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  مسير مطالعه در كانون فرهنگي آموزش
ي  ترين خواست اوليا اين است كه فرزندانشان انگيزه اصلي. آموزان و اولياي گرامي است   روي سخن با دانش   

  .ن به طور خودكار درس بخوانندكه ديگري آنان را مجبور كند، خودشا آن درس خواندن داشته باشند و بي
كـشند   ي زحمتـي كـه مـي    كنند، به اندازه ي كساني كه مطالعه مي ترين مسئله است، اما آيا همه   اين اصلي 

  .گيرند؟ جواب متأسفانه منفي است نتيجه هم مي
را ترين مسير مطالعـه   كنيم بهترين و مناسب    ريزي آموزشي سعي مي     ما در كانون فرهنگي آموزش با برنامه      

هـاي    ريزي داوطلبان، جلسات مـشاوره، نامـه        هاي منظم دو هفته يك بار، دفتر برنامه         طراحي كنيم، آزمون  
» كتاب«ي آموزشي،  ترين عناصر در برنامه يكي از مهم. اند اي، همگي، براي اين منظور طراحي شده    مشاوره
كنيم كه با پيمودن   را معرفي ميهاي كمك آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه با طراحي كتاب. است

  .گذارند ي ديگر گام مي اي به مرحله آن، خوانندگان به تدريج از مرحله
به عنوان مثال، . هاي آموزشي ما را اجرا كنند توانستند بخشي از توصيه در گذشته بسياري از داوطلبان نمي

ربوط به همان فصل را حل كنند، ولي هاي كتاب، مسائل امتحاني م گفتيم پس از حل تمرين به داوطلبان مي
به داوطلبان كنكور . هاي امتحاني را در اختيار نداشتند توانستند اين كار را انجام دهند، زيرا سؤال ها نمي آن

اي مجموعـه كنكورهـاي    هاي چهـار گزينـه    كرديم كه يكي دو ماه قبل از كنكور به تمرين سؤال            توصيه مي 
توانستند بـه طـور       ها را در اختيار نداشتند و به دشواري مي          ها اين مجموعه   هاي قبل بپردازند، ولي آن      سال

به هر حال در طي چند سال گذشته كوشيديم تا منابع آموزشي         . ها را بيابند    پراكنده برخي از اين مجموعه    
يـك  هاي آموزشي آماده كنيم و اين شايد براي اولين بار باشد كه ابتـدا طراحـي                   الزم را متناسب با توصيه    

جا  در اين. گردند ها تأليف مي شود و سپس بر آن اساس، كتاب ها انجام مي ي كامل و جامع از كتاب مجموعه
  :پردازيم گانه مطالعه مي به معرفي مراحل پنج

  هاي سبز  كتاب←ادراك : 1ي  مرحله
  ترين مفاهيم ريترين و ضرو هاي درسي براي آموزش اصلي ي كامل كتاب مطالعه) الف
  هاي درسي هاي كتاب حل تمرين) ب
هـا و     هـا و معرفـي نكتـه        هاي كمك آموزشي كه به تشريح نكات مبهم كتـاب           ي جزوات و كتاب     مطالعه) ج

  .ايم هاي سبز را منتشر كرده در اين قسمت ما كتاب. پردازند هاي هر درس مي روش
ند كتاب مختلـف را مـشاهده نماييـد، ايـن           هاي سبز، شما ممكن است در يك درس، چ          در مجموعه كتاب  

هـاي آموزشـي      ايم تا كتاب    در واقع اين امكان را براي مؤلفين مختلف فراهم نموده         . موضوع تصادفي نيست  
خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براي مثال از بين دو يا سه كتاب آموزشي فيزيك يكي را كـه    

ند، انتخاب كنند، انتخاب يك نفر در ميان چند نفر مؤلف و استاد             ده  تر تشخيص مي    براي خودشان مناسب  
هاي سبز بـه دنبـال بهتـرين          در ميان كتاب  . صاحب نظر و صاحب سبك، كاري دشوار و غير ضروري است          

  .ي آموزشي شما با كدام مؤلف سازگارتر است نباشيد، به اين فكر كنيد كه سليقه
سبك كار در اين مجموعه . اند منتشر شده» ها ها و روش نكته«نوان هايي به ع  هاي سبز، كتاب در ميان كتاب

ها به اين ترتيب است كه پس از طرح هر مطلب كوتاه آموزشي و هر نكته يا هر روش درسي، مثالي از  كتاب
اند ذكر شده است، به اين ترتيب داوطلـب           هاي كنكور يا تأليفي كه به آن موضوع ارتباط داشته           ميان سؤال 

ضـمن  . كند براي هدف آموزشي او كه كنكور است كاربرد دارد           است كه تمام نكاتي كه مطالعه مي      مطمئن  
گيري ذهني مخاطب     اين كه تمام مطالب مربوط به يك موضوع در يك يا دو صفحه ارائه شده كه به جهت                 

  .كند كمك زيادي مي
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  وساالنه د-هاي شروع آسان  كتاب←تثبيت : ي دوم مرحله
بهتـر اسـت    . ي تثبيت، يعني تمرين و حل مسائل تشريحي است          ي مطالعه در كانون، مرحله      دومين مرحله 

هـاي    كتاب(هاي گذشته     بهترين منبع براي اين كار، مسائل امتحاني سال       . ابتدا با كتاب درسي شروع كنيد     
  .است) دوساالنه
هـدف ايـن اسـت كـه     . انـد  يـر عـدد حـل شـده    هاي كتاب درسي بـا تغي      هاي شروع آسان، تمرين     در كتاب 

آموزان گام اول را درست و مطمئن بردارند و پس از آن كه مشابه هر تمرين كتـاب را حـل كردنـد،                         دانش
  .بتوانند تمرين كتاب را حل كنند

  هاي بنفش هاي آبي و كتاب  كتاب←تسلط : ي سوم مرحله
  .پردازند اند، مي هاي كنكور در همان فصلي كه مطالعه كرده  ن سؤالدر اين مرحله داوطلبان به تمري

 آزاد اسالمي بـه ترتيـب        ي آزمون سراسري و دانشگاه      هاي گذشته   هاي كنكور سال    هاي آبي سؤال    در كتاب 
يابد  هاي خود آگاهي مي هها، داوطلب از ميزان و سطح آموخت اند، با تمرين اين سؤال بندي شده فصول طبقه

هاي ما در طراحي مسير مطالعاتي داوطلبان ايـن     يكي از هدف  . يابد  و بر موضوع درسي به تدريج تسلط مي       
ها متوجه شوند در چه عمق و حدي بايد مطالب را بياموزند و اين را بدانند كه مسئوالن نظـام             است كه آن  

ي چه مطالبي بـراي او        خود تشخيص دهد كه مطالعه    خوب است داوطلب    . خواهند  آموزشي از آنان چه مي    
  .ضروري است و اگر به هدف آموزشي دست يافت خود از آن آگاه شود و در ابهام و نگراني دائمي به سر نبرد

اند،   هاي بنفش مدرسين مراكز استعدادهاي درخشان سؤاالتي را براي فصول مختلف تدوين نموده              در كتاب 
ها، داوطلباني هستند كه از  مخاطبان اين كتاب. كنيم هاي آبي توصيه مي از كتابها را پس  تمرين اين كتاب

  .باشند سطح آموزشي متوسط به باال برخوردار مي
  هاي منظم  آزمون←ارزيابي : ي چهارم مرحله

. كننـد   ارزيـابي مـي   هاي خـود را       ريزي شده، آموخته    هاي برنامه   داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون      
آموزان را همـواره در       ارزيابي مستمر و مداوم، دانش    . شود  ها در همان روز ارائه مي       ي كشوري آزمون    كارنامه

  .كند هاي اشتباه و سرعت و شتاب نامناسب را تصحيح مي دارد و روش مسير صحيح نگه مي
  هاي زرد  كتاب←بندي  جمع: ي پنجم مرحله

يكي از مشكالت امتحانات مختلف . بندي كنند هاي خود را جمع خواهند آموخته  پايان دوره، داوطلبان ميدر
گيرند، ولـي وقتـي       آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مي        و به ويژه كنكور در اين است كه برخي از دانش          

بنـابراين مـا توصـيه    . وندش اي شركت كنند، با مشكل مواجه مي خواهند در يك آزمون كامل و مجموعه   مي
اي بپردازند و از اين  هاي مجموعه ها، داوطلبان به تمرين سؤال تك فصل ي تك كنيم پس از پايان مطالعه مي

  .اند بپردازند بندي مطالبي كه قبالً آموخته طريق به جمع
آموزان و داوطلبان    هاي مربوط به آن، اميدواريم دانش       ي مطالعه و تأليف كتاب      گانه  ما با تكميل مراحل پنج    

هـاي خـود      بتوانند در مسيري هموار و صحيح به طور تدريجي آموزش ببينند، تمرين كننـد و از آموختـه                 
  .مطمئن شوند و گام در مراحل باالتر بنهند

ها  كنيم اگر پيرامون منطق آموزشي كه در طراحي اين كتاب ي گرامي نيز صميمانه تقاضا مي از شما خواننده
نظران    ويژه از صاحب   به. ت پيشنهاد، نقد و نظري داريد ما را از نظرات خود محروم ننماييد            رعايت شده اس  

هـاي فكـري خـود        كنيم ما را از كمك      ريزان آموزشي خواهش مي     گرامي، دبيران، استادان، مؤلفان و برنامه     
  .نصيب نگذارند بي

  چي كاظم قلم
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  به نام خداوند جان و خرد
  

طور كامل تغيير كرد و تاكنون         به 1390-91 دبيرستان در سال تحصيلي      شناسي سوم   كتاب جامعه 

اي   ما تـالش كـرديم درسـنامه      . كتاب كمك آموزشي مناسب و جامعي درباره آن عرضه نشده است          

 انمتناسب با حجم مطالب و موضوعات كتاب درسي تأليف نماييم كه در عـين غنـي بـودن، از بيـ                    

بندي شده است كه يادگيري را براي  اي دسته گونه نكات درسي بهمطالب و . تري برخوردار باشد ساده

وم دبيرسـتان از سـؤاالت      سـ هاي پايـاني سـال        جا كه در آزمون     از آن . كند  تر مي   آموزان ساده   دانش

شناسي از منـابع آزمـون سراسـري ورودي           كه، جامعه   شود و به دليل اين      اي استفاده مي    چهارگزينه

آموزان گرامـي بـه    اي استاندارد متناسب با نياز آموزشي دانش     هارگزينهباشد، سؤاالت چ    دانشگاه مي 

 اندك ما قدري از نياز      بضاعتاميدوارم  . همراه پاسخ تشريحي مربوطه در كتاب گنجانده شده است        

  .ي علمي را مرتفع نمايد جامعه

  !شناسي سوم وجود نداره؟ گيد كتاب كمك آموزشي خوب براي جامعه حاال باز هم مي
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