
 

 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 خالق فكر و انديشه
  هاي اين كتاب ويژگي

 

 :است بندي شده ها در كنكور، به چند قسمت اساسي تقسيم هر بخش از كتاب بر اساس تمايز مباحث و اهميت آن

  درخت دانش  -1
  بندي مطالب ي طبقه و نحوه بخشهر  اجزاي در مورد حاوي اطالعاتي مفيد و كاربردي    
  از مباحث آن قسمت يحال، مختصر و مفيد ر عيني كامل و د درسنامه -2
انـد و   شده طراحي و ارائـه شـده   بندي اي كامالً جديد و جذاب، به صورت جدولي و طبقه ها به شيوه اين درسنامه    

  :هاي ديگري هم دارند، از جمله موارد زير ويژگي
  .چيدمان مطالب، با كتاب درسي هماهنگي دارند  -
  .گويي پرهيز شده است كنكور الزم است، در بر دارند، اما در عين حال از زيادهچه را كه براي  آن  -
هـا را   درسـنامه  خـش بـه ب  خـش هاي خود، ب اي است كه مدرسان در كالس ي مطالب به گونه شكل و ترتيب ارائه  -

اصلي ارائه  ها يا موارد خاصي را هم به چارچوب هاي خاص خود، مثال تدريس كرده و بسته به سليقه و توانايي
  .شده در كتاب اضافه كنند

  داخل و خارج از كشور هاي كنكورهاي  سؤال -3
  هاي دانشگاه آزاد اسالمي ي سؤال و برگزيده 93هاي كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور تا سال  سؤال    

  مكمل هاي  سؤال -4
قبـل  هـاي   هـاي كنكورهـاي سـال    سـؤال از  تعداد زياديهاي درسي شيمي،  با توجه به تغييرات اساسي در كتاب   

شده ين موضوع، موجب ا .باشند هاي درسي جديد شيمي مي ، خارج از چارچوب مطالب كتاب1384ويژه قبل از  به
به طور كامـل  را  و داوطلبان كنكورآموزان  دانشهاي كنكورهاي قبلي، نيازهاي آموزشي  سؤالاست كه مجموعه 

هـاي   آزمون ، كانون فرهنگي آموزشهاي  آزموناز  يليكمت  سؤال قابل توجهيتعداد در هر قسمت،  .پوشش ندهند
و داوطلبان كنكور را به طـور كامـل   آموزان  دانشارائه شده  كه  نياز  هاي كتاب درسي و تمرينتعاوني سنجش 

  . سازند برآورده مي
  هاي تشريحي پاسخ -5
  .باشد هاي غلط مي رسي و تجزيه و تحليل گزينهها كه در اكثر موارد همراه با بر سؤالتشريحي   پاسخ   

هاي  با زياد شدن تعداد مسائل در درس شيمي كنكور از يك طرف و افزايش پرسشكنيم  در پايان خاطر نشان مي
مفهومي و تحليلي، اكنون مشكل اساسي داوطلبان براي رسيدن به درصد باال در درس شيمي، موضوع وقت و 

را هاي مفهومي  مفاهيم شيمي را چنان عميق ياد گرفته باشيد كه پرسش كل بايدبراي حل اين مش. زمان است
  .   تر و شگردهاي محاسباتي بهره بگيريد هاي كوتاه ل از روشئو براي حل مسا سريع پاسخ دهيد

ي آقـاي مهنـدس    در پايـان از همكـاري صـميمانه   . مفيد باشـد آموزان گرامي  اميدوارم كه اين مجموعه براي دانش
  نمايم ي اين كتاب قدرداني مي غياثي، مجردفرد و سجودي در راه تهيهها  رايي و خانمصد

 
 

  محمدحسين انوشه




