
 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 كانون هاي 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 كرده هاى سبز كتاب در اين قسمت ما. 
 .شويد اي كه به طور مفهومي بر مباحث مسلط مي آموزش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به گونه ،سبز هاي محتواي كتاب

پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 
بهتر است ابتدا با كتاب . ، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى استبا تمرين ى 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
 پرتكرار يها 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 ضمناً. چاپ شده است

آبى كتاب سطحي كتاب،هاى  سه   هاي 

 .پردازند د، مىان هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده در اين مرحله داوطلبان به تمرين سؤال
 منتخب) 2 ،كشور داخل و خارج آزمون سراسرىهاى گذشته  كنكورهاى سال) 1 :است سؤالدسته  4شامل  ،هاى آبى كتاب
هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل كتاب  ها و مثال ها، فعاليت از تمرين هاي 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 تست سه سطحيهاى  كتابدر 
مخاطبان . كنيم هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاب. اند در سه سطح، نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده

  .باشند برخوردار مى) به باال 5000تراز ( سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  اين كتاب
 

  منظم هاى آزمون
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 مى تصحيح و شتاب نامناسب را

 

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

ى ا 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 جمع اختهاى پرد مجموعه يها الؤبه تمرين س اختصاصي
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  مقدمه
  

  :آموز سالم دوستان دانشهمكاران گرامي و 

ي صحيح تفكر و آماده شدن براي  ي مراحل زندگي انسان كاربرد زيادي دارد و آموختن شيوه اي الهي است كه در همه تفكر وديعه

قويت مهارت تفكر در هاي درست انديشيدن و ت آموزش شيوه هدف منطق. رسد هاي مهم زندگي، امري ضروري به نظر مي گيري تصميم

بايد آن را به درستي  ،از آنجا كه منطق ساختاري قانونمند دارد. هاي مقابله با خطاهاي فكري است جاي زندگي و آموزش شيوه جاي

  . مسلماً به دست آوردن اين توانمندي نيازمند تمرين و كسب مهارت است. فهميد و به كار بست

اي، بيشتر به حفظ اصطالحات تاكيد داشت و مهارت كافي در  هاي كليشه كي قديمي و مثالهاي منطق گذشته كه با سب برخالف كتاب

هاي  ، نگرش كاربردي به منطق دارد و كوشيده است تا با طرح مطالب متنوع با شيوهكتاب جديد منطق دهمكرد،  تفكر را ايجاد نمي

توان از منطق  چگونه ميآموزان آموزش دهد و عمالً نشان دهد كه  شي منطق را به دان ي كاربرد گسترده هاي به روز، حيطه جديد و مثال

آموزان در حل تمرين و پرهيز از خطاي  ي فعاليت محور خود درصدد افزايش توانايي دانش اين كتاب با شيوه. در علوم ديگر استفاده نمود

روهي از همكاران توانمند سعي كرده است كتاب چي، با تالش گ براي رسيدن به اين منظور كانون فرهنگي آموزش قلم. انديشه است

آموزان كمك  كمك آموزشي تدوين كند كه با تصميم نكته به نكته درس به ايجاد اين مهارت و توانمنديي در زندگي علمي و عملي دانش

   :گردد هاي زير به شما عزيزان ارائه مي رو كتاب حاضر با ويژگي از اين. نمايد

  . تواند با يك نگاه با مباحث اصلي درس و چگونگي ارتباط ميان آنها آشنا شود آموز مي دانش  فحهدر اين ص :درخت دانش - 1

ي دقيق  آموز پس از مطالعه هايي در ابتداي درس مطرح شده است كه دانش هدف از آموختن هر درس به صورت سؤال :اهداف درس - 2

تواند ميزان يادگيري خود را بسنجد و در صورت عدم پاسخ، با رجوع مجدد  ميها  ها، با پاسخ به اين سؤال درس و پاسخ به انواع تمرين

  . به درس و تمرينات درسي، مشكل درسي خود را برطرف نمايد

آموز در صورت نياز به دانستن بيشتر و  اصطالحات و مفاهيم اصلي درس به صورت واژگاني نوشته شده است كه دانش :مفاهيم كليدي - 3

  . تواند از آنها به عنوان كليد واژه استفاده كند درسي مييا انجام تحقيق 

تمام نكات درسي به صورت مجزا و گام به گام با حفظ محتواي اصلي كتاب درسي بيان شده است تا آموزش به صورت  :نامه درس - 4

  . دقيق صورت گيرد

طلب درسي مطرح شده است در فهم بهتر درس و مهارت نامه بعد از هر م ها كه در درس اين سؤال :اي ضمن درس هاي دو گزينه سؤال - 5

  . كند آموز كمك مي در حل تمرين به دانش



آموز  طراحي شده است تا دانشها  يك آزمون تشريحي از انواع سؤال نامه در پايان هر درس :نامه بعد از هر درسهاي تشريحي  آزمون - 6
  . هاي داخلي و پاياني مدرسه موفق شود آزموندر ده و با پاسخ به آنها، مهارت حل تمرين را در خود تقويت نمو

تدوين شده است كه پاسخ و تحليل آنها،  اي چهارگزينهدر هر درس عالوه بر آزمون تشريحي، يك آزمون  :اي چهارگزينههاي  آزمون - 7
نهايت ورود به  هاي تستي مختلف و در ي موفقيت او را در آزمون كند و زمينه آموز ايجاد مي نوعي آموزش و افزايش مهارت را در دانش

  . آورد دانشگاه فراهم مي
ي تشريحي در  نامه اي و جامع، داراي پاسخ زينههاي تشريحي و چهارگ هر يك از آزمون :هاي طراحي شده نامه تشريحي آزمون پاسخ - 8

تواند پاسخ خود را ارزيابي نموده و در صورت نادرست بودن  ها با مراجعه به آنها مي آموز پس از انجام آزمون پايان كتاب است كه دانش
  . به تحليل آنها بپردازد و به اين ترتيب فرآيند آموزش را در خود نهادينه سازد

سال اول و در  آموز را در پايان نيم ها فرآيند آموزش را تكميل نموده و دانش اين آزمون :سال اول و كل كتاب جامع نيمهاي  آزمون - 9
  . كند تا در امتحانات پاياني به موفقيت بيشتري دست يابد تر مي پايان سال آماده

ر امر زيبايي محتوايي و جامع و مانع بودن شمرده رعايت تعادل در طراحي سواالت يك فاكتور تعيين كننده د: تناسب و توازن - 10
ثر در ممانعت از دخيل شدن سليقه فردي ؤها صورت پذيرفته و عاملي م واقع  بر پايه يك ضابطه و قانون اين طراحي در. شود مي
  . است ها در هر فصل تبيين شده در جدول زير به صورت عملياتي، پياده كردن هر يك از اين شاخص. لفان شده استؤم

  
  

  درسنام 

تمرين، تعداد 
تأمل، تفكر، 
   بررسي كنيد
  كتاب درسي

  ي  تعداد صفحه
  كتاب درسي

هاي  تعداد پرسش
تشريحي موجود در 

  كتاب جامع

هاي  تعداد پرسش
اي موجود  چهارگزينه

  در كتاب جامع

ازاي هر  تعداد سؤال به
  ي كتاب درسي صفحه

   4  10  20  8  3  انديشه ترازوي منطق،
   4  11  26  9  5  معنا و لفظ
   5  15  23  7  3  مصداق و مفهوم

   4  15  28  10  3  تعريف شرايط و انواع
   3  15  28  14  5 اقسام استدالل و كاربردهاي آن

   6  10  23  7  4  حملي قضيه
   5  15  30  10  5  قضايا احكام
   3  14  12  11  5  اقتراني قياس

   2  10  15  12  3 استثنايي قياس و شرطييقضيه
   2  10  15  12  3  سنجشگري در تفكر

  ـــ  20  30  ـــ  ـــ  1آزمون جامع 
  ـــ  20  35  ـــ  ـــ  2آزمون جامع 
   5  165  285  100  39  جمع كل

  3 كتاب درسي…تعدادكل سؤاالت به ازاي هر تمرين، تأمل، تفكر، بررسي كنيد
  5 ي كتاب درسيبه ازاي هر صفحهتعدادكل سؤاالت 

  

ي خود را به ما منتقل نمايند تا در بهبود هر  همكاران فرهيخته گرامي از شما خواهشمنديم تا نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادات سازنده
  . چه بيشتر كمي و كيفي اين كتاب كمك آموزشي از آنها استفاده نماييم

  

  مؤلفانهيأت 




