
 
 

  مسير مطالعه در كانون فرهنگي آموزش
كه ديگري آنان  آن ي درس خواندن داشته باشند و بي ترين خواست اوليا اين است كه فرزندانشان انگيزه اصلي. آموزان و اولياي گرامي است روي سخن با دانش

  .را مجبور كند، خودشان به طور خودكار درس بخوانند
  .گيرند؟ جواب متأسفانه منفي است كشند نتيجه هم مي ي زحمتي كه مي كنند، به اندازه ي كساني كه مطالعه مي همه ترين مسئله است، اما آيا اين اصلي

هاي منظم دو هفته يك بار، دفتـر   ترين مسير مطالعه را طراحي كنيم، آزمون كنيم بهترين و مناسب ريزي آموزشي سعي مي ما در كانون فرهنگي آموزش با برنامه
» كتـاب «ي آموزشـي،   ترين عناصـر در برنامـه   ميكي از مه. اند منظور طراحي شده اي، همگي، براي اين هاي مشاوره ي داوطلبان، جلسات مشاوره، نامهريز برنامه
ي  اي بـه مرحلـه   هكنيم كه با پيمودن آن، خوانندگان به تدريج از مرحل هاي كمك آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي با طراحي كتاب. است

  .گذارند ديگر گام مي
هـاي كتـاب،    گفتيم پس از حل تمرين به عنوان مثال، به داوطلبان مي. هاي آموزشي ما را اجرا كنند توانستند بخشي از توصيه در گذشته بسياري از داوطلبان نمي

بـه داوطلبـان   . امتحـاني را در اختيـار نداشـتند    هاي ا انجام دهند، زيرا سؤالن كار رتوانستند اي ها نمي مسائل امتحاني مربوط به همان فصل را حل كنند، ولي آن
هـا   ها اين مجموعـه  هاي قبل بپردازند، ولي آن مجموعه كنكورهاي سال اي هاي چهار گزينه السؤكرديم كه يكي دو ماه قبل از كنكور به تمرين  كنكور توصيه مي

به هر حال در طي چند سال گذشته كوشيديم تا منابع آموزشي . ها را بيابند به طور پراكنده برخي از اين مجموعه توانستند را در اختيار نداشتند و به دشواري مي
شـود و   هـا انجـام مـي    ي كامل و جامع از كتاب هاي آموزشي آماده كنيم و اين شايد براي اولين بار باشد كه ابتدا طراحي يك مجموعه الزم را متناسب با توصيه

  :پردازيم گانه مطالعه مي جا به معرفي مراحل پنج در اين. گردند ها تأليف مي ساس، كتابسپس بر آن ا
  هاي سبز كتاب ←ادراك : 1ي  مرحله

  ترين مفاهيم ترين و ضروري هاي درسي براي آموزش اصلي ي كامل كتاب مطالعه) الف
  هاي درسي هاي كتاب حل تمرين) ب
در ايـن قسـمت مـا    . پردازنـد  هـاي هـر درس مـي    هـا و روش  ها و معرفي نكته هاي كمك آموزشي كه به تشريح نكات مبهم كتاب جزوات و كتابي  مطالعه) ج

  .ايم هاي سبز را منتشر كرده كتاب
واقع اين امكان را براي مؤلفين  در. هاي سبز، شما ممكن است در يك درس، چند كتاب مختلف را مشاهده نماييد، اين موضوع تصادفي نيست در مجموعه كتاب

هاي آموزشي خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براي مثال از بين دو يا سه كتاب آموزشي فيزيك يكـي را كـه بـراي     ايم تا كتاب مختلف فراهم نموده
اد صاحب نظر و صاحب سبك، كاري دشـوار و غيـر ضـروري    دهند، انتخاب كنند، انتخاب يك نفر در ميان چند نفر مؤلف و است تر تشخيص مي خودشان مناسب

  .ي آموزشي شما با كدام مؤلف سازگارتر است هاي سبز به دنبال بهترين نباشيد، به اين فكر كنيد كه سليقه در ميان كتاب. است
ها به اين ترتيب است كـه پـس از طـرح هـر      وعه كتابسبك كار در اين مجم. اند منتشر شده» ها ها و روش نكته«هايي به عنوان   هاي سبز، كتاب در ميان كتاب

اند ذكر شده است، به ايـن ترتيـب    هاي كنكور يا تأليفي كه به آن موضوع ارتباط داشته اليا هر روش درسي، مثالي از ميان سؤ مطلب كوتاه آموزشي و هر نكته
ضمن اين كه تمام مطالـب مربـوط بـه يـك زيـر      . كنكور است كاربرد داردكند براي هدف آموزشي او كه  داوطلب مطمئن است كه تمام نكاتي كه مطالعه مي

  .كند گيري ذهني مخاطب كمك زيادي مي موضوع در يك يا دو صفحه ارائه شده كه جهت
  هاي قرمز  كتاب ←هاي مبحثي  كتاب

مختلـف در آن   اي چهـار گزينـه   هـاي  السـؤ  شـود و تمرينـات تشـريحي و    داده ميها يك مبحث درسي از سطح مقدماتي تا حد پيشرفته آموزش  در اين كتاب
  .تري دارند، الزم است ي بيش ها براي كساني كه در مباحث خاص نياز به مطالعه ي اين كتاب مطالعه. گنجانده شده است

  
  

  ساالنهدو -هاي شروع آسان كتاب ←تثبيت : ي دوم مرحله
بهترين منبع براي ايـن  . بهتر است ابتدا با كتاب درسي شروع كنيد. ي تثبيت، يعني تمرين و حل مسائل تشريحي است ي مطالعه در كانون، مرحله مرحله دومين

  .است) هاي دوساالنه كتاب(هاي گذشته  كار، مسائل امتحاني سال
آموزان گام اول را درست و مطمئن بردارند و پس از آن  هدف اين است كه دانش. اند هاي كتاب درسي با تغيير عدد حل شده  هاي شروع آسان، تمرين در كتاب

 .كه مشابه هر تمرين كتاب را حل كردند، 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  السؤدر اين مرحله داوطلبان به تمرين 

، هـا  السـؤ انـد، بـا تمـرين ايـن      بندي شده آزاد اسالمي به ترتيب فصول طبقه  ي آزمون سراسري و دانشگاه هاي گذشته كنكور سال هاي السؤهاي آبي  در كتاب
هاي ما در طراحي مسير مطالعاتي داوطلبـان   يكي از هدف. يابد درسي به تدريج تسلط مي يابد و بر موضوع هاي خود آگاهي مي داوطلب از ميزان و سطح آموخته

خـوب اسـت   . خواهنـد  ها متوجه شوند در چه عمق و حدي بايد مطالب را بياموزند و اين را بدانند كه مسئوالن نظام آموزشي از آنـان چـه مـي    اين است كه آن
ي براي او ضروري است و اگر به هدف آموزشي دست يافت خود از آن آگاه شود و در ابهام و نگراني دائمـي  ي چه مطالب داوطلب خود تشخيص دهد كه مطالعه

  .به سر نبرد
هاي آبي توصـيه   ها را پس از كتاب اند، تمرين اين كتاب سؤاالتي را براي فصول مختلف تدوين نمودهن مراكز استعدادهاي درخشان هاي بنفش مدرسي در كتاب

  .باشند ها، داوطلباني هستند كه از سطح آموزشي متوسط به باال برخوردار مي طبان اين كتابمخا. كنيم مي
  هاي منظم آزمون ←ارزيابي : ي چهارم مرحله

. شـود  ها در همان روز ارائه مي ري آزموني كشو كارنامه. كنند هاي خود را ارزيابي مي ريزي شده، آموخته هاي برنامه داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون
  .كند هاي اشتباه و سرعت و شتاب نامناسب را تصحيح مي دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مي ارزيابي مستمر و مداوم، دانش

  هاي زرد كتاب ←بندي  جمع: ي پنجم مرحله
يكي از مشكالت امتحانـات مختلـف و بـه ويـژه كنكـور در ايـن اسـت كـه برخـي از          . بندي كنند هاي خود را جمع واهند آموختهخ در پايان دوره، داوطلبان مي

بنابراين ما . شوند اي شركت كنند، با مشكل مواجه مي خواهند در يك آزمون كامل و مجموعه گيرند، ولي وقتي مي آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مي دانش
اند  بندي مطالبي كه قبالً آموخته اي بپردازند و از اين طريق به جمع مجموعه هاي طلبان به تمرين سؤالها، داو تك فصل ي تك كنيم پس از پايان مطالعه توصيه مي
  .بپردازند

در مسيري هموار و صحيح بـه طـور تـدريجي    آموزان و داوطلبان بتوانند  هاي مربوط به آن، اميدواريم دانش ي مطالعه و تأليف كتاب گانه ما با تكميل مراحل پنج
  .هاي خود مطمئن شوند و گام در مراحل باالتر بنهند آموزش ببينند، تمرين كنند و از آموخته

د مـا را  ها رعايت شده است پيشنهاد، نقد و نظري داري كنيم اگر پيرامون منطق آموزشي كه در طراحي اين كتاب ي گرامي نيز صميمانه تقاضا مي از شما خواننده
هاي فكري خـود   كنيم ما را از كمك ريزان آموزشي خواهش مي نظران گرامي، دبيران، استادان، مؤلفان و برنامه به ويژه از صاحب. از نظرات خود محروم ننماييد

  .نصيب نگذارند بي
  

  چي كاظم قلم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

   اي بر جغرافيا مقدمه
  

  م؟ آيا اصالً اين دو علم ارتباطي با هم دارند؟خواني چرا تاريخ و جغرافيا را با هم مي

تاريخ علم بررسي گذشته اجتماعي بشر است و جغرافيا، علم بررسي منابع زميني ولي آيـا كـاركرد ايـن دو در همـين سـطح اسـت؟       

پيوسـته اسـت در    چه در گذشـته بـه وقـوع    اين بدان معناست كه تمامي آن. جغرافيا در واقع علم بررسي بستر وقوع وقايع تاريخي است

از . بايست بـه سـراغ ايـن محـل وقـوع بـرويم       ها مي بسياري از وقايع و علت رخداد آن ي محيطي جغرافيايي رخ داده است و براي مطالعه

 گـذارد تـا علـومي    هايي براي مشكالت انساني و اجتماعي پا به قلمرو علوم انساني مي حل طرفي ديگر جغرافياي انساني به منظور يافتن راه

  .هاي آن بهره ببرند از يافته... شناسي و تاريخ و  شناسي و جامعه مرتبط همچون جمعيت

  

  ي كتاب درباره

چهـار   هاي سؤالي  باشد در برگيرنده هي ميهاي تاريخ و جغرافيا از دوم دبيرستان تا پيش دانشگا كتاب حاضر كه شامل تمامي كتاب 

در خصوص مطالعه و استفاده از كتاب بايد حتماً . هاي درسي است درس تمامي اين كتاب به همراه خالصه ها آن اي و پاسخ كليدي گزينه

تست زدن هيچ كمكي  ،در غير اين صورت ؛اين نكته را يادآوري كنيم كه پيش از مراجعه به كتاب كمك درسي، كتاب درسي را بخوانيد

كه موضوعي تكرار شده باشد پس هر تست  نكات است بدون اين هاي كتاب، جامع تمامي سؤال. كند به شما در سازماندهي ذهن شما نمي

پس الزم به تأكيد است كه با هوشـياري كامـل و   . رود اين كتاب سطري از كتاب درسي است و امكان طرح سؤال از آن در كنكور نيز مي

  .بندي كنيد حواسي جمع، موضوعات را در ذهن خود جمع

 احسان قدرتي



  

   اي بر تاريخ مقدمه
  

  :مي كوتاه با دانش آموزان و خوانندگان بخش تاريخ اين كتابكال

  : مشخص شده اند*** و ** و * ال با عالمت سؤتعدادي » غير تاليفي«االت در ميان مجموعه سؤ

در يلي بنا به دال و اند طراحي شده هاي درسي كتاب» يك توضيح«يا » تر بدانيد بيش«هايي مثل  بر اساس بخش اين سؤاالت( * ): سؤاالت

اند؛ مخاطبان اصلي  متمادي مورد استفاده قرار گرفته هاي در سال» آزمايشي سنجش«يا » هاي كانون فرهنگي آموزش آزمون«مجموعه سؤاالت 

و بنابراين در كنكورهاي سراسري و  هاي درسي طراحي نشده است هاي اصلي و اساسي كتاب از بخش سؤاالتكتاب آگاه باشند كه اين قبيل 

  .طراحان نخواهد بود ي طور معمول مورد استفاده بهيز آزاد ن

طراحي  ،ابتدايي هر درس قرار گرفته است هاي درس چه كه در خالصه االت بر اساس آناين سؤ) ها درس سوؤاالت مكمل خالصه(*): (*سؤاالت

اند در قالب سؤال و با رويكرد  گنجانده نشدهها  درس معني كه مطالبي كه در خالصه به اين ؛ها هستند درس الصهشده و به نوعي مكمل اين خ

  .اند آموزشي ارائه شده

هاي گذشته طراحي شده  هاي درسي سال اختصاص به سؤاالت كنكورهاي سراسري و آزاد دارد، اين قبيل سؤاالت بر اساس كتاب *):(**سؤاالت

اند، اما  حذف شده يدرسكتاب از متن  ،)2( خ ايران وجهانتاريدر درس بودند كه با آخرين تغييرات صورت گرفته در كتاب هاي درسي بويژه 

را در هاي سراسري  لي از سؤاالت آزموني كام آشنا باشند و مجموعه ادوار مختلف كنكوري سؤاالت  آموزان با نحوه بر اساس اين هدف كه دانش

  .ندا ه ت متمايز شداز باقي سؤاال*) **( ند ولي با عالمتا هاختيار داشته باشند، اين سؤاالت حذف نشد

ته از همكاري ارزشمند ايشان هاي گذش كه در سالكيا  يوسفي مهسا خانماست از مديريت محترم توليد سابق اين اثر، سركار در پايان الزم 

هاي  ت بخشاالآشوري به دليل بازنگري مجموعه سؤ هاي همكار و دوست ارجمند جناب آقاي ماهان از تالشمند بودم سپاسگزاري نموده و  بهره

  . سپاسگزاري نمايمتقدير و  ،دهي شكل نهايي اين اثر ي ايشان براي سامان هاي مجدانه پيگيريچنين  و هم و پايه دانشگاهي پيش

  
  بهرنگ ذوالفقاري                                                                                                                                                                    




