
 

آموزش كانون فرهنگى  در  مطالعه   مسير 
 هاى سبز كتاب ادراك  :ى اول مرحله   

  ترين مفاهيم ترين و ضرورى هاى درسى براى آموزش اصلى ى كامل كتاب مطالعه )الف
  هاى درسى حل تمرينات كتاب )ب
 .پردازند هاى هر درس مى روش و ها ها و معرفى نكته ت مبهم كتابهاى كمك آموزشى كه به تشريح نكا ى جزوات و كتاب مطالعه )ج

 .ايم هاى سبز را منتشر كرده در اين قسمت ما كتاب
در واقع اين . را مشاهده نماييد، اين موضوع تصادفى نيست مختلف، شما ممكن است در يك درس، چند كتاب هاى سبز كتابدر مجموعه 

هاى آموزشى خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براى مثال از بين دو يا  ايم تا كتاب نمودهامكان را براى مؤلفين مختلف فراهم 
انتخاب يك نفر در ميان چند نفر مؤلف و  .دهند، انتخاب كنند تشخيص مىتر  مناسبسه كتاب آموزشى فيزيك، يكى را كه براى خودشان 

هاى سبز به دنبال بهترين نباشيد، به اين فكر كنيد كه  در ميان كتاب. ورى استسبك، كارى دشوار و غيرضر نظر و صاحب استاد صاحب
 .است سازگارترى آموزشى شما با كدام مؤلف  سليقه

  هاي پرتكرار سؤالهاى  كتاب - كارهاى  كتاب تثبيت  :ى دوم مرحله
. بهتر است ابتدا با كتاب درسى شروع كنيد. است مسائل تشريحىو حل  تمرينى ى تثبيت، يعن ى مطالعه در كانون، مرحله دومين مرحله
هاي متنوع  تمرين ،برويد و متناسب با پيشرفت تدريس در كالس درس كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخ

است كه از بهترين مدارس سراسر كشور  تكرار امتحانيپر يها سؤالتمرين  ،ي تثبيت مرحلهبراى  بهترين منبع. هر مبحث را كار كنيد
ضمناً تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده . چاپ شده است هاي پرتكرار سؤالايم و در كتاب  آوري كرده جمع
 .است

  هاى بنفش هاى آبى و كتاب كتابتسلط  :ى سوم مرحله
 .پردازند اند، مى هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده حله داوطلبان به تمرين سؤالدر اين مر
 دانشگاه آزاد اسالمىهاي  كشور و منتخب سؤال داخل و خارج آزمون سراسرىهاى گذشته  هاى كنكورهاى سال سؤال ،هاى آبى در كتاب

هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج  ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته با تمرين اين سؤال .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقه
ها متوجه شوند در چه عمق و حدى بايد مطالب  هاى ما در طراحى مسير مطالعاتى داوطلبان اين است كه آن يكى از هدف. يابد تسلط مى

ى چه  خود تشخيص دهد كه مطالعه ،خوب است داوطلب. خواهند وزشى از آنان چه مىرا بياموزند و اين را بدانند كه مسؤوالن نظام آم
 .مطالبى براى او ضرورى است و اگر به هدف آموزشى دست يافت، خود از آن آگاه شود

ي  گزار شدههاي بر و همراه با منتخب سؤال اند نموده تأليفهايى را براى فصول مختلف  سؤالگروه مؤلفان كانون  ،هاى بنفش در كتاب
ها،  مخاطبان اين كتاب. كنيم هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاب. اند ها چيده بندي، در اين كتاب كانون به طور طبقه

 .باشند برخوردار مى سطح آموزش متوسط به باالداوطلبانى هستند كه از 

  هاى منظم آزمونارزيابى :ى چهارم مرحله
ها در  ى كشورى آزمون كارنامه. كنند هاى خود را ارزيابى مى ريزى شده، آموخته هاى برنامه داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون

هاى اشتباه و سرعت و شتاب  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداوم. شود همان روز ارائه مى
 .كند مى تصحيحامناسب را ن

 هاى زرد كتاببندى جمع :ى پنجم مرحله
يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در اين است . بندى كنند هاى خود را جمع خواهند آموخته در پايان دوره، داوطلبان مى

شركت كنند، با  اى مجموعهو  آزمون كاملخواهند در يك  گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى كه برخى دانش
اى  مجموعه يها الؤها، داوطلبان به تمرين س ى تك تك فصل كنيم پس از پايان مطالعه بنابراين ما توصيه مى. شوند مشكل مواجه مى

 .داند بپردازن مطالبى كه قبالً آموخته بندى جمعو از اين طريق به  اختهپرد
آموزان و داوطلبان بتوانند در مسيرى هموار و  هاى مربوط به آن، اميدواريم دانش ليف كتابأى مطالعه و ت گانه ما با تكميل مراحل پنج

 .هاى خود مطمئن شوند و گام در مراحل باالتر بنهند صحيح به طور تدريجى آموزش ببينند، تمرين كنند و از آموخته
   

  چى كاظم قلم




