
 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 ،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

 

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

اى  موعهخواهند در يك آزمون كامل و مج گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى اين است كه برخى دانش
 يها الؤبه تمرين سبندي  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
   

اول مرحله ي   
ادراك  
 

ش شروع  با آموز
اصلي   مفاهيم 

دوم  مرحله   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 

بندي جمعهاي  كتاب  
وروزنو  
 

چي كاظم قلم  



مؤلف   ي مقدمه  
  

 ،ي آموزش نهم در زمينهي  پايه آموزان اي كامل است كه نيازهاي دانش مجموعه نهم زبان انگليسي  شده بندي ي طبقه مجموعهكتاب 
آموزان در اين مقطع، با هر  نشي دا ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه شيوه .ستپاسخگو را مطالب و تسلط بر تمرين
  .وزشي، مناسب و كاربردي باشدح آمسط

  :نهمان انگليسي زب  بندي شده ي طبقه مجموعهساختار كتاب 
. ي متعدد آموزش داده شده است ها مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثالدر ابتداي هر درس  :(Grammar)گرامرو  نامه درس - 1

آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به  گرديده تا دانش  ارائهدر ادامه، تمارين متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور 
  .دست آورند

ثر در ارتباطات واقعي ؤآموزش واژگان مپوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و از اين بخش  هدف :(Vocabulary) ن واژگا - 2
خالي، مترادف و متضاد، كلمات  هاي جاهاي فاده از تمريناند كه با است ام سعي و همت خود را به كار بردهلفان تمؤلذا م. بوده است

  .دنها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنماي و ساير تمرين  (collocation)نشين  هم

سب با محتواي كتاب درس طراحي استاندارد متنا هاي تستدر هر درس سعي شده است كلوزدر اين بخش  :(Cloze Test)كلوزتست -3
  .صورت كامل پوشش داده شود و هم مباحث دستوري مطرح شده به واژگاني كه هم به قسم    شود

 مكالمه - 4 (Conversation): توجه به رويكرد ارتباطي كردن اصطالحات مهم مندرج در كتاب و  برجستهي اين قسمت،  هدف از ارائه
  .ي كتاب درسي سال نهم است انگليسي در محدوده زبان

 د كه دارايگردمتناسب با متون كتاب درسي فراهم  هايي در اين قسمت سعي شده متن :(Reading Comprehension)مطلب درك - 5
  .آموزان عزيز است دانشنش دا ي ها همگام با متون كتاب و تكميل كننده حجم اين متن. باشد  درك مطلباالت ؤهاي س انواع تيپ

شوند، چون وقتي واژگان در قالب  آموزش داده مي جملهواژگان در قالب در اين قسمت،  :(Focus on the Usage) تمركز بر كاربرد- 6
  . شوند، ماندگاري بيشتري در ذهن ما دارند جمله آموخته مي

تواند براي بازيابي مطالب  است كه ميشده جامع درنظر گرفته  هاي آزمون ،سال دوم سال اول و نيم در پايان نيم :هاي جامع آزمون-7  
  .بندي مطالب پرداخت به جمع ها به كمك آن كرده و مطالعهتوان پيش از امتحانات مدارس  ها را مي اين آزمونمفيد واقع شود، 

  روش استفاده از كتاب
زبان خود را از  ي ، اين است كه مطالعهتر كنيد خود را گسترده واژگان ي دامنهخواهيد  ميآموزان عزيزي كه  دانششما پيشنهاد ما به 

. دهاي كتاب بپردازي ي ساير بخش مورد نياز به مطالعه مسلط شدن به واژگان هنگامو به  كنيدشروع  (Focus on the Usage)قسمت
هاي  پرسشكتاب حاضر و  ها تمرينسپس سراغ هاي كتاب درسي را حل كرده و  ، تمريندستوري پس از تسلط كامل بر نكات

بررسي كنيد، سعي كنيد خط به خط پاسخ را بخوانيد و نكات را متوجه پس از حل سؤاالت، پاسخ تشريحي را  .اي برويد چهارگزينه
البته ممكن است شما در استفاده از . برخورديد، آن را يادداشت كرده و به دانش خود بيفزاييد ي جديدي در پاسخ شويد، اگر به نكته

  .  دست آوريد بها كتاب روشي متفاوت و مخصوص به خودتان داشته باشيد و با اجراي آن نتايج بهتري ر

آموزان و  از دانش. تان، ما نيز در موفقيت شما سهم اندكي داشته باشيم در پايان اميدواريم با همت و تالش فراوان شما و دبيران محترم
مات بهتر و خد ي خود، ما را در ارائه ي كنند، خواهشمنديم با پيشنهادات و انتقادات سازنده اساتيد عزيزي كه از اين كتاب استفاده مي

آموزان درخواست داريم هرگونه پيشنهاد و انتقاد را در مورد اين كتاب به آدرس  ي اساتيد و دانش از همه .بيشتر ياري فرمايند
  .ارسال نمايند kanoon.omumi@gmail.comالكترونيكي 

 گروه مولفين




