشتباهات متداول سوم ریاضی
5000کلیه دروس اختصاصی6946اشتباهات متداول سوم تجربی
5500کلیه دروس اختصاصی6949اشتباهات متداول سوم انسانی
4500کلیه دروس اختصاصی6950اشتباهات متداول دوم ریاضی
5000کلیه دروس اختصاصی6951اشتباهات متداول دوم تجربی
3500کلیه دروس اختصاصی7129اشتباهات متداول اول دبیرستان
4000ریاضی، علوم، عربی و زبان6962اشتباهات متداول سوم راهنمایی
5000ریاضی، علوم، عربی و زبان7143اشتباهات متداول دوم راهنمایی
ریاضی، علوم، عربی و زباناشتباهات متداول اول راهنمایی
5000علوم، ریاضی و بخوانیم و بنویسیم6952اشتباهات متداول پنجم دبستان
4500علوم، ریاضی و بخوانیم و بنویسیم6960اشتباهات متداول چهارم دبستان
4000علوم، ریاضی و بخوانیم و بنویسیم6961اشتباهات متداول سوم دبستان

5000کلیه دروس عمومی و پایه7148اشتباهات متداول هنرستان عمومی و پایه
5500کلیه دروس اختصاصی7144اشتباهات متداول هنرستان کامپیوتر

4500کلیه دروس اختصاصی7145اشتباهات متداول هنرستان الکتروتکنیک
5000کلیه دروس اختصاصی7146اشتباهات متداول هنرستان حسابداري
کلیه دروس اختصاصیاشتباهات متداول هنرستان معماري

مدیر تولید: محبوبه مولوي

( براي کلیه مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان )

پیشنهاد ما به پشتیبان: این کتاب باید در کنار دفتر برنامه ریزي به عنوان یک ابزار اصلی اجباري براي  
کاسته شدن یا جلوگیري از اشتباهات دانش آموزان باشد. همچنین چون کتاب بر اساس مبحث طبقه بندي 

شده در هر آزمون پشتیبان می تواند بر اساس آن مبحث براي دانش اموز خود تکلیف مشخص نماید.

کتاب اشتباهات متداول: کتابی براي مشاوره ي علمی (  یعنی توجه به سواالت اشتباه دانش آموز و تبدیل آن 
به نقطه قوت) 

مجموعه کتابهاي اشتباهات متداول و زیست تصویري    

ویژگی ها: 1- کاسته شدن تعداد غلط ها 2- پاسخ تشریحی جامع و کامل 3- نکات آموزشی و هشدارهاي 
آموزشی 4- سوال ها به ترتیب مباحث کتاب درسی و از ساده به دشوار در هر مبحث

کتاب زیست شناسی تصویري: 4000 نکته از 400 شکل کتاب درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی وی ژه 
کنکوري و سومی ها (  کتاب شامل سه بخش: نکات، آزمونک و در یگ نگاه است  ) 


