
 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

  
 سبز كانون هاي هاي كالسي، كتاب يادداشت درسي ،  كتاب

 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
كتابهاي پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، 

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

 هاي سه سطحي كتاب،هاى آبى كتاب
 .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

 
 هاى زرد كتاب

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 حل مسئله و 

سوم  مرحله   ي 
تسلط  
 با 

طبقه تست بندي  هاي 
 شده 
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  پنجمي  مرحله
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وروزنو بندي جمع  
 

چي كاظم قلم  



 مقدمه    
  

  آموزان گرامي سخني با دبيران و دانش
  به نام دادار يكتا

ي علـوم انسـاني اسـت و بـا توجـه بـه اهميـت درس تـاريخ در نگـارش ايـن كتـاب تـالش              هاي تخصصـي رشـته   درس تاريخ از درس* 
از يـاد بـرد كـه مبنـاي      شده ابـزار كمكـي مناسـب و متنـوع آموزشـي در اختيـار شـما بزرگـواران قـرار داده شـود هرچنـد كـه نبايـد             

  .اصلي كتاب درسي است

محتواي كتاب و     ساختار كلي 
  :كتاب حاضر شامل* 
  .راهي است كه در آن اهداف آموزشي هر درس ترسيم شده است نقشه :دانش درخت - 
  .هاي مهم و گويايي است كه توانايي بيان هدف اصلي درس را داراست ي محتوايي درس در قالب واژه حيطه :كليدواژه - 
آموزان در  تواند فرايند آموزشي فعالي را با ياري دانش كارگيري اين بخش مي ي نكات مهم درس است و معلم با به دربردارنده :نامه درس - 

  .كالس پيش ببرد
ي سواد تاريخي، تحكيم هويت فردي و جمعي و كمك به  ه توجه و تأكيد بر توسعهبا توجه به رويكرد خاص كتاب ك :هاي تشريحي و تستي پرسش - 

سعي ما بر ) ي دهم آورده شده در بند يك كتاب تاريخ پايه(باشد  ارتقاي تربيت سياسي و اجتماعي آنان با هدف تربيت يك شهروند مطلوب مي
ها و  ها، فعاليت ها و نگاره نوشته يخي، بررسي شواهد و مدارك، تصاوير، سنگهاي تار خط زمان، نقشه: ي مطالب كتاب مانند اين بوده كه از همه

علل، داليل، آثار و پيامدهاي رويدادهاي تاريخي، تعريف : هاي هدفدار از پرسش. در قالب تشريحي و تستي ارائه گردد هايي نمودارها پرسش
كه همه در  …ها و  ي اين پديده هاي تاريخي و مقايسه هاي پديده ژگيداد تاريخي، وي اصطالحات تاريخي، نقش افراد در پديد آمدن يك رخ

ها در فرايند آموزش است ياري  ترين بخش راستاي اهداف آموزشي كتاب است طراحي شده كه دبيران گرامي را در ارزشيابي كه از مهم
  .رساند مي

سال اول و  امع يك آزمون براي نيمدو آزمون ج :سال ات پايان هر نيمجهت آمادگي براي امتحان سال اول و دوم هاي جامع نيم در نهايت آزمون - 
 بندي اعالم شده از سوي آموزش و پرورش به صورت تشريحي سال دوم مطابق با بارم يك آزمون براي نيم

 

استفاده كنيم؟    چگونه از كتاب 
  ي دقيق كتاب درسي مطالعه -1
  هاي آموزشي درس تاريخ نامه براي درك بهتر نكات و دام ي درس مطالعه -2
  حل سؤاالت تشريحي براي امادگي در امتحانات مدارس -3
  اي هاي برنامه حل سؤاالت تستي براي آزمون -4

 

تناسب و     ضريب توزان 
ضريب توازن و تناسب را به اين خاطر در . ناميم تعداد سوال موجود در كتاب به ازاي هر درس را ضريب توازن و تناسب آن كتاب مي

بندي همان مبحث تعيين  هاي هر مبحث به طور ناموزون، كم يا زياد نباشند، بلكه هدفمند و متناسب با بودجه ايم كه تعداد سؤال نظر گرفته
  . اشندشده ب

ي كافي ومتناسب  تمرين  شويد كه در هر مبحث به اندازه كند و شما مطمئن مي رعايت اين تناسب و توازن، تعداد سؤاالت را بهينه مي
ي مطالعاتي شما  روي صورت نگرفته است  بنابراين بازده توجهي نشده و يا در هيچ مبحثي افراط و زياده وجود دارد  و به هيچ مبحثي كم

  .كثر خواهد رسيدبه حدا
ها، تعداد تصاوير و جداول مهم هر  ي كتاب درسي، تعداد فعاليت برمبناي تعداد صفحه) سؤال 735(تعداد سؤال موجود در اين كتاب 

  .درس لحاظ شده است
  .سؤال تشريحي است 23سؤال تستي و  23طور ميانگين  ازاي هر درس به بنابراين ضريب توازن و تناسب به

  :آيد ي زير به دست مي ز رابطهضريب توازن ا
  

371 23
16
 ضريب توازن و تناسب اين كتاب  

364 23
16

 ضريب توازن و تناسب اين كتاب  

 
  

  گروه مؤلفان
  1395 هدي ما

 اين كتابيتستتعداد كل سؤاالت
 ها تعداد درس

 اين كتابتشريحيتعداد كل سؤاالت
 ها تعداد درس




