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اي كه يك  طراحي فهرست كتاب با تأمل در خور توجه تيم تأليف همراه بوده است به گونه :فهرستي با كاربرد مشاور محور-١
به عناوين را براي شما به اين صورت كه اين فهرست نه تنها امكانات دسترسي سريع . خاصيت سه گانه از نتايج بالفصل آن است

ضمن اينكه در  .سازد بلكه تعداد موضوعات و ميزان سواالت اعم از تشريحي و تستي با دقت نظر مشخص شده است فراهم مي
نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به  مشاهده مي) سبز و زرد ،آبي(كنار هر موضوع اصلي، يك آيكون ارزيابي در سه رنگ 

يد تا از دو ويژگي يحه، به دور از هر گونه تسامحي، سطح خود را با رنگ كردن يكي از اين كادرها مشخص نماسواالت مطرو
فصل كتاب آگاه شويد و دوم اينكه به هنگام مرور و  هشتاي از ميزان تسلط خود بين  بالفصل اين بخش يعني؛ به صورت مقايسه

 .  تري داشته باشيد بندي صحيح بندي براساس اين كادرها، اولويت جمع
هر فصل با مهارت تمام  يهاي نوين آموزشي استفاده از همين درخت دانش است كه در ابتدا يكي از شيوه :درخت دانش -2

ترتيب از سمت راست ابتدا عنوان فصل و سپس موضوعات اصلي در يك آيكون آبي پر رنگ، و سپس  ترسيم شده است كه به
تري به تصوير درآمده است كه نقش مهمي در ايجاد نظم ذهني  ها در قالب آبي كم رنگ وعبه فراخور موضوع اصلي، زيرموض

دار ذيل هر يك از كادرها  هاي شناسنامه همچنين تعداد پرسش. بندي مطالب هر فصل خواهد داشت آموز جهت طبقه دانش
 .عنوان شده است

يك سنت نيك در تمام سطوح پژوهشي همين استفاده از مفاهيم كليدي است كه پيش از اهداف به صورت  :كليدي مفهوم -3
بندي مطالب كتاب درسي كمك  آموز به منظور طبقه مستقل تنظيم شده است كه در نهادينه شدن مفاهيم در ذهن دانش

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

هاي اصلي درخت دانش تنظيم شده است و به منظور جلوگيري  هاي موضوع لفهؤتعداد م ي پايه اين بخش بر :كلي فصلاهداف  -4
ه اين ترتيب بوده است كه مقصود از اين بخش ب .ها صرف نظر نموديم گويي از بيان اهداف در بخش زيرموضوع از زياده
آموز در اتمام مطالعه هر فصل، رجوعي مجدد به اين عناوين داشته باشد و يك خودآزموني و پرسش صورت بگيرد به  دانش

 .ها ارائه دهد نحوي كه پاسخ شايسته به هر يك از آن
تر  اي تر و نكته درسي را به وجهي سليسگونه است كه سطر به سطر كتاب  نامه به اين قلم به كار گرفته در درس :درس نامه -5

آموزان  هاي متنوع به دانش هاي مجزا، جدول و استفاده از فنون بيان كرده است، ضمن اينكه نكات كليدي در قالب كادربندي
دانش،  قابل ذكر است همبستگي بين درخت. ترين بازه زماني به متن كتاب اشراف پيدا كنند كند تا در كوتاه كمك مي

توانيد پاسخ تمامي سواالت را بدون  داري بوده است و با اطمينان خاطر مي االت در كمال امانتؤبندي س نامه و طبقه درس
ترين ارتباط مفهومي  نامه بسيار كاربردي با بيش بدين ترتيب يك درس. نامه مرتبط با هر فصل بيابيد در درس ،رجوع به كتاب

 . با سواالت موجود تدوين شده است
اين بخش در درجه اول قابل توجه آن دسته از دانش آموزاني واقع خواهد شد كه در پي گرفتن بهترين  :هاي تشريحي پرسش -6

برترين بخش  از اين جهت كه بخش ذكر شده، به دور از هيچ اغراقي، زمان. باشند هاي هماهنگ مدارس مي نتيجه در آزمون
گانه، ابتدا به ساكن با پرسش گرفتن  بندي پنج بديل، در يك تقسيم  ري بيكتاب ارزيابي شده است و تيم تأليف با دقت نظ

 نهايتو در  هاي كوتاه پاسخ، هاي متنوع تكميل جدول، هاي خالي پر كردن عبارت، صحيح و غلط بودنجمالت از جهت 
تخصصي طراحي سوال شده  هاي كتاب، به نحو ذكر است كه فعاليت قابلكشاند و  ، دانش آنها را به چالش ميهاي كامل پاسخ
 .دشخواهد حاصل اي كه با اتمام اين بخش اطميناني به غايت باال از كسب بهترين نمره  به گونه. است
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در اين بخش با . با يك مفصل بندي قوي بر پايه درخت دانش استاي  چهارگزينهچيدمان سواالت  :اي هاي چهار گزينه پرسش -7
ها به فراخور اهميت آن در كنكور  هاي طرح شده و سطح آن در هر يك از اين زير مجموعه خواهيد شد كه تعداد تستعناويني روبرو 

، كنكاشي، اي حافظهاي است به وجهي كه ابتدا سواالت  دار بودن سواالت چهار گزينه يكي از نقاط ابتكاري اين بخش، شيب. باشد مي
نياز به تسلط بر امر تست را برطرف  آموز ين شده است كه با توجه به سطوح مهارتي دانشتدو تركيبيو در نهايت در قالب  مفهومي

 .هاي تستي به شكلي سازنده محك خواهد زد نمايد و آنها را براي آزمون مي
 صرفاً ها اعم از بخش تشريحي و تستي پرداخته است و اين بخش به شرح و بسط دقيق و نكته سنجانه پرسش :ها نامه پرسش پاسخ -8

دار به انحاي متفاوت و متنوع  از اين جهت كه نكات كليدي و دام. اي جنبه آموزشي دارد دهي كوتاه  اكتفا نشده و تا حد عمده به پاسخ
نكته آنكه . آموزان طي خوانش هر پاسخ از منظري ديگر بر كتاب تسلط پيدا خواهند كرد مطرح شده و در اين بخش است كه دانش

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

رعايت تعادل در طراحي سواالت يك فاكتور تعيين كننده در امر زيبايي محتوايي و جامع و مانع بودن شمرده : تناسب و توازن -9
ثر در ممانعت از دخيل شدن سليقه فردي ؤها صورت پذيرفته و عاملي م انون اين طراحيبه واقع  بر پايه يك ضابطه و ق. شود مي
 . ها در هر فصل تبيين شده است در جدول زير به صورت عملياتي، پياده كردن هر يك از اين شاخص. لفان شده استؤم

كه به دو دليل عمده اين  ،خود تخصيص دادهسؤاالت بيشتري به اي  به دليل مطالب بنيادي و پايه 4تا  1هاي  فصل قابل ذكر است
 .مسئله صورت پذيرفته است

 

 نام فصل
  فعاليتتعداد 

 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  65  94  26  13  1 فصل

   5  63  97  32  8  2 فصل

   7  60  100  22  13  3 فصل

   7  60  100  24  12  4 فصل

   6  61  73  22  13  5فصل 

   6  76  68  24  14  6فصل 

   5  57  61  26  7  7فصل 

   5  50  65  24  7  8فصل 

  ـــ  ـــ  80  ـــ  ــــ  آزمون جامع پايان فصل

   6  492  738  199  87  جمع كل

   14  كتاب درسي فعاليتبه ازاي هر كل سؤاالت  تعداد

   6  كتاب درسي ي صفحهبه ازاي هر كل سؤاالت  تعداد
 

 هيأت مؤلفان
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