
 بندي  از ادراك تا جمع  ...........مسير مطالعه 
  

دو اي ( و برنامههاي منظم  ترين مسير مطالعه را طراحي كنيم، آزمون كنيم بهترين و مناسب در كانون فرهنگي آموزش سعي مي
ي  ترين عناصر در برنامه اند. يكي از مهم همگي، براي اين منظور طراحي شدهجلسات پنج نفره، ريزي،  ، دفتربرنامه)يك بار  هفته

با پيمودن آن،  تاكنيم  هاي آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي است. با طراحي كتاب» كتاب«آموزشي، 
  :پردازيم گانه مطالعه مي گذارند. در اين جا به معرفي مراحل پنجبي ديگر گام  اي به مرحله خوانندگان به تدريج از 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 گونه آموزش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به ،سبز هاي محتواي كتاب

پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 
، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى است. بهتر است ابتدا با با تمرين ى تثبيت ى مطالعه در كانون، مرحله دومين مرحله

برويد و متناسب با پيشرفت  كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخروع كنيد. كتاب درسى ش
كتاب ، تمرين از ي تثبيت مرحلهبهترين منبع براى هاي متنوع هر مبحث را كار كنيد.  تمرين ،تدريس در كالس درس

آوري و در كتاب  ين مدارس سراسر كشور جمعبهترسؤاالت امتحانات نهايي و امتحاني است كه از  پرتكرار يها سؤال
  تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده است. چاپ شده است. ضمناًبندي و  طبقه هاي پرتكرار سؤال

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  3شامل  ،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
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

در  وشده كننده، گزينش  هاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داوطلب شركت هاي آزمون تست سه سطحيهاى  كتابدر 
كنيم. مخاطبان اين  هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاباند.  نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده سه سطح،

 باشند. برخوردار مىبه باال)  5000(تراز ها، داوطلبانى هستند كه از سطح آموزش متوسط به باال  كتاب

منظم آزمون   هاى 
ها در  ى كشورى آزمون كنند. كارنامه هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه زمونداوطلبان كانون از طريق شركت در آ

هاى اشتباه و  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداومشود.  همان روز ارائه مى
 كند. مى تصحيحسرعت و شتاب نامناسب را 

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

خواهند در يك آزمون كامل  گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى كنكور در اين است كه برخى دانش
بندي،  هاي جمع با كتابها، داوطلبان  ى تك تك فصل مطالعهز پس اشوند.  اى شركت كنند، با مشكل مواجه مى و مجموعه

ي  شده  آموختهب بندى مطال و از اين طريق به جمع اختهاى پرد مجموعه يها الؤبه تمرين س زرد عمومي و زرد اختصاصي
   پردازند. خود مي
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. محتواي كتاب درسي، همواره است امر ضروريبراي موفقيت در كنكور عالوه بر تسلط تشريحي بر مباحث، تمرين تستي نيز يك 
هاي كنكور مشابه  درصد سؤال 85مبناي طرح سؤال كنكور بوده است. از طرف ديگر تجربه نشان داده است كه همواره حدود 

هاي  اساس همين ايده، كتاب و براي اولين بار بر ،چي به درستي تشخيص داده شد هستند، كه اين موضوع توسط آقاي قلم
ها و تكامل محتوايي و ساختاري،  ها استفاده از كتاب منتشر كردند. اكنون پس از سال 1374بندي شدة آبي كانون را در سال  طبقه

هاي برگزار شدة  هاي آزمون سؤال )3از كتاب درسي طرح  )2كنكور سراسري  )1هاي كانون از سه منبع:  سؤاالت موجود در كتاب
  اند. كانون استفاده شده كه در ساختار آموزشي تكامل يافته، منظم و هدفمند چيده شده

  

منابع سؤال كتاب و  محتواي  توليد  نظري     ها مباني 

سه منبع  االت ازؤدر بخش س .استگرفته ، مبناي توليد اين كتاب قرار دوازدهمجديد  يمحتوا، رويكرد و آهنگ پيشروي مباحث كتاب درس

  ؛ دار استفاده شده است هاي شناسنامه سؤال

تمام ، شدندنش گزيتجربي و رياضي  ةكنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور هر دو رشت ازاين كتاب سؤال   456: كنكورهاي سراسري       ) 1

  است. دوازدهمدرسي  هاي هاي انتخاب شده منطبق بر محتوا و رويكرد جديد كتاب سؤال

د. اين سؤاالت بر اساس نده در طي چند سال اخير تشكيل مي كانون ةهاي برگزار شد اين كتاب را سؤاالت آزمون سؤال 226: هاي كانون آزمون       ) 2

ها را تأمين  سطح دشواري سؤالب توزيع مناس ها و گونهاند، اين امر تنوع  بندي شده ، گزينش و طبقهها نتايج آماري هزاران شركت كننده در آزمون

  كرده است.

كتاب درسي      ) 3 كتاب درسي كه شبيه هاي پايان فصل  ها و تمرين ها و آزمايش ها، تصويرها، جدول ها، فعاليت ها، مثال از تمرينسؤال  318: طرح از 

  .اند شدهكتاب درسي پوشش كامل داده تمام اجزاي  بدين ترتيبو  ،طراحيها وجود نداشت،  ها نه در كنكور و نه در آزمون آن

كتاب پيمانه اين  بودن سؤاالت    اي 

   .است  بندي شده سؤالي طبقه 10سؤالي و در مواردي محدود  20هاي  ، در پيمانهابتداي هر فصلاساس درخت دانش  هاي اين كتاب بر سؤال

پيمانه مزيت   ها: الؤاي بودن س هاي 

هر موضوع متناسب با نياز آن تعيين شود، رعايت   سؤالها كمك كرده است تا تعداد  الؤاي كردن س پيمانه هاي هر مبحث: الؤس) بهينه شدن تعداد 1

  اي و به دور از افراط و تفريط كار كنيد. شود تا هر موضوع را به تعداد بهينه مي ببساين تناسب و توازن، 

در درخت دانش نمايش داده شده است. بنابراين از ابتدا، مدت زمان تقريبي مورد ها  ي بودن پيمانهسؤال 10يا  20) آسان شدن تنظيم زمان مطالعه: 2

نيم ساعت (البته حتماً بعد از هر آزمون سؤالي نيم ساعت است.  20پيشنهاد ما براي هر پيمانة  بيني خواهد بود هر پيمانه قابل پيشمطالعة نياز براي 

يك يا چند پيمانه را كه شامل موضوع مورد مطالعة توانيد، زمان مورد نياز براي  بدين ترتيب شما مي براي تحليل و رفع اشكال احتمالي بگذاريد) نيز 

تر نوشته و سرعت پيشروي خود را  بندي مناسب، قادر خواهيد بود برنامة مطالعاتي خود را واقعي با تعيين زمان و كنيدنظرتان است، از قبل محاسبه 

  بهبود بخشيد.

 مقدمه



 
 

پشتيبانان و مديران آموزشي در مشخص كردن تكليف  ،ها به مشاوران، دبيران الؤاي بودن س پيمانه دهي: رة آموزشي و تكليف) آسان شدن مشاو3

  آموز كمك خواهد كرد. روي مطالعة دانش و پيشجلسه به جلسه 

  سؤالي 20   بندي هاي جمع آزمون

ارزيابي قبل  )1 ها دو كاربرد دارد: اين آزمون .آمده است فصل پايان هر در ترتيب سؤالي آمده است كه به 20بندي  آزمون جمع 4 در اين كتاب

  .ها بندي پس از تمرين تست ارزيابي و جمع )2، از شروع به تست

  كمك خواهد كرد.به شما بندي، در بهبود برنامة مطالعاتي  در هر دو حالت، عالوه بر ارزيابي و جمع

كتاب اصلي    اجزاي 

ها و  نيست، بلكه، عالوه بر آن شامل آمار دقيق سؤالمخاطب عنوان راهنماي شمارة صفحات مورد نظر  ست صرفاً بهدر اين كتاب فهر : فهرست

كه با رنگ  خواهد داد آموز دانشبه در طي مطالعه و پايان آن  ،قبل از شروع هر مبحث را ارزيابيخود ها، امكان تر از آن هاي آن است و مهم پيمانه

كمك  داوطلبانمطالعاتي، به  بازدةاين روش ارزيابي در تنظيم برنامه و افزايش  .پذيرد آموز صورت مي توسط دانششده هاي مشخص  كردن خانه

  خواهد كرد.

درخت ي منظم مطالعاتي تهيه شده است. عالوه بر آن،  ي يك طرح درس و برنامه در ابتداي هر مبحث، درخت دانش با هدف ارائه درخت دانش:

  .را فراهم ساخته است آموزان دانشامكان ارزيابي ميزان تسلط و پيشرفت  مؤثر،ارائه شده به مثابه يك ابزار  دهاينماكمك  دانش به

و در موارد الزم، مثال نيز حل شده است.  شده استآموزشي كامل و كاربردي اما خالصه و موجز ارائه  ،براي هر موضوعدر اين كتاب  درسنامه:

توانيد قبل  شما مييد كتاب درسي با تكيه بيشتر بر مفاهيم و به ويژه استفاده از نمودارها و تصاوير تأليف شده است. درسنامه براساس رويكرد جد

  از شروع به تست زدن در هر موضوع، ابتدا اين بخش را بخوانيد و يا در صورت مواجه شدن با اشكال، به اين متن مراجعه كنيد. 

تشريحي راهبرد حل پاسخ  در  ذكر شده اسـت.  در موارد لزوم، روش دوم و نكات آن به طور جامع و كامل آمده است.سؤاالت پاسخ تشريحي  :سؤاالت و 

توصـيه   .سـازد  آشنا مي هاي آن تيپ تست روش عمومي حل شما را با كه آمده است راهبرد حل ها از تست تيپبراي هر  ،جا نياز بود هر ضمن

  پاسخ كتاب را نيز بخوانيدد حل كردي  را درست  كنيم حتي اگر تست مي

كتاب همراهي در ويرايش خاطر  بهمكانيك دانشگاه صنعتي شريف)  ان(دانشجوي ، حسين بصير و ابوالفضل رجبيدر پايان از اميرحسين اسالمي

  .كنم ميتشكر 

  مفتاح محمدجعفر

 


