
 

 مسير مطالعه در كانون فرهنگى آموزش
    

 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 رفى نكتهها و مع هاى كمك آموزشى كه به تشريح نكات مبهم كتاب 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 

اى آموزشى خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براى مثال از بين دو يا ه ايم تا كتاب امكان را براى مؤلفين مختلف فراهم نموده
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  ابدر ميان كت. سبك، كارى دشوار و غيرضرورى است نظر و صاحب استاد صاحب
 .است سازگارترى آموزشى شما با كدام مؤلف  سليقه

  دوساالنههاى  كتاب -  كارهاى  كتاب       تثبيت  :ى دوم مرحله
. با كتاب درسى شروع كنيدبهتر است ابتدا . است مسائل تشريحىو حل  تمرينى تثبيت، يعنى  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

ر است كه از بهترين مدارس سراسر كشو پرتكرار امتحاني 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 است. ايم و در كتاب دوساالنه چاپ شده است آوري كرده جمع

  هاى بنفش هاى آبى و كتاب كتاب        تسلط  :ى سوم مرحله
 .پردازند اند، مى هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده در اين مرحله داوطلبان به تمرين سؤال

با  .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقه دانشگاه آزاد اسالمىو  آزمون سراسرىهاى گذشته  هاى كنكورهاى سال سؤال ،هاى آبى در كتاب
هاى ما در  يكى از هدف. يابد هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته تمرين اين سؤال

ها متوجه شوند در چه عمق و حدى بايد مطالب را بياموزند و اين را بدانند كه مسؤوالن  طراحى مسير مطالعاتى داوطلبان اين است كه آن
ى چه مطالبى براى او ضرورى است و اگر به  خود تشخيص دهد كه مطالعه ،خوب است داوطلب. خواهند وزشى از آنان چه مىنظام آم

 .هدف آموزشى دست يافت، خود از آن آگاه شود
ها را پس  باند، تمرين اين كتا هايى را براى فصول مختلف تدوين نموده سؤال ،مدرسين مراكز استعدادهاى درخشان ،هاى بنفش در كتاب
 .باشند برخوردار مى سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  مخاطبان اين كتاب. كنيم هاى آبى توصيه مى از كتاب

  هاى منظم آزمون       ارزيابى :ى چهارم مرحله
ها در  ى كشورى آزمون كارنامه. كنند ى مىهاى خود را ارزياب 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 تصحيحنامناسب را 

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

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

 .اند بپردازند مطالبى كه قبالً آموخته بندى جمعو از اين طريق به  اختهپرد
در مسيرى هموار و آموزان و داوطلبان بتوانند  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



 

 به نام خدا

  
 :مقدمه         
 :كنيم توجه دانش آموزان و داوطلبان عزيز را به نكات زير جلب مى 

ها و مؤسسات آموزش عالى و دانشگاه آزاد اسالمى از مطالب  آزمون سراسرى دانشگاه هاي الؤچون س - 1    
خوبى  هيش را بهاى درسى خو ى اكيد داريم كه قبل از هر منبعى، كتاب كتاب درسى خواهد بود، توصيه

 .بخوانيد و فراگيريد
هاى علمى صحيح آموزش، عامل بسيار مهمى در  ى تنظيم و مطالعه مطالب درس توأم با شيوه نحوه - 2    

سزايى در كيفيت و زمان  هتواند سهم ب بندى مطالب مى دسته. فراگيرى درست و سرعت يادگيرى است
ترين  ترين و اصلى ر سعى شده است با در نظر گرفتن مهمى كتاب حاض نامه در پاسخ. يادگيرى داشته باشد

 .مطالب، به نكات مهم و مفاهيم كليدى درس توجه بيشترى شود
كنند در  اهميت تلقى مى هاى درسى را بى ها و نمودارهاى موجود در كتاب اغلب دانش آموزان شكل - 3    

خاطر  هدر تعميق مفاهيم و ب) ت شناسىبه ويژه در درس زيس(و نمودارهاى ارائه شده  ها كه شكل حالي
سعى كنيد مطالب را توأم با . هاى مختلف درس بسيار مؤثرند سپردن مطلب و ايجاد ارتباط منطقى بين بخش

 .تر باشد خاطر سپردن آنها برايتان آسان ههاى ارائه شده فرا گيريد تا ب شكل مربوطه و طرح
اى  كنيم پس از مطالعه دقيق و كامل درس با روحيه توصيه مى ورى بيشتر از وقت جداً به منظور بهره - 4    

 .ها اقدام كنيد سؤالشاد و اميدوار، در يك فضاى روحى و جسمى مناسب به پاسخگويى 
ها و مرور سرسرى و سطحى آنها جداً  سؤالقبل از مطالعه كامل و همه جانبه مطالب از پاسخ دادن به  

 !هاى شماست نه يك راه يادگيرى اى براى سنجش دانسته شيوه اي پرسش چهارگزينهخوددارى كنيد 
هاى كمك درسى، موجب شده است تا برخى دانش آموزان تصور  ى كتاب رويه متأسفانه چاپ و نشر بى    

كه اينچنين  دهند، در حالي هاى بيشتر اطالعات علمى خود را نيز افزايش مى سؤالكنند كه با مراجعه به 
 .نيست

هاى مربوط به آن  سؤالهاى درسى و تفهيم آنها،  يك هفته بعد از فراگرفتن كامل مطالب كتابحداقل  -5 
هاى مربوطه را مرور كنيد و  سؤالچون اگر بالفاصله بعد از خواندن مطالب درسى، . بخش را پاسخ دهيد

نده شده به خوبى برد كه چه مقدار از مطالب خوا توان پى درستى نمى هپاسخ دهيد، ارزش سنجشى نداشته و ب
 .ايد خاطر سپرده هاند و چه مقدار از آنها را ب درك و تفهيم شده

ى كتاب مقايسه كنيد، شايد  نامه هاى خود را با پاسخ سعى نكنيد بالفاصله پس از پاسخگويى، جواب - 6    
ود به جواب الزم باشد در فرصت ديگرى مطالب و سواالت مربوطه را مرور كرده و كنترل كنيد، زيرا اگر خ

 .صحيح دست يابيد همواره در ذهن شما باقى خواهد ماند
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