
آموزش  فرهنگي  كانون  در  مطالعه  مسير 

 كتاب هاي سبز  ادراك  مرحله ي اول:  

مفاهيم  و ضروري ترين  اصلي ترين  آموزش  براي  درسي  كتاب هاي  كامل  مطالعه ي  الف) 

درسي   كتاب هاي  تمرينات  ب) حل 

ج) مطالعه ي جزوات و كتاب اي كمك آموزشي كه به تشريح نكات مبهم كتاب ها و معرفي نكته ها و روش هاي هر درس مي پردازند. 

منتشر كرده ايم.  را  كتاب هاي سبز  ما  قسمت  اين  در 

در  نيست.  تصادفي  موضوع  اين  نماييد،  مشاهده  را 

آموزش  فرهنگي  كانون  در  مطالعه  مسير 

 كتاب هاي سبز  ادراك  مرحله ي اول:  

مفاهيم  و ضروري ترين  اصلي ترين  آموزش  براي  درسي  كتاب هاي  كامل  مطالعه ي  الف) 

درسي   كتاب هاي  تمرينات  ب) حل 

ج) مطالعه ي جزوات و كتاب اي كمك آموزشي كه به تشريح نكات مبهم كتاب ها و معرفي نكته ها و روش هاي هر درس مي پردازند. 

منتشر كرده ايم.  را  كتاب هاي سبز  ما  قسمت  اين  در 

در  نيست.  تصادفي  موضوع  اين  نماييد،  مشاهده  در را  نيست.  تصادفي  موضوع  اين  نماييد،  مشاهده  را  مختلف  كتاب  چند  در يك درس،  است  ممكن  سبز، شما  كتاب هاي  مجموعه  در 
براي  داوطلبان،  و  كنند  عرضه  داوطلبان  به  را  خود  آموزشي  كتاب هاي  تا  نموده ايم  فراهم  مختلف  مؤلفين  براي  را  امكان  اين  واقع 
انتخاب يك نفر  انتخاب كنند.  مثال از بين دو يا سه كتاب آموزشي فيزيك، يكي را كه براي خودشان مناسب تر تشخيص مي دهند، 
دنبال  به  سبز  كتاب هاي  ميان  در  است.  ضروري  غير  و  دشوار  كاري  سبك،  صاحب  و  صاحب نظر  استاد  و  مؤلف  نفر  چند  ميان  در 

است.  سازگارتر  مؤلف  كدام  با  شما  آموزشي  سليقه ي  كه  كنيد  فكر  اين  به  نباشيد،  بهترين 

پرتكرار  كتاب هاي   - كار  كتاب هاي   تثبيت دوم:  مرحله ي 

با كتاب درسي شروع  ابتدا  بهتر است   است. 

در  نيست.  تصادفي  موضوع  اين  نماييد،  مشاهده  را  مختلف  كتاب  چند  در يك درس،  است  ممكن  سبز، شما  كتاب هاي  مجموعه  در 
براي  داوطلبان،  و  كنند  عرضه  داوطلبان  به  را  خود  آموزشي  كتاب هاي  تا  نموده ايم  فراهم  مختلف  مؤلفين  براي  را  امكان  اين  واقع 
انتخاب يك نفر  انتخاب كنند.  مثال از بين دو يا سه كتاب آموزشي فيزيك، يكي را كه براي خودشان مناسب تر تشخيص مي دهند، 
دنبال  به  سبز  كتاب هاي  ميان  در  است.  ضروري  غير  و  دشوار  كاري  سبك،  صاحب  و  صاحب نظر  استاد  و  مؤلف  نفر  چند  ميان  در 

است.  سازگارتر  مؤلف  كدام  با  شما  آموزشي  سليقه ي  كه  كنيد  فكر  اين  به  نباشيد،  بهترين 

پرتكرار  كتاب هاي   - كار  كتاب هاي   تثبيت دوم:  مرحله ي 

با كتاب درسي شروع  ابتدا  بهتر است  با كتاب درسي شروع  است.  ابتدا  بهتر است  يعني تمرين و حل مسائل تشريحي است.  تثبيت،  دومين مرحله ي مطالعه در كانون، مرحله ي 
درس،  كالس  در  تدريس  پيشرفت  با  متناسب  و  برويد  كار  كتاب  سراغ  به  درسي  كتاب  تمرين هاي  به  پاسخگويي  از  پس  كنيد. 
بهترين  از  كه  است  امتحاني  پرتكرار  تمرين سؤال هاي  تثبيت،  مرحله ي  براي  منبع  بهترين  كنيد.  كار  را  مبحث  هر  متنوع  تمرين هاي 
مقابل  در  نيز  هر سؤال  تكرار  دفعات  تعداد  است. ضمناً  پرتكرار چاپ شده  كتاب  در  و  مدارس سراسر كشور جمع آوري كرده ايم 

هر سؤال ذكر شده است. 

بنفش  كتاب هاي  و  آبي  كتاب هاي    تسلط  مرحله ي سوم: 

مي پردازند.  كرده اند،  مطالعه  كه  فصلي  همان  در  كنكور  سؤال هاي  تمرين  به  داوطلبان  مرحله  اين  در 

طبقه بندي  فصول  ترتيب  به   

با كتاب درسي شروع  ابتدا  بهتر است  يعني تمرين و حل مسائل تشريحي است.  تثبيت،  دومين مرحله ي مطالعه در كانون، مرحله ي 
درس،  كالس  در  تدريس  پيشرفت  با  متناسب  و  برويد  كار  كتاب  سراغ  به  درسي  كتاب  تمرين هاي  به  پاسخگويي  از  پس  كنيد. 
بهترين  از  كه  است  امتحاني  پرتكرار  سؤال هاي  تمرين  تثبيت،  مرحله ي  براي  منبع  بهترين  كنيد.  كار  را  مبحث  هر  متنوع  تمرين هاي 
مقابل  در  نيز  هر سؤال  تكرار  دفعات  تعداد  است. ضمناً  پرتكرار چاپ شده  كتاب  در  و  مدارس سراسر كشور جمع آوري كرده ايم 

هر سؤال ذكر شده است. 

بنفش  كتاب هاي  و  آبي  كتاب هاي    تسلط  مرحله ي سوم: 

مي پردازند.  كرده اند،  مطالعه  كه  فصلي  همان  در  كنكور  سؤال هاي  تمرين  به  داوطلبان  مرحله  اين  در 

طبقه بندي  فصول  ترتيب  به  طبقه بندي   فصول  ترتيب  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  سراسري  آزمون  گذشته  سال هاي  كنكورهاي  سؤال هاي  آبي،  كتاب هاي  در 
شده اند. با تمرين اين سؤال ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته هاي خود آگاهي و بر موضوع درسي به تدريج تسلط مي يابد. يكي 
بياموزند  را  مطالب  بايد  و حدي  عمق  در چه  متوجه شوند  آن ها  كه  است  اين  داوطلبان  مطالعاتي  مسير  طراحي  در  ما  از هدف هاي 
و اين را بدانند كه مسؤوالن نظام آموزشي از آنان چه مي خواهند. خوب است داوطلب، خود تشخيص دهد كه مطالعه ي چه مطالبي 

براي او ضروري است و اگر به هدف آموزشي دست يافت، خود از آن آگاه شود. 

اين كتاب ها  تمرين  نموده اند،  تدوين  براي فصول مختلف  را  استعدادهاي درخشان، سؤال هايي  مراكز  بنفش، مدرسين  در كتاب هاي 

طبقه بندي  فصول  ترتيب  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  سراسري  آزمون  گذشته  سال هاي  كنكورهاي  سؤال هاي  آبي،  كتاب هاي  در 
شده اند. با تمرين اين سؤال ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته هاي خود آگاهي و بر موضوع درسي به تدريج تسلط مي يابد. يكي 
بياموزند  را  مطالب  بايد  و حدي  عمق  در چه  متوجه شوند  آن ها  كه  است  اين  داوطلبان  مطالعاتي  مسير  طراحي  در  ما  از هدف هاي 
و اين را بدانند كه مسؤوالن نظام آموزشي از آنان چه مي خواهند. خوب است داوطلب، خود تشخيص دهد كه مطالعه ي چه مطالبي 

براي او ضروري است و اگر به هدف آموزشي دست يافت، خود از آن آگاه شود. 

اين كتاب ها  تمرين  نموده اند،  تدوين  براي فصول مختلف  را  استعدادهاي درخشان، سؤال هايي  مراكز  بنفش، مدرسين  اين كتاب ها در كتاب هاي  تمرين  نموده اند،  تدوين  براي فصول مختلف  را  استعدادهاي درخشان، سؤال هايي  مراكز  بنفش، مدرسين  در كتاب هاي 
برخوردار  باال  به  متوسط  آموزش  سطح  از  كه  هستند  داوطلباني  كتاب ها،  اين  مخاطبان  مي كنيم.  توصيه  آبي  كتاب هاي  از  پس  را 

مي باشند. 

منظم  آزمون هاي    ارزيابي  چهارم:  مرحله ي 

داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون هاي برنامه ريزي شده، آموخته هاي خود را ارزيابي مي كند. كارنامه ي كشوري آزمون ها 
و  اشتباه  روش هاي  و  مي دارد  نگه  صحيح  مسير  در  همواره  را  دانش آموزان  مداوم،  و  مستمر  ارزيابي  مي شود.  ارائه  روز  همان  در 

مي كند.  تصحيح  را  نامناسب  شتاب  و  سرعت 

زرد  كتاب هاي   

اين كتاب ها  تمرين  نموده اند،  تدوين  براي فصول مختلف  را  استعدادهاي درخشان، سؤال هايي  مراكز  بنفش، مدرسين  در كتاب هاي 
برخوردار  باال  به  متوسط  آموزش  سطح  از  كه  هستند  داوطلباني  كتاب ها،  اين  مخاطبان  مي كنيم.  توصيه  آبي  كتاب هاي  از  پس  را 

مي باشند. 

منظم  آزمون هاي    ارزيابي  چهارم:  مرحله ي 

داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون هاي برنامه ريزي شده، آموخته هاي خود را ارزيابي مي كند. كارنامه ي كشوري آزمون ها 
و  اشتباه  روش هاي  و  مي دارد  نگه  صحيح  مسير  در  همواره  را  دانش آموزان  مداوم،  و  مستمر  ارزيابي  مي شود.  ارائه  روز  همان  در 

مي كند.  تصحيح  را  نامناسب  شتاب  و  سرعت 

زرد  كتاب هاي  زرد   كتاب هاي    جمع بندي  پنجم:  مرحله ي 

در  كنكور  ويژه  به  و  مختلف  امتحانات  مشكالت  از  يكي  كنند.  جمع بندي  را  خود  آموخته هاي  مي خواهند  داوطلبان  دوره،  پايان  در 
مجموعه اي  و  كامل  آزمون  يك  در  مي خواهند  وقتي  ولي  مي گيرند،  فرا  را خوب  مباحث جداگانه  دانش آموزان  برخي  كه  است  اين 
تمرين  به  داوطلبان  فصل ها،  تك  تك  مطالعه  پايان  از  پس  مي كنيم  توصيه  ما  بنابراين  مي شوند.  مواجه  مشكل  با  كنند،  شركت  

بپردازند.  آموخته اند  قبالً  كه  مطالبي  جمع بندي  به  طريق  اين  از  و  پرداخته  مجموعه اي  سؤال هاي 

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

قلمچي  كاظم 

زرد  كتاب هاي    جمع بندي  پنجم:  مرحله ي 

در  كنكور  ويژه  به  و  مختلف  امتحانات  مشكالت  از  يكي  كنند.  جمع بندي  را  خود  آموخته هاي  مي خواهند  داوطلبان  دوره،  پايان  در 
مجموعه اي  و  كامل  آزمون  يك  در  مي خواهند  وقتي  ولي  مي گيرند،  فرا  را خوب  مباحث جداگانه  دانش آموزان  برخي  كه  است  اين 
تمرين  به  داوطلبان  فصل ها،  تك  تك  مطالعه  پايان  از  پس  مي كنيم  توصيه  ما  بنابراين  مي شوند.  مواجه  مشكل  با  كنند،  شركت  

بپردازند.  آموخته اند  قبالً  كه  مطالبي  جمع بندي  به  طريق  اين  از  و  پرداخته  مجموعه اي  سؤال هاي 

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

قلمچي  قلمچي كاظم  قلمچي كاظم  كاظم 
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  به نام خدا

 هـاي  سال چهارم و نيـز تمـرين سـؤال   » تهرياضيات گسس«  ي نكات درسي كتاب كتاب پيش رو، مرجعي كامل براي مطالعه
. گردد هاي كانون فرهنگي آموزش و سازمان سنجش محسوب مي ي آزمون گزيدهبراي كنكورهاي سراسري و آزاد و  چهارگزينه
ي هرچه مفيدتر از اين كتاب، در ابتدا مطالب مرتبط بـا هـر قسـمت را از روي     گردد براي استفاده وزان توصيه ميآم به دانش

  . هاي درسي مطالعه نموده و تمرينات آن قسمت را با دقت حل نمايند كتاب
يعنـي همـان    مسير مطالعه و فراگيري مطالب در اين كتاب براساس سياست كلي روش آموزش در كانون فرهنگي آموزش

ي متمـايز و   هاي درسي بوده كه داراي چندين شـاخه  كتاب مباحثدرخت دانش خود برگرفته از توالي . است» درخت دانش«
كند تا بتوانند ذهنيت متناسبي از  آموز كمك مي به دانش ها سؤالالگوبندي . ي الگوهاي متفاوت هستند شاخه نيز دربرگيرندههر 

طـور قابـل    گويي بـه  داشته باشند و به اين ترتيب سرعت پاسخ هاي حل مشابه روشبا  هاي ه سؤالگويي ب سخبندي در پا كليشه
ـ   از طرف ديگر براي مدرسين محترم اين امكان به وجود مي .يابد اي افزايش مي مالحظه ا آيد تا براي هر جلسه تدريس حتـي ب

هاي تشـريحي نيـز    پاسخ. زان در اختيار داشته باشندآمو مشخصي براي ارائه به دانش هاي ي تمرين زمان يك ساعت، مجموعه
 هـا  گـويي بـه سـؤال    الگوها پيش از پاسـخ ي نكات  ي نكات الگوهاي مربوطه بوده و بدين ترتيب فراگيري گزيده گزيده متكي بر

  .الزامي است
تـاب وقـت كـافي    اند به اين جهت كه اگـر در زمـان مـرور مجـدد ك     شده گذاري ستارهها  در حدود سي درصد از كل سؤال

  .هاي موجود خواهد بود هاي مختلف از سؤال گذاري شده به معني حل تقريباً تمامي نمونه هاي عالمت نداشتيد، حل مجدد سؤال
گردد كه تمامي الگوها را با دقت مطالعه و تمرينات مربوطه  آموزان و داوطلبان كنكور سراسري توصيه مي بار ديگر به دانش

طي پنج سـال قبـل از    »ارزي ي هم افراز و رابطه«به عنوان مثال از مبحث . اهميت تلقّي نكنند را حل نمايند و هيچ الگويي را بي
دقيقـاً   93ي كنكور سراسـري   سؤال جبر و احتمال و گسسته 13كه تنها در  در صورتي. بوده استكالً تنها دو سؤال موجود  93

مربوط بـه كـانون ايـن     هاي ها در سؤال ي هر سه تاي اين سؤال ه خوشبختانه نمونهسه سؤال از اين مبحث آورده شده است ك
  . ه استبودموجود كتاب 
  تـوان از اسـتاد پيـروز     در اين ميان مـي . اند ترين مدرسين كشور انتخاب شده شترين و با دان ن اين كتاب از بين مجرّبامؤلف

مـدرس جـوان حـال حاضـر     حسين حـاجيلو   اند و نيز آقاي مدرس رياضي دبيرستان البرز بوده سه دههبويه نام برد كه در  آل
هـاي   د محمدنژاد مدرسـين دبيرسـتان  و آقايان اميرحسين ابومحبوب و سجا هاي تيزهوشان علّامه حلي و رشد تهران دبيرستان

ي آن همراه  ي راه گرديده است كه مطالعه حاصل اين خرد جمعي منجر به طراحي و تدوين كتابي متكي بر نقشه. سراي دانش
  .داشته باشدپيشرفت مخاطب در ترين تأثير را  ترين زمان، بيش تواند در كم ريزي مناسب مي با يك برنامه

اند از جمله آقـاي مهنـدس صـدرايي و     ي بزرگواراني كه در پديد آوردن اين كتاب نقش داشته ازكليه دانم در پايان الزم مي
صـميمانه   ،مؤلفـان ارجمنـد  و نيـز   چـي  مديريت محترم كانون فرهنگي آموزش جناب آقاي كـاظم قلـم   ،سركار خانم سجودي

  .قدرداني نمايم
كـنم هرگونـه ايـراد     اند تقاضـا مـي   ه اين كتاب را مطالعه كردهنظران محترمي ك آموزان و صاحب همچنين از مدرسان، دانش

هاي بعدي كتـاب مـورد بـازبيني قـرار      تا در چاپ ارائه دهند kanoon.irكانون سايت  دراحتمالي و نظرات اصالحي خود را 
  .گيرد
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