
  
  
  
  

  ؟است ١سازچرا نام این مجموعه شبیه
 شیوة کی اي را براي ایجادها، زمینهتطبیقی بین آن مطالعۀ و سعی دارد با قیاس بین انسان و ماشین است کهشناسی اي از علم روانشاخه ،علم سایبرنتیک 

ه ب .هاي خوداصالحی استبراي انتخاب یاساس ،)کنترلیفرمانشی یا خودآموزش شناسی سایبرنتیک (روان جوهرةفراهم آورد. در واقع  2خوداصالحیآموزشی براساس 
حسی از نتایج رفتار و تالش خود  ن فرد فراگیر یک تجربۀآایجاد محیطی براي فراگیر است که در عبارتی دیگر آموزش از دیدگاه سایبرنتیک عبارت از 

حظه سازها مالشبیه پرورش به خوبی و روشنی در توسعۀشود. کاربرد اصول سایبرنتیک در روال آموزش و رو میو با یک بازخورد کامل روبه آورددست میبه
موضوع  .زدیک استفاده کرد و با آن پیچیدگی رویدادها را کنترل نمودتوان براي نشان دادن واقعیات از نآموزي است که از آن میمهارت ساز وسیلۀشود. یک شبیهمی

  است.آموزش فرد به خویشتن  خاصۀ سازها،حیاتی در شبیه
خی ه برزولی امرو .، کاوشگري و سایر موارد مشابه بوده استهواسازها در آموزش خلبانی، رانندگی، مطالعات فیزیک، آب و ترین کاربرد شبیهشاید در گذشته مهم

ها آن .کنندزندگی انسان یاري می ها در چرخۀآوردن آندرنقش  از طريق به ،زندگيکارهاي مناسب را در کشف راه آموزاندانش ،اجتماعی سازي شدةهاي شبیهمدل
 خالل کنند و درسازي شده را مدیریت میمدل هايحرانشرایط و حتی بگیرند، آموزش و پرورش خود تصمیم می گزینند، دربارةاغل خود را برمیمش ،هادر این مدل
گیري از با بهره سازدر کتاب شبیهشوند. تر میموفقو  موفق ،رقابت شوند و در عرصۀدگی واقعی آشنا میها در زناثرگذاري این انتخاب ها با نحوةگیرياین تصمیم

 تابک .ایمکردهکنکور آتی، طراحی  درممکن  کسب بهترین نتیجۀجهت آماده کردن شما یک مدل جدید براي  ،سازو الگوي شبیه قواعد و اهداف علم سایبرنتیک
ی براي شما فراهم آورد تا بتوانید با بررس محتواي سؤاالت کنکور وسطح  ،سبکیک فضاي مجازي ولی نزدیک به واقعیت از حیث  سعی داردساز کنکور شبیه

   .و خودآموزي گام مؤثري بردارید یاصالحخود خود در جهت نیازهاينقاط قوت و 

l کنکور سازشبیه کتابفی محتواي معر:   
شده  یدر این بخش سع باشد.می 94 تا 92هاي سازي شده از دروس اختصاصی و عمومی کنکورهاي سراسري سالکامل شبیه نسخۀ ۳ساز شاملکتاب شبیه

ترین مطابقت را با سؤال کنکور موردنظر داشته باشد، ثانیاً در طرح سؤال و بازنگري آن سعی شده است از از نظر مبحث، محتوا و ضریب سختی سؤال بیش است سؤال
سازي یهسؤاالت شبدر پایان بخش  .دهاي شخصی و امکان بروز خطا و اشتباه به حداقل خود برساستفاده شود تا امکان نفوذ سلیقه يآراء و نظرات دبیران و ناظران متعدد

    .پاسخ جامع و مانع ارائه گردیده است ،سازي شدهتشریحی براي هر سؤال شبیه پاسخنامۀاست. در  آورده شدهتشریحی کلیدي و  شده، پاسخنامۀ

l ساز به آن توجه کنید:نکاتی که بایستی قبل از اجراي آزمون شبیه  
نکور ک جلسۀ وضعیت اجراي برنامه (از نظر نوع صندلی، تردد افراد، زنگ تلفن و ...) را مشابه محیطی نوع پوشش) و شرایطابتدا وضعیت ظاهري خود (از لحاظ 

سال مایید و بدین ترتیب به سؤاالت یکبندي استاندارد کنکور تنظیم و رعایت نسازي کنید. زمان پاسخگویی به سؤاالت اختصاصی و عمومی را مطابق زمانشبیه
  ور کامل پاسخ دهید، در این مرحله از چند موضوع مهم پرهیز کنید:طبه

  شوید!ن غیر متعارف، مراجعه به کتب و منابع و... خگویی به تلفن، تغذیۀایر با شرایط واقعی کنکور مانند پاسغم یدر  هنگام پاسخگویی به سؤاالت، مرتکب اعمال الف)
دهی را فداي یادگیري یک یا چند سؤال کیفیت آزمون ،هاي استاندارد را مطابق الگوي دفترچه حتماً رعایت نمایید و سعی نکنید در این مرحله از پاسخگوییزمان ب)

  و نکته کنید (در مراحل بعدي براي این منظور فرصت کافی در نظر گرفته شده است).
  این کتاب مطالعه کنید. 122و  66و  8را در صفحات  هاي کنترل آناسترس و راهچنین و هم ــو  Ïتکنیک  ،هاي نقصانیتکنیک زماندهی کنیم قبل از آغاز آزمونتوصیه می ج)

l ساز کنکور:مراحل اجراي آزمون شبیه  
هاي خود را با کلید صحیح پاسخنامه مقایسه کنید و درصد اخذ شده در هر درس را از پاسخدهی، پس از آزمونضمن رعایت نکات فوق، آزمون هر سال را پاسخ دهید و  گام اول:

  محاسبه کنید. ]                                                           ×100 =درصد حاصل[ ۀرابط

  زمینه رفع کنید. ایناشکاالت خود را در  نماییدپاسخگویی غلط به برخی از سؤاالت دفترچه را پیدا و سعی  علت و ریشۀ ،ها و جزوات خودضمن استفاده از منابع، کتاب گام دوم:
ه و مطالب مربوط ب نماییدهاي خود مراجعه نویسیها، جزوات و خالصهکتاببه سپس  و بخوانید، پاسخ آن سؤال را مرور کنید سؤاالت آزموناکنون هر سؤال را به ترتیب  گام سوم:

هاي خود را در نویسیو خالصه کتاب باشد، مطالبمربوط به یکی از تألیفات خواجه عبداهللا انصاري می ،) دفترچه1( عنوان مثال اگر سؤال شمارةبه .دوره کنید موضوع آن سؤال را

                                                 
1 (Simulator  
  دهد.را پرورش می آموزشی فرد به خویشتن ۀخاص اي حسی در محیط مجازي،) حالتی از خودآموزي است که فرد فراگیر براساس کسب تجربه2
  

  

 تعداد صحیح)×  3( -ها تعداد غلط
 ها)تعداد کل تست×  3(



تا آخرین سؤال  را این روند ،ایدبندي کردهاز مطالب کتاب درسی را دوره و جمع ، حجم قابل توجهیهر سؤال ه این ترتیب شما به بهانۀب .دوره نماییدرابطه با این موضوع مرور و 
 چنیندهی و همدهی و کنترل زمان پاسخپاسخ در شیوةساز، استفاده از نتایج آماري آن به منظور رفع نواقص هاي شبیهگیري از آزمونبهره ترین نتیجۀمهم .ادامه دهیددفترچه 

 توان گفت: طور خالصه میبهباشد. میها بندي موازي درساستفاده از محتواي سواالت براي یادگیري و جمع
  
  
  
  
  
  
  

روز فرصت کافی  دواین  .روز فاصله ایجاد کنیددو  هرسالبرنامۀ پس از اجراي  ،خواهدروز وقت می سه فوق مطابق برنامۀمطالعه و بررسی سؤاالت هر سال  :توجه
یستی اکنید بعنوان مثال براي مباحثی که احساس میبه( کند.فراهم می ،ها هستیدکه نگران آن ايافتادهریزي و یا براي انجام کارهاي عقببراي جبران خطاي برنامه

خصی شبرنامۀ ناپذیر بینی ما خارج است ولی بخش اجتنابو یا هرچیز دیگري که اکنون از پیش هایی که باید برویدها را دوره کنید یا کالسمجدداً بخوانید یا آن
  رسانید و خودتان را مدیریت کنید!ببه ظهور  یب اکنون باید توانایی خودتان را، به هر ترت)ان استتخود

   
 نقش رقابت، آگاهی دربارة در عرصۀ آمادگی الزم عالوه بر کسبسازها شبیه یو پرورش یهاي مهم و اثرات ارزشمند آموزشیکی از ویژگی :بسیار مهم نکتۀ

انند هایی مآزمون عرصۀپژوهان ناموفق در الت دانشترین مشکشاید نتوان به صراحت ادعا کرد که یکی از مهم .شانس و تصادف و برخورد واقعی با نتایج کار است
وهانی که پژهمواره دانشچه بسا باشد. می منفی ةکسب نمره تیجکنکور، سعی در پاسخگویی به تمام سؤاالت و حتی گاهی پاسخگویی با شانس و احتمال و در ن

احتمال به  که با شانس ونمایند کسب می آموزانیه دانشتري نسبت ببه مراتب نتایج مطلوب ،دهندتري و البته با اطمینان بیشتري پاسخ میبه تعداد سؤاالت کم
که  چرا ،منفی دقت کافی داشته باشید اثرات پاسخگویی غلط و کسب نمرة لذا در بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج کار خود حتماً به. دهندتر پاسخ میسؤاالت بیش

ه در ک به سؤالی دهینظر از پاسخشما در قبال صرف بدین ترتیب که د،شودر شما می آزمون و خطایا  شرطی شدن فعالگیري نوعی رفتار این دقت سبب شکل
منفی) و  نمرة(کسب  دیشوتنبیه می ،ایدشانس به آن پاسخ داده و سؤالی که با تردید منفی) و در قبال (عدم کسب نمرة کنیدجواب آن تردید دارید، پاداش اخذ می

مید اهمراه با تشویق در شما خواهد شد و  همراه با تنبیه و تکرار عملِ ترك عملِ سبباحتماالً  ساز،هاي شبیهتجربه در دفترچه ، تکرار اینرفتار شناسی طبق قواعد
منفی در کنکور رهایی بخشد. به هر ترتیب تالش بسیار زیادي انجام شده است تا این نمرة شما را از دام  ،سازبه این موضوع در الگوي شبیهجدي آن را داریم که توجه 

جوانان خوب  آموزش فعالو  خوداصالحی، خودآموزيآموزشی گامی در جهت  رود که تهیۀ این بستۀامید آن می .نمایدمتجلی هاي فوق را در خود بتواند ایده کتاب
  .را توسعه بخشیم مدیریت بر خودم از این طریق این کشور محسوب شود و به عبارتی بتوانی

  

حد وا مسئولکیا جمشیدي خانم بیتا سرکار سایت،مدیر  کیاآقاي مهندس بابک جمشیديو  مدیر اجرایی طرح شاهین شکوهیآقاي جناب در پایان از 
ري، آتنه اسفندیاها گروه خانم این هاي کانون فرهنگی آموزش و اعضايآزمونسازي گروه مستندمدیر خانم مریم صالحی سرکارو  نظارت بر تولید محتوا و ویرایش اثر

آقایان  وزاده، سپیده عرب فشاپویه، فرزانه دانایی، سمیه اسکندري، آرزو باالزاده و الهام نکونام بویه، الهه شهبازي، فوژان صادقنیا، سوگل آللیال خداوردیان، تینا علی
 هاخانم ،آراییو صفحه ، طراحیگروه تایپ ياعضا وآقاي علیرضا کاوه طراح محترم جلد جناب  و حامد دومیرانی و اهیمیعلی غلمانی، حامد چوقادي، محمود ابر

بود، کمال تشکر را میسر نمی ها امکان اجراي مطلوب این پروژهیاري آنکه بی پور هریسیو مهناز عالی ، ساناز قهرمانیزهرا قاسمی، زادهمژگان محمدحسن
ان و پاك براي همۀم و از ددار   م.نمایآرزوي توفیق روزافزون را میاندرکاران این پروژه این عزیزان و سایر دست رگاه ایزد منّ

  
  با آرزوي موفقیت و بهروزي                                                                                                                                                               

  هریسیپور اد عالیدمهردکتر                                                                                                                                                                 
  94 زمستان                                                                  

  
  

   
  
n  :در تألیف این مقدمه منابع زیر از طریق اقتباس و برداشت با اندکی تغییر استفاده شده است  
  ، تهران84دکتر محمدرضا بهرنگی، بهار  ـ ترجمۀ 2004ـ ویرایش هفتم،  Joyce ،Weil ،Calhounنویسندگان:  )Models Of Teaching( الگوهاي تدریس) 1
  ) 420تا  407انتشارات کمال تربیت (صفحات  
  ) 244تا  171، تهران ـ انتشارات کمال تربیت (صفحات 82) مدیریت آموزشی و آموزشگاهی ـ نویسنده: دکتر محمدرضا بهرنگی، زمستان 2
  )60(صفحه  1362هاي جهانی ـ فرشاد، مهدي ـ نگرش سیستمی، تهران ـ  انتشارات سپهر، از سیستم) Boulding( بندي بولدینگطبقه) 3

  هر سال در سه روز سازآزمون شبیه بینی شده برايپیش ۀبرنام

 گام سوم  گام دوم    

 روز اول برنامه (صبح) روز اول برنامه (بعد از ظهر) روزهاي دوم و سوم 

 گام اول

  ترتیب سؤاالت هر سال)ها به(مطالعه و مرور درس  هاي غلط)یابی اشکاالت و پاسخ(بررسی و ریشه  )هاي اخذ شدهدرصددهی و محاسبه آزمون(




