
 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
» كتاب«آموزشي،  ةترين عناصر در برنام يكي از مهم. اند همگي، براي اين منظور طراحي شدهجلسات پنج نفره، ريزي،  ، دفتربرنامه)يك بار
اي  با پيمودن آن، خوانندگان به تدريج از مرحله تاكنيم  هاي آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي با طراحي كتاب. است

  :پردازيم گانه مطالعه مي در اين جا به معرفي مراحل پنج. گذارندبديگر گام  ةبه مرحل
  

 سبز كانون هاي هاي كالسي، كتاب يادداشت ، درسي  كتاب
 ترين مفاهيم ترين و ضرورى هاى درسى براى آموزش اصلى كامل كتاب ةمطالع  
 هاى درسى حل تمرينات كتاب  
 معلمانجزوات هاي كالس درس و  يادداشتةمطالع 

 ايم را منتشر كرده هاى سبز كتاب در اين قسمت ما. 
 .شويد اي كه به طور مفهومي بر مباحث مسلط مي زش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به گونهآمو ،هاي سبز محتواي كتاب

پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 
بهتر است ابتدا با كتاب . ، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى استبا تمرين تثبيت مرحلةمطالعه در كانون،  مرحلةدومين 

برويد و متناسب با پيشرفت تدريس در  كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين از پاسخپس . درسى شروع كنيد
 پرتكرار يها سؤالكتاب ، تمرين از تثبيت ةمرحلبهترين منبع براى . هاي متنوع هر مبحث را كار كنيد تمرين ،كالس درس

بندي و  طبقه هاي پرتكرار سؤالآوري و در كتاب  كشور جمعبهترين مدارس سراسر سؤاالت 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 اند، مى 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  هاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داوطلب شركت هاي آزمون تست سه سطحيهاى  كتابدر 
مخاطبان . كنيم هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاب. اند نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده در سه سطح،

  .باشند برخوردار مى) به باال 5000تراز ( سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  اين كتاب
 

منظم آزمون   هاى 
ها در همان  كشورى آزمونةكارنام. كنند هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه آزمونداوطلبان كانون از طريق شركت در 

هاى اشتباه و سرعت و  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداوم. شود روز ارائه مى
  .كند مى تصحيحشتاب نامناسب را 

 

زرد كتاب  هاى 
يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در . بندى كنند هاى خود را جمع خواهند آموخته دوره، داوطلبان مىدر پايان 

اى  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  تك تك فصلةمطالع پس از. شوند شركت كنند، با مشكل مواجه مى

  .پردازند خود مي ةشد  آموختهب بندى مطال و از اين طريق به جمع اختهاى پرد مجموعه يها الؤبه تمرين س اختصاصي
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 مقدمه 
ــان درس ــ  در ميـ ــتان، درس هندسـ ــي دبيرسـ ــاي رياضـ ــل روشه هـ ــه دليـ ــذاب و   بـ ــه و جـ ــل خالقانـ ــاي حـ هـ

اغلـــب كارشناســـان .  آمـــوزان برتـــر بـــوده اســـت دانـــش ةهـــاي آن، همـــواره مـــورد توجـــه و عالقـــ تنـــوع ســـؤال
ــتدالل و         ــدرت اس ــرورش ق ــه پ ــر ب ــدت منج ــه، در دراز م ــائل هندس ــل مس ــه ح ــد ك ــن باورن ــر اي ــي ب ــوزش رياض  آم

  .هاي ديگر خواهد شد در نتيجه بهبود فهم رياضي و حتي درس
در كنكــور تنــوع زيــادي داشــته اســت، بــه همــين دليــل لــزوم        ه هــاي هندســ  هــاي اخيــر، ســؤال   در ســال

ــيش  ــرين ب ــراي دا  تم ــن درس، ب ــر در اي ــشت ــوزان  ن ــي  آم ــاس م ــيش احس ــيش از پ ــود ب ــوع،   . ش ــن تن ــار اي ــا در كن ام
هــاي مشــابه كنكورهــاي قبــل را در تعــداد زيــادي از       دپــايي از ســؤال تــوان ر بــا كمــي دقــت و ريزبينــي، مــي    

ــد  آن ــا دي ــي .  ه ــن ويژگ ــؤال  اي ــرين س ــزوم تم ــراي    ،  ل ــل را ب ــاي قب ــاي كنكوره ــشداه ــوزان ن ــي  آم ــن م ــد روش . كن
ــ   ــاب هم ــن كت ــؤال ةدر اي ــال      س ــور ده س ــل كش ــارج و داخ ــري خ ــور سراس ــاي كنك ــر ه ــتهاخي ــي و   رش ــاي رياض ه

ــيار   ــراه بس ــه هم ــي را ب ــؤالتجرب ــديمي  ي از س ــاي ق ــاي كنكوره ــؤال  ه ــي از س ــر، منتخب ــون  ت ــاي آزم ــانون   ه ــاي ك ه
ــوزش   ــي آمـ ــم(فرهنگـ ــي قلـ ــگاه آزاد  ،)چـ ــ   ودانشـ ــه سـ ــي كـ ــاب درسـ ــواردي از كتـ ــانون  ؤدر مـ ــور و كـ ال كنكـ

ال مــرتبط بــا آن موضــوع از كتــاب درســي طــرح و آدرس دقيــق آن       ؤنداشــتيم و يــا موضــوع جديــد بــوده ســ     
 . ذكر شده است

  

  هاي كتاب ويژگي
  

دسترسي سريع به عناوين  كه امكان عالوه بر ايناي است كه  طراحي فهرست كتاب به گونه :فهرستي با كاربرد مشاور محور - 1
كه در كنار  ضمن اين. با دقت نظر مشخص شده است ها و تعداد تست زيرموضوعات تعداد ،سازد را براي شما فراهم ميكتاب 

نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به  مشاهده مي) آبي، سبز و زرد(بي در سه رنگ ، يك آيكون ارزيازيرموضوعهر 
اي از ميزان  ، سطح خود را با رنگ كردن يكي از اين كادرها مشخص نماييد تا به صورت مقايسهها در هر زيرموضوع تست

تري داشته  بندي صحيح اين كادرها، اولويت فصل كتاب آگاه شويد و به هنگام مرور و جمع بندي براساس سهتسلط خود بين 
 .باشيد

. كتاب آبي بر اساس موضوعات و زيرموضوعات كتاب درسي تهيه و تنظيم شده استدرخت دانش هر فصل : درخت دانش -2
يكسان بودن موضوعات در كتاب آبي و كتاب درسي به نظم ذهني دانش آموز در جهت طبقه بندي مطالب كتاب درسي كمك 

 .كند مي
. دهد ها را پوشش مي است و تمامي زيرموضوع شده نوشته درسي نامه با توجه به تعاريف و ادبيات كتاب درس: نامه درس -3

  .استفاده شده استنامه  هاي درس در رسم شكلرنگ دوم صفحة شطرنجي و ، از مطالبتر  براي فهم بيش
هاي كنكور آزاد و  در هر زيرموضوع تمامي سؤالو  چيده شده ترتيب ساده به دشوار ها ترجيحاً به سؤال :ها چينش سؤال -4

هاي  هاي كانون و مشابه تمرين هايي از آزمون هاي گذشته آورده شده است و براي تكميل هر مبحث، سؤال سراسري سال
  .كتاب درسي نيز آورده شده است

هر )  ةشناسنام(توجه شما را به آدرس . يف استترين فاكتورهاي تيم تأل اين موضوع يكي از مهم :پوشش مطالب كتاب درسي -5
يعني . در كنار هر سوال عالوه بر آدرس كنكور يا آزمون برگزار شده آدرس كتاب درسي هم ذكر شده است. كنم سوال جلب مي

سي كه هاي موجود در كتاب به يكي از پارامترها و موضوعات كتاب درسي الحاق شده است و در مواردي از كتاب در الؤتمام س
ال مرتبط با آن موضوع از كتاب درسي طرح و آدرس دقيق آن ذكر شده ؤال كنكور و كانون نداشتيم و يا موضوع جديد بوده سؤس

  .با اين روش اطمينان حاصل كرديم كه از همه موضوعات در كتاب درسي سؤال داريم. است



 

تر و به  كم فصلنبايد به يك . تناسب و توازن كتاب است زيبايي محتوايي كيفيت كتاب آموزشي وابسته به : تناسب و توازن -6
ال در هر فصل و براي اين كه اين اعداد از سليقه فردي خارج ؤبراي تعيين تعداد س .پرداختتر از اهميت آن فصل  فصل ديگر بيش

هر فصل تصميم گرفته شود و طبق يك ضابطه و قانون كار اجرا شود بايد ابتدا معيارها مشخص شود و سپس طبق معيار براي 
  .ها در هر فصل براساس سه پارامتر از كتاب درسي تعيين شده است اين كتاب نحوة توزيع تعداد تست در .شود

   تعداد صفحات كتاب درسي)a:  درصد صفحات اين فصل به كل صفحات كتاب درسي( 

 ها تعداد كاردركالس و فعاليت )b : كتاب يها كاردركالس و فعاليتكل اين فصل به  ها كاردركالس و فعاليتدرصد( 

 هاي آخر هرفصل تعداد تمرين )c :هاي كتاب هاي اين فصل به كل تمرين درصد تمرين( 

  

a b c
/

   


24 37 2522 64 75 56 0 444 4   اولفصل ضريب تناسب و توازن   

a b c
/

   


24 21 1022 64 75 56 0 254 4   دوم فصلضريب تناسب و توازن   

a b c
/

   


16 17 2122 64 75 56 0 314 4   سوم فصلو توازن ضريب تناسب   
  

 ترتيب  هاي اول تا سوم به فصلدر ضريب تناسب و توازن  ،هاي باال با در نظر گرفتن شاخص. تست داريم 432حاضر، در كتاب 
  . خواهد بوداز كتاب درصد  31و  25،  44

/  432 0 44   اولتعداد سوال در فصل  190
/  432 0 25   فصل دوم تعداد سوال در 108
/  432 0 31   تعداد سوال در فصل سوم 134

در كمي دست آمده است كه اين تعداد با اختالف  طور تقريبي به هاي هر فصل به تعدادسؤال ،با توجه به معيارهاي ذكر شده
  .كتاب رعايت شده است

و قابل   ترين هر سؤال با مناسب. ه شده استطور كامل بر مبناي كتاب درسي نوشت بهپاسخ تشريحي، : هاي تشريحي پاسخ -6
با توضيح فارسي و حل مرحله به مرحله سعي شده است كه روش حل به . آموز حل شده است ترين روش براي دانش فهم

  آموز تفهيم شود دانش
7- DVD در : همراه كتابDVD و حل  اي همشاور مقاله 178اي، دقيقه 3آموزشي   فيلم 38ها،  همراه كتاب، خالصه درس

     همراه كتاب توسط دبيران حل شده، با نماد  DVDهايي كه در  سؤال .قرار داده شده است سؤال برگزيدة كتاب 50
  .اند مشخص شده

  
 دايره، انتقال، بازتاب و تجانس دارد مانند مفاهيم هندسيجلد اشاره به  روي تصوير.  
  

  حسين حاجيلو




