ﭼﺮا ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ
دردﻣﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ از ﺿﺮورت و ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از زﺑﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ده ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ
ﺧﺮﯾﺪم اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﺑﻪ دردم ﻧﻤﯿﺨﻮره «.و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
»دﺧﺘﺮم/ﭘﺴﺮم ﻻی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﻤﮏ درﺳﯿﺶ رو ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧﮑﺮده«
راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻄﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و
ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺘﺎب،
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﺿﺮوری از ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﮐﺘﺐ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ را ﮔﺮدﻫﻢ آورده اﯾﻢ ﺗﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯽ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮازی و ﻣﮑﻤﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻪ ﮔﺎم ﺿﺮوری ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب:
اﻟﻒ_ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺪف از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از ﺟﺎن ﮐﺘﺎب
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺒﺎﺣﺚ را آﻣﻮزش
دﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﮕﺮان اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺘﺎن از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آزﻣﻮن ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ب_ﻫﺪف ﮐﺘﺎب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺻﻼ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﮐﻪ روی

ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﺪف ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮور ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺴﺘﯽ؟
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻨﮑﻮر؟

پ_اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺪام اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ،ﮔﺎج،
ﻗﻠﻢﭼﯽ ،ﻣﺒﺘﮑﺮان ،ﻧﺸﺮاﻟﮕﻮ ،ﻣﻬﺮوﻣﺎه و… از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﯾﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل و اﯾﺪه آل ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮد و ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻄﺮح آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺴﺖ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ:
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻄﺮح آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.

_۱ﮐﺘﺎب ﮐﺎر:
*ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول اﺳﺖ ،وﻟﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

دوم ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻪ و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
*اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
*ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰی و ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮدازی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دارد داﻧﺶآﻣﻮز را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.

در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب ﮐﺎر« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی »ﮐﺎرﭘﻮﭼﯿﻨﻮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

_۲ﮐﺘﺎب ﻫﺎی وﯾﮋه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
*ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮز در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
*داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﻨﺎﻣﻪ درس را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
*ﺑﺎ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
*ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ روی اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و اﺳﺘﺮس اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻦ و درﺳﺎم« ،در اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﻬﺮوﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻣﺘﺤﺎﻧﻮﻓﻦ« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﻤﺎن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

_۳ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﺘﺎب
*اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺳﻄﺢ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻨﮑﻮری ﮐﺘﺎب را ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﺘﺎب ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .و ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز در اﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﮐﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﻪ.

در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺮدﺑﺎم« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «IQاﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

_۴ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻫﺎ
*در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
*ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮز
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ

اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮود.

در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ

ﻧﺎم » «EQﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

_۵ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
*ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزش ﻣﻔﺼﻞ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا اﮔﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال و از روی ﻣﺜﺎل ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس
ﺗﻌﺪادی ﺗﺴﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺣﻞ آن ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی
ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز« و در ﻧﺸﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی »ﺳﻪ ﺑﻌﺪی« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

_۶ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ درس ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ در درس ﻋﺮﺑﯽ و …
*ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر.
*ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
*ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻫﺎی »ﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻃﻼﯾﯽ« ،در ﻧﺸﺮ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎی
»ﻣﺒﺤﺜﯽ« ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻔﺖ ﺧﺎن« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮوﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

_۷ﺗﺴﺖ
*درﺳﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ درﺳﻨﺎﻣﻪ از ﻫﻤﺎن درس ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺴﺖﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻔﺼﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ و ﻧﺸﺮ اﻟﮕﻮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ای« ،در
اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﮑﺮو« ﯾﺎ »ﻣﯿﮑﺮوﻃﻼﯾﯽ« و در اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮوﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش و
ﺗﺴﺖ ﭼﺎپ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

_۸ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
*ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮریﻫﺎ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ.

*ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮوﯾﺪ.
*زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ.
در اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮوﻣﺎه اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﻟﻘﻤﻪ«  ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺧﻂ وﯾﮋه«  ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ ﭼﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان»ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ« ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی« و در ﻧﺸﺮ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎبﻫﺎی »زﯾﭗ« ﯾﺎ »ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

_۹ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر
*ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
*ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
*درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
*از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺣﻞ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﻨﺪ ﮐﻨﮑﻮر« ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دور دﻧﯿﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ«،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ ﭼﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب ﻫﺎی زرد« ،و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮوﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﮑﻮرﯾﻮم ،ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزﺷﺎن ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن
آن ﮐﺘﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﭘﯿﺶ رو دارد ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
ﺗﺴﺖ ﺑﺎ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﮑﺎت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .ﺷﺐ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﮕﺬرد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺮور و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوران ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ را در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﯾﺎری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

