
 بندي  از ادراك تا جمع  ...........مسير مطالعه 
  

  دو هفته(اي  و برنامههاي منظم  ترين مسير مطالعه را طراحي كنيم، آزمون كنيم بهترين و مناسب در كانون فرهنگي آموزش سعي مي
ي آموزشي،  ترين عناصر در برنامه يكي از مهم. اند همگي، براي اين منظور طراحي شدهجلسات پنج نفره، ريزي،  ، دفتربرنامه)يك بار

 با پيمودن آن، خوانندگان به تدريج از تاكنيم  هاي آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي با طراحي كتاب. است» كتاب«
  :پردازيم گانه مطالعه مي در اين جا به معرفي مراحل پنج. گذارندبي ديگر گام  اي به مرحله مرحله

  
،  كتاب سبز كانونهاي هاي كالسي، كتاب يادداشت درسي    

 ترين مفاهيم ترين و ضرورى هاى درسى براى آموزش اصلى ى كامل كتاب مطالعه  
 هاى درسى حل تمرينات كتاب  
 معلمانجزوات هاي كالس درس و  يادداشتى  مطالعه 

 ايم  را منتشر كردههاى سبز  كتابدر اين قسمت ما. 
 .شويد اي كه به طور مفهومي بر مباحث مسلط مي  آموزش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به گونه، سبزهاي محتواي كتاب

پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 
بهتر است ابتدا با كتاب . ، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى است با تمرينى تثبيت ى مطالعه در كانون، مرحله دومين مرحله

 برويد و متناسب با پيشرفت تدريس در كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخ. روع كنيددرسى ش
  پرتكراريها سؤالكتاب ، تمرين از ي تثبيت مرحلهبهترين منبع براى . هاي متنوع هر مبحث را كار كنيد  تمرين،كالس درس

بندي و  طبقه هاي پرتكرار سؤالآوري و در كتاب  ين مدارس سراسر كشور جمعبهترسؤاالت امتحانات نهايي و امتحاني است كه از 
  . تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده است    ًضمنا . چاپ شده است

آبى كتاب سطحي كتاب،هاى   هاي سه 

 .پردازند د، مىان هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده در اين مرحله داوطلبان به تمرين سؤال
منتخب ) 2 ، كشورداخل و خارج آزمون سراسرىهاى گذشته  كنكورهاى سال) 1 : استسؤال دسته 4شامل  ،هاى آبى كتاب
هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل كتاب  ها و مثال ها، فعاليت  از تمرينهاي منتخب تست) 3هاي كانون،  هاي آزمون سؤال

ها، داوطلب از   با تمرين اين سؤال.اند بندى شده به ترتيب فصول طبقهكه  هاي آزمايشي كشور  منتخب ساير آزمون)4درسي 
 . يابد هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ميزان و سطح آموخته

 وشده كننده، گزينش  طلب شركتهاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داو هاي آزمون  تستسه سطحيهاى  كتابدر 
. كنيم هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاب. اند  دشوارتر چيده شده ودر سه سطح، نسبتاً دشوار، دشوار

  .باشند برخوردار مى)  به باال5000تراز ( سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  مخاطبان اين كتاب
 

منظمها آزمون   ى 
ها در  ى كشورى آزمون كارنامه. كنند هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون

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

 

زرد كتاب  هاى 
يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در . بندى كنند هاى خود را جمع خواهند آموخته در پايان دوره، داوطلبان مى

اى  خواهند در يك آزمون كامل و مجموعه گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى اين است كه برخى دانش
زرد عمومي و زرد بندي،  هاي جمع با كتابها، داوطلبان  ى تك تك فصل مطالعهپس از . شوند شركت كنند، با مشكل مواجه مى

  .پردازند ي خود مي  شده آموختهب بندى مطال  و از اين طريق به جمعاختهاى پرد  مجموعهيها الؤبه تمرين س اختصاصي
   

اول مرحله ي   
ادراك  
 

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

دوم  مرحله   ي 
تثبيت  

 
 

 با 
تمرين مسئله و  حل 

سوم  مرحله   ي 
تسلط  
 با 

طبقه تست بندي  هاي 
 شده 

 ي چهارم  مرحله
 ارزيابي

هاي  براي يادگيري با آزمون
اي كانون  برنامه  

  پنجمي  مرحله
بندي جمع  
 با 

زرد كتاب   عمومي و هاي 
صاصياخت  

هاي  وكتاب  
وروزن و بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  



 
  

     

  تار شیپ
 پايدار، منجر به تغيير و ها و لزوم  تحقق توسعة ي فناوري  گوناگون، توسعهتغييرات شرايط دنياي كار در مشاغل

  اي و كاردانش گرديده  فني و حرفهالخصوص در شاخة ديد آموزشي، عليهاي نظام ج اصالحاتي در رويكرد كتاب
در واقع از . اند  آموزش تعاملي و دو سويه طراحي شدهةتاً بر پايهاي درسي عمد در نظام جديد، كتاب. است

دهد، وقوف  اي نگذرد و تالش كند نسبت به آنچه انجام مي رود كه از هيچ موضوع درك نشده هنرجو انتظار مي
  .كامل داشته باشد

ت و نگرش الزم را هاي متنوع ضروري است تا هنرجو بتواند دانش، مهار براي حصول اين منظور، انجام تمرين
  .دست آورد به

، )1(چهار درس عمومي فارسي و نگارش كتاب حاضر با توجه به ديدگاه فوق تهيه و تدوين گرديده و مشتمل بر 
در طراحي كتاب ضمن پوشش كامل : باشد مي) 1(و زبان انگليسي ) 1(، دين و زندگي )1( زبان قرآن ،عربي

  :ايم دهدرسي، مضامين زير را گنجانمطالب كتاب 
 سعي شده است . ايم  را براي يادگيري و مرور آوردهآن نكات مهم ة، خالصدرسدر ابتداي هر  :نامه درس

 عناوين .گيرند، در اين قسمت مطرح شود ها و امتحانات مد نظر قرار مي ترين مباحثي كه در آزمون اصلي
  .اند  شدهدرس نيز معرفي كليدي واژگانترين موضوعات و  مهم
طور مثال در درس  به. هنرجو خواهد نموديادگيري نامه كمك شاياني به تكميل   بيان نكات درسي در درسةنحو

در .  درس اشاره نمودة كلمه به كلمة ترجمة درك مطلب و ارائ– فن ترجمه – لغات ي هتوان به جعب عربي مي
 نيز اقدام به تشريح كامل متن درس و ابيات، از نظر سه قلمرو زباني، ادبي و فكري فارسي و نگارشدرس 
  .ايم نموده
 با ) و يا در كنكور سراسري(هايي كه هنرجو در امتحان  الؤها و س هاي مختلف تمرين تنوعي از تيپ :ها تمرين

  :ايم كه شامل موارد زير است  را ارائه نمودهشدآن مواجه خواهد 
  )هاي تشريحي الؤ، پاسخ كوتاه و س)كامل كردني(غلط، جاي خالي / صحيح (هاي تشريحي  سشپر: الف
  )هاي درس بندي شده براساس زير موضوع طبقه (اي  چهارگزينههاي  پرسش: ب
 ها و  الؤتنوع س. ايم ها ارائه نموده الؤهاي كليدي يا تشريحي را براي تمام س ، پاسخكتابدر پايان  :نامه پاسخ
سازد تا هنرجو خود نيز براي كسب پاسخ كامل، به  ها، بستري را فراهم مي گويي به آن  پاسخةوت در نحوتفا

  .ها به صورت يك مجموعه نگاه كند نامه و تنوع تمرين درس
  .سؤال، ذكر شده استهر كتاب درسي مرتبط با ) هاي(ها، آدرس صفحه براي يادگيري كامل سؤال

 مختلف كتاب، تصادفي هاي درسدر ها  نامه و تعداد تمرين هاي درس عداد صفحهتوزيع ت :تناسب و توازن 
  .اند نبوده و با توجه به اهميت موضوع و ساير پارامترها كم و زياد شده

بنابراين با . داريمنياز بديهي است براي بهبود كيفي كتاب، به كمك هنرجويان، هنرآموزان و مشاوران محترم 
  .ما را در رفع نواقص احتمالي ياري دهيد Beheshtkar@yahoo.com سارسال نظر خود به آدر

  

  با تشكر         
    كار بهروز بهشت




