
بندي از ادراك تا جمع...........مسیر مطالعه 

دو هفته(اي و برنامههاي منظم ترین مسیر مطالعه را طراحی کنیم، آزمونکنیم بهترین و مناسبدر کانون فرهنگی آموزش سعی می
ي آموزشی، ترین عناصر در برنامهیکی از مهم. اندهمگی، براي این منظور طراحی شدهجلسات پنج نفره، ریزي، ، دفتربرنامه)یک بار

با پیمودن آن، خوانندگان به تدریج از تاکنیم هاي آموزشی کانون، به داوطلبان مسیر مطالعه را معرفی میبا طراحی کتاب. است» کتاب«
:پردازیمگانه مطالعه میدر این جا به معرفی مراحل پنج. گذارندبي دیگر گام اي به مرحلهمرحله

سبز کانونهايهاي کالسی، کتابیادداشتدرسی ،کتاب
ترین مفاهیمترین و ضرورىهاى درسى براى آموزش اصلىى کامل کتابمطالعه
هاى درسىحل تمرینات کتاب
معلمانجزوات هاي کالس درس و یادداشتى مطالعه
ایمرا منتشر کردههاى سبزکتابدر این قسمت ما.

.شویداي که به طور مفهومی بر مباحث مسلط میآموزش موضوع به موضوع کتاب درسی است، به گونه،سبزهايمحتواي کتاب
کارهاي، کتابهاي پرتکرارسؤالهايکتاب

بهتر است ابتدا با کتاب . ، یعنى تمرین و حل مسائل تشریحى استبا تمرینى تثبیتى مطالعه در کانون، مرحلهدومین مرحله
بروید و متناسب با پیشرفت تدریس در کتاب کارهاي کتاب درسی به سراغ گویی به تمرینپس از پاسخ. روع کنیددرسى ش

پرتکراريهاسؤالکتاب ، تمرین از ي تثبیتمرحلهبهترین منبع براى . هاي متنوع هر مبحث را کار کنیدتمرین،کالس درس
بندي و طبقههاي پرتکرارسؤالآوري و در کتاب ین مدارس سراسر کشور جمعبهترسؤاالت امتحانات نهایی و امتحانی است که از 

.تعداد دفعات تکرار هر سؤال نیز در مقابل هر سؤال ذکر شده استضمناً. چاپ شده است

هاي سه سطحیکتاب،هاى آبىکتاب
.پردازندد، مىانهاى کنکور در همان فصلى که مطالعه کردهدر این مرحله داوطلبان به تمرین سؤال

منتخب) 2،کشورداخل و خارجآزمون سراسرىهاى گذشته کنکورهاى سال) 1:استسؤالدسته 4شامل ،هاى آبىکتاب
هاي کتاب درسی جهت پوشش کامل کتاب ها و مثالها، فعالیتاز تمرینهاي منتخبتست) 3هاي کانون، هاي آزمونسؤال

ها، داوطلب از با تمرین این سؤال.اندبندى شدهبه ترتیب فصول طبقهکه هاي آزمایشی کشورمنتخب سایر آزمون)4درسی 
. یابدهاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدریج تسلط مىمیزان و سطح آموخته

وشده کننده، گزینش طلب شرکتهاي کانون پس از استخراج آماري نتایج هزاران داوهاي آزمونتستسه سطحیهاى کتابدر 
مخاطبان . کنیمهاى آبى توصیه مىها را پس از کتابتمرین این کتاب. انددر سه سطح، نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چیده شده

.باشندبرخوردار مى) به باال5000تراز (سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند که از این کتاب

منظمهاىآزمون
ها در ى کشورى آزمونکارنامه. کنندهاى خود را ارزیابى مى، آموختهايهاى برنامهداوطلبان کانون از طریق شرکت در آزمون

هاى اشتباه و سرعت دارد و روشآموزان را همواره در مسیر صحیح نگه مى، دانشارزیابى مستمر و مداوم. شودهمان روز ارائه مى
.کندمىتصحیحو شتاب نامناسب را

هاى زردکتاب
یکى از مشکالت امتحانات مختلف و به ویژه کنکور در . بندى کنندهاى خود را جمعخواهند آموختهدر پایان دوره، داوطلبان مى

ى اخواهند در یک آزمون کامل و مجموعهگیرند، ولى وقتى مىآموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مىاین است که برخى دانش
زرد عمومی و زرد بندي، هاي جمعبا کتابها، داوطلبان ى تک تک فصلمطالعهپس از . شوندشرکت کنند، با مشکل مواجه مى

.پردازندي خود میشدهآموختهب بندى مطالو از این طریق به جمعاختهاى پردمجموعهيهاالؤبه تمرین ساختصاصی
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در ادامه، . اندنقص بودن این اثر، کوشش فراوانی داشتهفرهیختگانی است که براي جامع و بیتالش گروهیکتاب حاضر، نتیجۀ
:شودهاي شاخص هر بخش این اثر اشاره میبه روند کتاب و ویژگی

لب مفصل و عمیقی مطرح دهم، مطایازبا توجه به این که در کتاب علوم و فنون ادبی سال :جامع و کاملدرسنامۀ- 1
هاي ارائه نامه، درسدلیلبه همین ؛درسی دچار مشکل شوندآموزان در فهم مطالب کتابرود که دانشد، احتمال آن میشومی

ها،کلید واژه، هاي خارج از کتابها، مثالجدولگیري از بهره. هستندهاي فراوانها و مثالتمرینشده، کامالً مفصل و همراه با 
آموزان به تر دانشهایی هستند که براي فهم بیش، از جمله شیوهبندي مباحث و توجه به نکات کنکوريبندي و دستهتقسیم

.شده استبردهکار 
:نکته

آموزان به آن نیاز ها از نظر نگارشی ابهام دارد و به برخی نکات مهمی که دانشکه متن کتاب در برخی از درسبا توجه به این
ها توضیحات فکري دبیران و مؤلفان کتاب قرار بر این شد براي این بخششده است، با همدارند به شکل بسیار گذرا اشارهمبرم 
.تري ارائه شودبیش

آموزان کافی نظر به این که در کتاب درسی، سؤاالت تشریحی هر درس، ممکن است براي دانش: تشریحی هر درسهايپرسش- 2
سؤاالت تشریحی همراه با …و هااعم از حفظیات، مطالب مفهومی، مثالمطالب هر درس، ، از کلیۀرس را پوشش ندهدو کل مطالب دنباشد
.آن بر تمامی نکات کتاب تسلّط الزم را بیابندۀآموزان با مطالعهاي کامالً تشریحی و کامل، ارائه شده است تا دانشپاسخ

جانبه بودن نهاده شده است، بنابراین در و مبناي این کتاب بر جامعیت و همهاصول : اي هر درسهاي چهارگزینهپرسش- 3
از ها، تعدادي در انتهاي درس. تواند میزان تسلّط خود بر درس را به صورت تشریحی و تستی بسنجدآموز میپایان هر درس، دانش

هاي پیش و ها، از میان سؤاالت کنکورهاي سالبخشی از تست. گردداز آن مبحث ارائه می) اعم از دشوار و ساده(سواالت تستی 
هاي تألیفی اند و براي پوشش کامل مطالب کتاب درسی، از تستهاي پیشین کانون فرهنگی آموزش، برگزیده شدهچنین آزمونهم

.استفاده شده است
براساس روند کتاب درسی، پس از پایان هر فصل، حجم : و تشریحی از هر فصلايچهارگزینهامع جهايپرسش- 4

ها و تواند با حل آنآموز میمباحث یک فصل به صورت تستی و تشریحی آمده است که دانشتمامترکیبی از االتؤباالیی از س
.ده و خود را محک بزندبر، پینقاط ضعف و قوت خود در آن بخشهاي تشریحی به بررسی پاسخ

، در این اثر گنجانده شده سال اول و دومنیمهاي تشریحی مطابق با مباحث آزمون: هایی مطابق با امتحاناتآزمون- 5
.ها، از میزان آمادگی و تسلّط خود بر مباحث خوانده شده، آگاهی یابدآموز با مراجعه به آناست تا دانش
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