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سازد بلكه تعداد موضوعات و ميزان  اين فهرست نه تنها امكانات دسترسي سريع به عناوين را براي شما فراهم مي :فهرست -1

آيكون ارزيابي در ضمن اينكه در كنار هر موضوع اصلي، يك  .سواالت اعم از تشريحي و تستي با دقت نظر مشخص شده است

، سطح خود را با رنگ كردن يكي از سؤاالت پس از پاسخ به كنيم مينماييد و پيشنهاد  مشاهده مي) سبز و زرد ،آبي(سه رنگ 

اي از ميزان تسلط خود بين چهار فصل كتاب  يد تا از دو ويژگي اين بخش يعني؛ به صورت مقايسهياين كادرها مشخص نما

 .  تري داشته باشيد بندي صحيح بندي براساس اين كادرها، اولويت به هنگام مرور و جمعآگاه شويد و دوم اينكه 

و سپس موضوعات  درساز سمت راست ابتدا عنوان  ترتيب بهاست كه  آمده درسهر  يدرخت دانش در ابتدا :درخت دانش -2

تري به تصوير درآمده  الب آبي كم رنگها در ق اصلي در يك آيكون آبي پررنگ، و سپس به فراخور موضوع اصلي، زيرموضوع

همچنين تعداد . خواهد داشت درسبندي مطالب هر  آموز جهت طبقه است كه نقش مهمي در ايجاد نظم ذهني دانش

 .دار ذيل هر يك از كادرها عنوان شده است هاي شناسنامه پرسش

بندي مطالب كتاب درسي كمك ارزنده  منظور طبقهآموز به  در نهادينه شدن مفاهيم در ذهن دانش اين موضوع :كليدي مفهوم -3

كند و اينكه در حين مطالعه تمام اين مفاهيم را مورد توجه  بيشتري قرار دهد، زيرا در اشكال گوناگون از آن طراحي سوال  مي

 .شده است

از اين بخش به  هدف .هاي اصلي درخت دانش تنظيم شده است هاي موضوع لفهؤپايه تعداد م اين بخش بر :درسكلي اهداف  -4

، رجوعي مجدد به اين عناوين داشته باشد و يك خودآزموني و درسآموز در اتمام مطالعه هر  اين ترتيب بوده است كه دانش

 .ها ارائه دهد به هر يك از آن صحيح و درستبه نحوي كه پاسخ  ،پرسش صورت بگيرد

بيان كرده   اي نكته صورتگونه است كه سطر به سطر كتاب درسي را به  نامه به اين به كار گرفته در درس شيوه :نامه درس -5

آموزان كمك  به دانش هاي متنوع استفاده از فنونو  جدول، هاي مجزا كادربندياست، ضمن اينكه نكات كليدي در قالب 

بندي  نامه و طبقه دانش، درس  بين درختكه ذكر است  شايان. پيدا كنند تسلطترين زمان به متن كتاب  كند تا در كوتاه مي

نامه مرتبط با هر  به كتاب در درس مراجعهاالت را بدون ؤتوانيد پاسخ تمامي س و با اطمينان مي وجود داردهمبستگي االت ؤس

 .پيدا كنيد درس

قابل توجه آن دسته از دانش آموزاني خواهد شد كه در پي گرفتن بهترين نتيجه در  ابتدااين بخش در  :هاي تشريحي پرسش -6

برترين بخش كتاب ارزيابي شده است و در يك  از اين جهت كه بخش ذكر شده، زمان. باشند هاي مدارس مي آزمون

، هاي متنوع تكميل جدول، جاي خالي، صحيح و غلط بودن هاي مشابه برگه امتحان نهايي در تيپگانه،  بندي پنج تقسيم

كشاند و حائز ذكر است كه بخوانيم و  را به چالش مي آموزان دانش، دانش هاي كامل پاسخ نهايتو در  هاي كوتاه پاسخ

 . هاي كتاب، به نحو تخصصي طراحي سوال شده است بدانيم
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در اين بخش با . بندي قوي بر پايه درخت دانش است با يك مفصلاي  چهارگزينهاالت ؤچيدمان س :اي گزينههاي چهار پرسش -7

ها به فراخور اهميت آن در كنكور  هاي طرح شده و سطح آن در هر يك از اين زير مجموعه عناويني روبرو خواهيد شد كه تعداد تست

و  مفهومي، كنكاشيواالت اي است به وجهي كه ابتدا س دار بودن سواالت چهار گزينه يكي از نقاط ابتكاري اين بخش، شيب. باشد مي

نمايد و  نياز به تسلط بر امر تست را برطرف مي آموز تدوين شده است كه با توجه به سطوح مهارتي دانش تركيبيدر نهايت در قالب 

 .هاي تستي به شكلي سازنده محك خواهد زد آنها را براي آزمون

دهي  به پاسخ اعم از بخش تشريحي و تستي پرداخته است و صرفاًها  اين بخش به شرح و بسط دقيق پرسش :ها نامه پرسش پاسخ -8

و در اين بخش است دار مطرح شده  از اين جهت كه نكات كليدي و دام. اي جنبه آموزشي دارد كوتاه  اكتفا نشده و تا حد عمده

االت، آدرس ؤبخش س كه مانند ينديگر انكته . ديگر بر كتاب تسلط پيدا خواهند كرد ي جنبههر پاسخ از  خواندنآموزان طي  دانش

 . صفحه كتاب درسي ذيل هر پاسخ، ذكر شده است تا امري تسهيل كننده براي مقايسه با متن كتاب حاصل شود

شمرده محتواي كتاب االت يك فاكتور تعيين كننده در امر جامع و مانع بودن ؤرعايت تعادل در طراحي س: تناسب و توازن -9

 . تبيين شده است درسها در هر  صورت عملياتي، پياده كردن هر يك از اين شاخص در جدول زير به. شود مي

 

 درسنام 
گفتگو و تعداد 

  ...تحليل كنيد 
 كتاب درسي

 ي  تعداد صفحه
 كتاب درسي

هاي تشريحي  تعداد پرسش
 موجود در كتاب جامع

اي  هاي چهارگزينه تعداد پرسش
 موجود در كتاب جامع

ازاي هر  تعداد سؤال به
 ي كتاب درسي صفحه

   6  21  25  8  4  جهان فرهنگي
   5  20  24  8  2  فرهنگ جهاني

   7  24  31  8  3  1هاي فرهنگ جهاني  نمونه
   7  34  22  9  2  2هاي فرهنگ جهاني  نمونه

  6  99  102  33  11  جمع كل
  18  كتاب درسي ...و  كنيدگفتگو و تحليل به ازاي هر تعدادكل سؤاالت 

  6  كتاب درسي ي صفحهبه ازاي هر تعدادكل سؤاالت 
 

 هيأت مؤلفان

مقدمه




