
 

  مقدمه

 ،توجه ،شناسي رشد، احساس شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، روان شناسي به صورت كاربردي در هشت درس روان مباحث كتاب درسي روان

شناسي سالمت تنظيم شده است. در اين كتاب  گيري، انگيزه و نگرش و روان ) تصميم2) حل مسئله، تفكر (1ادراك، حافظه و علل فراموشي، تفكر (

هاي  جاي انگيزه هاي دروني به گيري درست و ايجاد انگيزه هاي بهبود حافظه، حل مسئله، تصميم كارگيري راه شود تا با به آموزان آموخته مي دانش به

ده شناسي، رويكرد شناختي مورد توجه بو بيروني يادگيري خود را بهبود بخشند. در كتاب درسي جديد از ميان رويكردهاي موجود در علم روان

 هاي آموزشي بر فرايندهاي شناختي توجه دارد.  است. اين رويكرد به تأثير متقابل مداخله

، موضوعاتاهميت به  توجه  ها با درس در اين .تشكيل شده است درساز هشت  ، منطبق بر مباحث كتاب درسينيز شناسي روانمطالب كتاب آبي 

  . وجود دارد يبيست سوال ياهاي ده  پيمانه ها يك از آنبراي هر 

در اين درس با بيني بودن مسائل مطروحه در كنكور سراسري،  پيش كتاب درسي و چالشي و غيرقابلهاي  و جديد بودن سرفصلتازگي  به علت

فاده از با است هاي گذشته و سراسري سالبا در نظر گرفتن تجارب كنكورهاي ايم  كردهسعي  اين كتاب درلذا  .رو هستيم هاي فراواني روبه دشواري

  . را پوشش دهنددرسي تمام مطالب كتاب  اي كه گونه به ايم آورده و حفظيمفهومي ، مسئلهدر سه تيپ  را االتؤلفان، سؤخرد جمعي م

  واقع شود. مؤثرآموزان  اي باشد كه براي تمامي دانش گونه االت بهؤبر آن بوده است كه سطح دشواري سمؤلفان تالش  ،ليف اثر حاضرأتدر 

  هاي كتاب: ل و ويژگياصو

چنين براي مشخص كردن  منظور نظم بخشيدن به مطالعه، انسجام فكري و هم ، بهآنيك نماية كلي از  درسدر ابتداي هر  :درخت دانش - لفا

درس در اين  سؤالي و واژگان كليدي هر 20يا  10هاي  فهرست موضوعات، تعداد سؤاالت هر درس در قالب پيمانهمسير مطالعاتي ارائه شده است. 

  صفحات ذكر شده است. 

نگارش هاي متنوع  مثال و با ارائة شده بندي طبقهجامع و هايي به صورت  نامه ، مطابق متن كتاب درسي، درسدرسدر آغاز هر  : نامه درس - ب

  اند.  ها با استفاده از رنگ دوم، كلمات مهم هر درس برجسته شده نامه در اين درسند. ا شده



 

   :دار سنامهسؤاالت شنا - ج

سؤال  700براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي، : درسي كتاب تواي كتاب درسي با هدف پوشش كاملها و مح اي از تمرين چهارگزينه هاي پرسش

كه از مطالب كتاب درسي جديد  سؤالهاي  بر اين بوده است كه تمامي تيپمؤلفان ايم. در طراحي اين سؤاالت تالش  تأليفي در اين كتاب قرار داده

  ايم.  هاي كتاب درسي را مورد بررسي قرار داده ها و پرسش چنين تمامي فعاليت . همامكان طراحي دارند، پوشش داده شود

پاسخ نيازي آموزان براي فهم  ها به صورت كامل و دقيق نوشته شود تا دانش است پاسخ               ً        هاي تشريحي اوال  سعي شده در پاسخ: هاي تشريحي پاسخ - د

  هاي آموزشي هر مبحث بهتر شناخته شود.  اند تا دام هاي نادرست تشريح شده تر گزينه                        ً    ها نداشته باشند و ثانيا  بيش نامه دوباره به درس ةبه مراجع

  اي بودن سؤاالت كتاب: هـ : پيمانه

 24سؤالي و  10پيمانة  22(است.  ارائه شدهسؤالي  20يا  10هاي  ، در قالب پيمانهجديد سؤاالت اين كتاب بر اساس موضوعات موجود در كتاب درسي

  هايي دارد: اي بودن سؤاالت مزيت سؤالي)، پيمانه 20پيمانة 

توانند  تر مي هاي هر مبحث، راحت آموزان با توجه به تعداد پيمانه دانش : مديريت و مهندسي برنامة شخصي مطالعه و تمرين (ايجاد نظم در مطالعه) -1

است تا در هر موضوع، تعداد  هاي هر مبحث با توجه به اهميت آن انتخاب شده كه تعداد پيمانه را براي مطالعه هر مبحث تنظيم كنند. ضمن اين زمان خود

  آموز قرار گيرد. سؤاالت متناسب با آن در اختيار دانش

  ب به اندازة اهميتي كه موضوعات دارند، سؤال ارائه كنند.است كه مؤلفان كتا ها در كتاب، سبب شده وجود پيمانه :پرهيز از افراط و تفريط -2

 ها و نيازهاي شخصي اختصاص دادن زمان مناسب براي هر درس بر حسب توانايي -3

 ها اي بين آزمون ها در بازة دو هفته تقسيم مطالعة مباحث بر اساس پيمانه -4

هاي سؤاالت مربوط به آن مبحث در نظر گرفته  هاي هر مبحث، طيف كاملي از تيپ در پيمانه پوشش تمامي مطالب در يك تركيب بهينه از سؤاالت: -5

  .است شده

  ها قرار داده شده است.  براي مرور مباحث و آزمايش دقيق آموختهسؤالي  20بندي  يك آزمون جمع درسدر پايان هر  بندي: هاي جمع آزمون - و

با ما در ميان   4ensani@gmail.comايميل  آدرس از طريق توانيد ميداريد پيشنهاد يا انتقادي اگر  ئه شده در اين كتابامطالب اردر خصوص 

  بگذاريد.

   عفتي مهسا




