
 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 ،كشوراز  داخل و خارج آزمون سراسرىهاى گذشته  كنكورهاى سال) 1 :است سؤالدسته  3شامل  ،هاى آبى كتاب
هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل كتاب  ها و مثال ها، فعاليت از تمرين منتخب هاي سؤال) 3هاي كانون،  هاي آزمون سؤال
هاى خود آگاهى و بر  ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته با تمرين اين سؤال .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقهكه  درسي

 . يابد موضوع درسى به تدريج تسلط مى
 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  ى كشورى آزمون كارنامه. كنند هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه آزمونداوطلبان كانون از طريق شركت در 
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 تصحيحو شتاب نامناسب را 
 

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

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  ى تك تك فصل مطالعهاز  پس. 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   
ادراك  
 

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

دوم  لهمرح   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 
اختصاصي  

هاي  وكتاب  
وروزنو بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  



  مقدمه

  2رياضي ي  شدهبندي  طبقه  طراحي مفهومي كتاب
به عنوان اصول دار  هاي شناسنامه سؤالو استفاده از  تناسب و توازني  كانون تغيير كرد و ايده) آبي(بندي شده  هاي طبقه معماري كتاب، 92از سال 

ها منسـجم و منطبـق    براي هر يك از درس ،راي كتاب كانونسال در جلسات شو چهارمطرح و طي اين چي  توسط آقاي قلم ،ها طراحي اين كتاب
  .شده است

ـ    شـوند و متناسب و متوازن تعيين  ،هر فصل كتاب ها و حجم مطالب تعداد سؤال هدف اين است كه:  تناسب و توازن -1 صـورت   ههـيچ فصـلي ب
قرار  محوركتاب درسي  ،ر اين ايدهد .دار نباشدرفصول ديگر برخوه نسبت ب تري تر يا كم از اهميت بيش ،كتابن امؤلفي   تصادفي يا بر اساس عالقه

ــت  ــه اس ــل  . گرفت ــر فص ــراي ه ــارامتر   ،ب ــه پ ــفحات س ــداد ص ــداد درس، تع ــا تع ــرين و  ه ــوع تم ــا مجم ــي  در ه ــاب درس ــي  كت   ، 2رياض
  هـا را   كـرده و تعـداد تسـت   هـا تعيـين    ، سهم درصـدي هـر فصـل را در مقايسـه بـا ديگـر فصـل       اين اعداد كردن  متعادلبا و است شمارش شده 

   .نموديممشخص 
  .سؤال در قالب فعاليت، كار دركالس، مثال و تمرين است 295زيرموضوع و  57، )درس( موضوع 20فصل،  7، شامل 2رياضي كتاب درسي 

  طور ميانگين ي كتاب درسي به تست اين كتاب، شما به ازاي هر صفحه 942صفحه است، با توجه به  166 ،2رياضي كتاب درسي  :يك فرمول ساده
  .  در اين كتاب وجود دارد تست 3چنين به ازاي هر سؤال از كتاب درسي، تقريباً  هيد كرد، همتست را تمرين خوا 6تا  5
  
، منـابع  تسـت بهتـرين منـابع   . ندسـت هها از اهميت زيادي برخوردار  رياضي، نوع و كيفيت سؤالتسلط بر در يادگيري و :  دار هاي شناسنامه سؤال -2

سه از در اين كتاب، ما  .ترين زمان، بيشترين بهره را خواهيد برد در كمكنيد  استفاده ميو هدفمند  دار شناسنامهي شما از منابع وقت. هستنددار  شناسنامه
  .محور كتاب درسي است .ايم استفاده كرده كتاب درسياز  طراحي شده هاي تستو  كانونهاي  آزمون، سراسري هايكنكورمنبع معتبر

 از طرفي .هاي كانون انتخاب شدند تست از آزمون 203به بعد و  80هاي  تست از كنكورهاي سراسري سال 282درسي قبلي  با كتاب مباحث مشتركدر 
   .اند طراحي شدهاز كتاب درسي دار  شناسنامهتست  457 مباحث جديددر  ،پوشش كامل موضوعاتبراي 
نوع ارتباط سؤال را با آن موضوع  ،مرتبط مشابه، مكمل و هاي واژهي هر تست،  شناسنامه در ،اند كتاب درسي از  ي دقيق شناسنامه، داراي ها  اين تستي  همه

  .كنند ص ميخدر كتاب درسي مش
  :ه استها، اهداف زير دنبال شد در انتخاب و طراحي سؤال

  هماهنگي با رويكرد، محتوا و مضمون كتاب درسي) الف
  . كتاب درسي در اين كتاب سؤال وجود دارد هاي آخر فصل تمرينو ) يت، كار در كالس و مثالفعال( تمام متن كتاباز : تناظر يك به يك با متن) ب
   

  :كتابي استفاده از  و نحوه ساختار آشنايي با 
دهـاي  ي مرسوم آن كه دسترسي به موضوع مـورد نظـر اسـت، كاركر    عالوه بر استفاده ،اين كتاب براي فهرست  :آموزشي هايبا كاركرد فهرست -1

روي  نماد ارزيابي پيشرفت نيز روبه و هاي هر فصل مشخص ها و سؤال موضوعها، زير هرست، تعداد موضوعدر ف. شده است  شي نيز در نظر گرفتهآموز
اين  نگاه به هر بار با . رنگ كنيدتان  متناسب با پيشرفت ،هاي آن موضوع ها را پس از حل سؤال نماد كنيم ميتوصيه . هر موضوع قرار داده شده است

توانيد نقاط قـوت را تقويـت و    و مي خواهيد دادسرعت تشخيص  بهها  فصليك فصل را در مقايسه با ديگر موضوعات خود در   صفحه، ميزان تسلط
  .نقاط ضعف را برطرف كنيد

قيقاً بر اساس كتاب درسي درخت دانش هر فصل را د. ندك درخت دانش مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، هوشمندانه هدايت مي  :درخت دانش -2
ماري از تعداد در درخت دانش اطالعات آ. كند هاي كتاب درسي را مشخص مي موضوعي دوم، زير و شاخه  ت، عنوان درسي اول هر درخ شاخه. ايم نوشته
  .است  دهفصل نيز به تفكيك آورده شكانون و كتاب درسي آن هاي  آزمون، سراسرير كنكو هر زيرموضوع، هاي هر موضوع، سؤال

سعي شده است با سبكي روان و ساده با ها  اند و در آن كاربرديها  نامه درس. ايم اي قرار داده نامه ، درسها تستدر هر زيرموضوع، قبل از  : نامه درس  -3
اند تا  ، در كادر رنگي قرار گرفتهاه ها و تعريف مطالب مهم، فرمول. داده شود آموزشموضوع زيرآن  هاي ي مركزي سؤال هستههاي هدفمند،  ي مثال ارائه

با  نيزها را  مطالب تكميلي و نتيجه. اند برجسته شده كليدي واژهايچنين با استفاده از رنگ دوم  هم ،براي مرور كلي در يك نگاه، قابل استفاده باشند
  .ايم نمادهايي متمايز كرده



ساليق فردي  ن از اعمالاموضوعي و منطبق با روند آموزشي كتاب درسي است و مؤلفصورت زير اين كتاب، به هاي تستتنظيم  :ها تنظيم تست -4
ران همكاران و دبيتري از  طيف گسترده برايكتاب را  كار باداده و را به شما  زمان مطالعه مديريتروش زيرموضوعي، امكان  .اند خود پرهيز كرده

هاي آن  تعداد سؤال ،روي هر زيرموضوع در روبه. به درخت دانش آن بخش رجوع كنيد ،انكنيم براي مديريت زم توصيه مي. كند مي تر  سادهگرامي 
ابتدا  بهتر است .ايم را مشخص كرده  هاي كتاب درسي مربوط به آن صفحه ،ها قبل از شروع تست ،در هر زيرموضوعچنين  ، هماست مشخص شده

  .ها بپردازيد حل تستدرسي در آن زيرموضوع را حل كنيد و سپس به هاي كتاب  تمرين
  هـاي فراگيـر اسـت و    هـاي حـل، روش   روش. هـاي شـما از كتـاب درسـي اسـت      دانسـته  خ تشـريحي ايـن كتـاب منطبـق بـر     پاس :پاسخ تشريحي  -5

تر مسأله  ه حل كوتاهنيز آورده شده كه معموالً را دوم حل راهها،  در تعدادي از پاسخ. دنآموزش كمك كنروند د كه به ناي باش ها به گونه سعي شده كه پاسخ
 انـد  نيز بررسي شده هاي غلط گزينه، ها پاسخدر تعداد زيادي از . اند متمايز شده  نكتهاست كه تحت عنوان  مطالبي، معموالً شامل هاي دوم راه حل. است
  .ايم قرار داده  پاسخانتهاي نيز در  گذشتههاي  از سال هايي يادآوري ،چنين بسته به نياز هم

6-  DVD اين كتاب با يك   :راه كتابهمDVD   ي ارائه شده استا مشاورههاي  فايلهاي آموزشي و  فيلمضميمه شامل.  

    :سخني با همكاران و دبيران گرامي
ي عملي نسبت به يـك   ، ايجاد يك تجربهها فعاليتهدف از  .ي فعاليت، كار در كالس و تمرين تأليف شده است ، بر سه پايه2رياضي درسي   كتاب

ها  ، شامل پرسشها كار در كالس. گيرد ي يك مفهوم رياضي شكل مي ها، ارائه بندي اين تجربه است، با جمع» فرآيند حل مسأله«فهوم  رياضي در م
ي برا هايي تمرينو در انتها در پايان هر درس،  نمايند كمك ميدر كالس و كامل شدن روند آموزش  ،كه به تثبيت آن مفهوم ندستههايي  و تمرين

  . اند ايجاد تسلط قرار داده شده
ي از كتاب قبلي يها بخش .و عمق مطالب بيشتر شده استتر  ، موضوع شهود و نمودار، پررنگكرده است زياديكتاب درسي نسبت به كتاب قبلي تغييرات 

 تعريف به قبل برگشـته  ،چون حد مواردي همدر  .نوع نگاه به موضوع تغيير كرده استدر اغلب موارد  ،هاي مشترك با كتاب قبلي در بخشحذف شده و 
 2كه از كتاب رياضيات ... هاي مثلثاتي و  ، توابع نمايي و لگاريتمي، نسبتمباحثي مانند توابع گويا و گنگبه  ،2رياضي در كتاب درسي از طرفي   ،است

  . پرداخته شده استبا نگاه جديدي مانده بود،  قبلي باقي
  هـا   تـرين آن  مهـم . ي موضـوعات و مفـاهيم، در نظـر گرفتـه شـده اسـت       كتاب درسـي در ارائـه   انلفؤ، توسط ميزن ها و حد و مرزهايي محدوديت

  :به شرح زير است
 بـه رسـم نمـودار و     صحبتي نشده،جديد ي  از تشكيل معادلهي دوم  ي درجه ادلهدر مع. ي تحليلي اضافه شده است بخش هندسه: در فصل اول

در معادالت گويا روش تغيير متغير بحث نشده و حل معادالت راديكالي، به راديكال . ي دوم توجه بيشتري شده رجهدصفرهاي تابع تعيين عالمت 
  .محدود شده است 2ي  با فرجه
  راديكالي به تابع رسم نمودار توابع : ومسدر فصل y ax b  و رسم توابع جزء صحيح فقط به تابع f ( x ) [ x ] a     محـدود شـده

در . بررسي يك به يك بودن تابع به رسم نمودار و نمايش زوج مرتبي و پيكاني و يافتن تابع وارون به تابع خطي غير ثابت محدود شده است. است
fتـابع   هاي توابع به كار رفته، از تركيب توابع صحبت نشـده اسـت، همچنـين رسـم نمـودار      بخش اعمال روي توابع، عالوه بر محدوديت ( kx )   

  .بحث نشده است
 به  رسم نمودار توابع مثلثاتي: در فصل چهارم  y k sin( x a ) b  و  y k cos( x a ) b محدود شده است.  

  0 چنين در رفع ابهاممه ،است تعريف حد به قبل برگشته: مششدر فصل
در در استفاده از نوع توابع كتاب درسي  انلفؤمتوسط هايي  وديتمحد ،0

  .نظر گرفته شده است
  .شودرعايت هماهنگي هر چه بيشتر با كتاب درسي با هدف  كتاباين در  ،اين موارداست كه سعي شده 

را با ما ها  و كاستيروم نكنيد و خطاهاي احتمالي در كالس مح ي عملي خود گاه تيزبين و تجربهما را از ن ،همكار گراميدبير محترم و اميدوارم شما 
  .در ميان بگذاريد

ــه  ــاب نتيج ــن كت ــ  اي ــي اس ــار گروه ــك ك ــتالزم ت، ي ي ــد،      اس ــهيم بودن ــاب س ــن كت ــيدن اي ــر رس ــه ثم ــه در ب ــي ك ــامي عزيزان   از تم
  .تشكر كنم

  فرهاد حامي
  1396 شهريور




