
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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نام خدا  به 

همواره  دارد  تجربي  رشته ي  كنكور  در  را  ضريب  باالترين  كه  درسي  عنوان  به  زيست شناسي 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف مؤلفان كانون از توليد اين كتاب، ارائه ي يك مجموعه ي 

است.  دانش آموزان  متنوع  آموزشي  نيازهاي  به  پاسخ  و  جامع 

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

 درسنامه ي كامل و در عين حال، مختصر و مفيد 

نام خدا  به 

همواره  دارد  تجربي  رشته ي  كنكور  در  را  ضريب  باالترين  كه  درسي  عنوان  به  زيست شناسي 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف مؤلفان كانون از توليد اين كتاب، ارائه ي يك مجموعه ي 

است.  دانش آموزان  متنوع  آموزشي  نيازهاي  به  پاسخ  و  جامع 

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

1- درسنامه ي كامل و در عين حال، مختصر و مفيد  درسنامه ي كامل و در عين حال، مختصر و مفيد 

الزم  كنكور  براي  كه  را  نكاتي  تمام  متنوع،  و جدول هاي  از تصاوير  استفاده  با  درسنامه ها  اين 
درسنامه،  مطالعه  از  بعد  بالفاصله  زيست شناسي،  درس  در  مي كنيم  توصيه  دارد.  بر  در  است، 
تا  كنيد  موكول  بعد  روزهاي  به  را  سؤال ها  به  پاسخ گويي  نرويد.  بخش  آن  سؤال هاي  سراغ 
در  درسنامه ها  اين  مرور  اين كه  ضمن  باشيد.  داشته  خود  آموخته هاي  از  وافعي تري  سنجش 

مي شود.  آموخته ها  كامل  يادآوري  و  وقت  در  موجب صرفه جويي  كنكور،  نزديكي 

از كشور  2- سؤال هاي كنكورهاي داخل و خارج 

كنكورهاي  از سؤال ها  زيادي  تعداد  درسي زيست شناسي،  كتاب هاي  مداوم  تغيرات  به  توجه  با 

1- درسنامه ي كامل و در عين حال، مختصر و مفيد 

الزم  كنكور  براي  كه  را  نكاتي  تمام  متنوع،  و جدول هاي  از تصاوير  استفاده  با  درسنامه ها  اين 
درسنامه،  مطالعه  از  بعد  بالفاصله  زيست شناسي،  درس  در  مي كنيم  توصيه  دارد.  بر  در  است، 
تا  كنيد  موكول  بعد  روزهاي  به  را  سؤال ها  به  پاسخ گويي  نرويد.  بخش  آن  سؤال هاي  سراغ 
در  درسنامه ها  اين  مرور  اين كه  ضمن  باشيد.  داشته  خود  آموخته هاي  از  وافعي تري  سنجش 

مي شود.  آموخته ها  كامل  يادآوري  و  وقت  در  موجب صرفه جويي  كنكور،  نزديكي 

از كشور  2- سؤال هاي كنكورهاي داخل و خارج 

كنكورهاي  از سؤال ها  زيادي  تعداد  درسي زيست شناسي،  كتاب هاي  مداوم  تغيرات  به  توجه  كنكورهاي با  از سؤال ها  زيادي  تعداد  درسي زيست شناسي،  كتاب هاي  مداوم  تغيرات  به  توجه  با 
1382، خارج از چارچوب مطالب كتاب هاي درسي جديد مي باشند.  سال هاي قبل به ويژه قبل از 
از سؤال ها كه منطبق بر كتاب هاي جديد است استفاده شده است.  اين كتاب فقط  اين رو در  از 

مكمل  سؤال هاي   -3

در هر قسمت، بسته به اين كه سؤال هاي كنكورهاي قبل تا چه اندازه مباحث مربوطه را پوشش 

كنكورهاي  از سؤال ها  زيادي  تعداد  درسي زيست شناسي،  كتاب هاي  مداوم  تغيرات  به  توجه  با 
1382، خارج از چارچوب مطالب كتاب هاي درسي جديد مي باشند.  سال هاي قبل به ويژه قبل از 
از سؤال ها كه منطبق بر كتاب هاي جديد است استفاده شده است.  اين كتاب فقط  اين رو در  از 
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به طور  را  كنكور  داوطلبان  و  دانش آموزان  نياز  كه  شده  ارائه  نيز  مكمل  سؤال  تعدادي  دهند، 
از آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش، تعاوني سنجش و  اين سؤال ها  كامل برآورده مي سازند. 

شده اند.  گزينش  درسي  كتاب  متن  با  مرتبط  تأليفي  سؤال هاي 

ساير  سؤال،  هر  صحيح  پاسخ  ارائه ي  ضمن  تشريحي  و  جامع  پاسخ نامه ي  كتاب  انتهاي  در 
نكات مهم مربوط به آن سؤال و برخي گزينه هاي نادرست را هم مورد بررسي قرار داده است. 

باشد.  گرامي  دانش آموزان  نياز  پاسخ گوي  مؤلفان  گروه  اين تالش  است  اميد 

نقره اي  جليل 
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ساير  سؤال،  هر  صحيح  پاسخ  ارائه ي  ضمن  تشريحي  و  جامع  پاسخ نامه ي  كتاب  انتهاي  در 
نكات مهم مربوط به آن سؤال و برخي گزينه هاي نادرست را هم مورد بررسي قرار داده است. 
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