
 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
   

اول مرحله ي   
دراكا  

 

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

دوم  مرحله   ي 
تثبيت  

 
 

 با 
تمرين مسئله و  حل 

سوم  مرحله   ي 
تسلط  
 با 

طبقه تست بندي  هاي 
 شده 

  ي چهارم  مرحله
 ارزيابي

با آزمون هاي  براي يادگيري 
اي كانون  برنامه  

  پنجمي  مرحله
بندي جمع  
 با 

زرد كتاب عمومي و   هاي 
اصياختص  
هاي  وكتاب  

وروزنو بندي جمع  
 

چي كاظم قلم  



  دابه نام خ
عـادي، نمونـه   (ي سراسر كشـور   مدرسه 500هاي  ي دهم با استفاده از سؤالشيمپرتكرار هاي  سؤالكتاب 

   .تأليف شده است) دولتي و تيزهوشان

  :هاي كتاب ويژگي

  :فهرست -1
كه امكـان دسترسـي بـه     اي است كه عالوه بر اين طراحي فهرست به گونه: فهرستي با كاربرد مشاور محور

ها با دقت نظر مشـخص شـده     سؤالسازد، تعداد زيرموضوعات و تعداد  وين كتاب را براي شما فراهم ميعنا
) آبـي، سـبز و زرد  (كه در كنار هر زيرموضوع، يك آيكـون ارزيـابي پيشـرفت در سـه رنـگ       ضمن اين.است

ود را بـا رنـگ   هاي هر زيرموضوع، سطح خـ  نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به سؤال مشاهده مي
مختلـف   يها اي از ميزان تسلط خود بين فصل مقايسهه صورت بكردن يكي از اين كادرها مشخص نماييد تا 

  . تري داشته باشيد بندي صحيح بندي بر اساس  اين كادرها، اولويت كتاب آگاه شويد و به هنگام مرورو جمع

  : درخت دانش -2
هـر  در . كنـد  بندي مطالب ياري مـي  ها مخاطب را در دسته اژهدرخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدو

دار آن زيرموضـوع از جملـه    هـاي شناسـنامه   فصل به همراه تعداد سـؤال  آنهاي  درخت دانش، زيرموضوع
  . بندي و ارزيابي مبحث كمك كند آموزان در دسته تواند به دانش اطالعاتي است كه مي

  : نامه درس -3
. آمـوزان ارائـه شـده اسـت     اي جامع، مطابق با نياز دانش نامه زيرموضوع، درس در هر فصل در ابتداي هر

هاي  توانند به سؤال آموزان مي ي آن دانش اي نوشته شده است كه با مطالعه هاي اين كتاب به گونه نامه درس
  .هر زيرموضوع پاسخ دهند

   :دار هاي شناسنامه سؤال -4
هـا بـر اسـاس     دار هستند، به اين معني كـه آدرس سـؤال   نامههاي موجود در اين كتاب شناس تمامي سؤال

 ي كـه سـؤال از آن انتخـاب شـده    ا درسهمنام و همچنين  و يا شكل كتاب درسي جدولي كتاب درسي،  صفحه
   .مشخص شده است

آمـوزان و يـادگيري بهتـر     بندي انواع مختلف سؤاالت در ذهن دانـش  كتاب، موجب دسته بندي سؤاالت تيپ
  .گردد مطالب مي

 57مدارس سراسر كشـور و   96-95سؤال مربوط به امتحانات سال تحصيلي  450سؤال اين كتاب،  523از 
سـي نيـز   تأليفي جهت پوشش كامل مطالـب كتـاب در    سؤال 16و  سؤال از مدارس تيزهوشان سراسر كشور

 2 همچنين ايـن كتـاب شـامل    . سازند را به طور كامل برآورده ميآموزان  دانشطراحي و ارائه شده  كه نياز 
  .است )خرداد ماه(سال دوم  آزمون پاياني نيم 2و ) دي ماه(سال اول  آزمون پاياني نيم

  :ضريب تناسب و توازن -5
  .ر كتاب آورده شده استسؤال د 23كتاب ) زيرموضوع 23(به ازاي هر زيرموضوع  -
  .سؤال در كتاب آورده شده است 26، )نمره 20از ( ي پاياني به ازاي هر نمره -
  . باشد مي پايانيهاي هر فصل، متناسب با بارم امتحان  تعداد سؤال -

  :دي وي دي همراه كتاب -6
هاي ايـن   م از حل سؤالفيل 60اي و  دقيقه سهفيلم  50سؤال تشريحي،  250دي وي دي همراه اين كتاب شامل 

  . كتاب است

  .اميد است اين مجموعه مخاطبان را در فراگيري مطالب درسي به نحو احسن ياري نمايد
كتاب صـميمانه   سازي آمادهها سجودي، اسكندري، شهبازي و ملكي در راه  در پايان از زحمات سركار خانم

  .نماييم سپاسگزاري مي

مؤلفانهيأت   

 مقدمه




