
 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 ميكي از مه. 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 ،ي سبزها 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. شروع كنيددرسى 
 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  رين مدارس سراسر كشور جمعبهتسؤاالت 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 ند، مىا 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
 

منظمها آزمون   ى 
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 تصحيحا و شتاب نامناسب ر

 

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

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 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 يها الؤبه تمرين س اختصاصي
   

اول مرحله ي   
ادراك  
 

شروع  با آموزش 
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 

زرد كتاب عمومي و   هاي 
صاصياخت  

هاي  وكتاب  
وروزنو  بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  



  
مطالعه   ي فيزيك روش 

در امتحان . اند هاست كه در هم تنيده شده ها و مسئله ها، آزمايش ها، مفهوم فيزيك علمي تجربي همراه با تحليل رياضي است كه شامل تعريف
  :شود بندي تقريباً ثابت زير ارائه مي قالب با بودجه 3ها در  فيزيك، سؤال

  )نمره 11تا  10حدود (مسئله ) 1
  .شوند كه مستقيماً از متن كتاب درسي انتخاب مي ها پرسش ،ها حفظي، شامل تعريف هاي الؤس) 2
ها و تصويرهاي  نها، تمري تحليل كيفي يك موضوع و بررسي نمودارها و تصويرهاست كه عمدتاً از مثال ها آزمايش هاي مفهومي كه شامل الؤس) 3

  .گيرد دربر مي 3و  2ا سؤاالت غيرمحاسباتي بندهاي نمره از امتحانات ر 10تا  9كه بين  شود كتاب طرح مي
  .يك ضرورت استها  آزمايش ها و ، مفهومها تعريفهاي فيزيك، يادگيري و تسلط بر  عالوه بر مسئلهبنابراين 

پرتكرار فيزيك  كتاب  توليد    )دهمياز( 2اصول كلي 
  :محور زير تهيه شده است 4ي  اين كتاب بر پايه

   )…متن، مثال، تمرين و(درسي پوشش كامل كتاب    )1
  فيزيك يازدهمتوليد محتوا متناسب با رويكرد و اهداف كتاب درسي ) 2
  بر تمام مباحث براي تسلط كامل) نه زياد و نه كم(رعايت توازن و تناسب هر مبحث يعني گنجاندن تعداد سؤال بهينه ) 3
و امتحانات نهايي برگزار شده آوري شده از مدارس سراسر كشور  امتحاني جمعهاي  استفاده از خرد جمعي دبيران سراسر كشور به كمك برگه) 4

  3از فيزيك 
مطالعه -فهرست   راهنماي 

هاي ديگري  داراي ويژگي. سازد پذير مي كه دسترسي آسان شما را به صفحات سؤال و پاسخ هر زيرموضوع امكان فهرست اين كتاب عالوه بر اين
  .كند ها متمايز مي اي معمول در كتابه است كه آن را از ساير فهرست

  .دهد هر فصل را نشان ميهاي  زير موضوعاهميت نسبي در فهرست آمده است اين امر ها،  ها و مسئله  ها، پرسش تعداد زيرموضوع) 1
ها  دهي مربع ا رنگد بيتوان براساس ارزيابي از وضعيت خود شما مي. ستون سمت چپ اين راهنما، ستون ارزيابي پيشرفت تحصيلي شماست) 2

  .وضعيت خود را قبل از هر بار مطالعه و با افزايش تسلط تدريجي وضعيت پيشرفت خود را در كل فصل و در هر زيرموضوع مشخص كنيد
  

دانش    درخت 
. رفت تحصـيلي طراحـي شـده اسـت    ي ارزيابي پيش ي مطالعاتي و صفحه  تداي هر فصل، درخت دانش با هدف ارائه يك طرح درس، برنامهدر اب

ي ارزيابي پيشرفت تحصـيلي بـه كمـك     عالوه بر آن به عنوان صفحه .هاي درخت انطباق حداكثري با كتاب درسي دارد عناوين و ترتيب شاخه
  .دهي مربع هاي موجود قابل استفاده است رنگ
  

  ها نامه درس
، بيان روش آن اصلي  ي آمده است كه ويژگيدي كاربر ا نامه درس) دانشي اصلي درخت  متناظر با شاخه(قبل از شروع سؤاالت هر موضوع 

  .باشد در هر تيپ ميحل شده هاي  عمومي حل سؤاالت هر موضوع همراه مثال
  

و چيدمان سؤال  طبقه   ها بندي 
   :اند كه بندي شده هاي درخت دانش طبقه ها، تحت عنوان سؤال

  .ارائه شده است و سؤاالت محاسباتي ، مسائلبالفاصله پس از سؤاالت پرسشيو  آمده استها  ي و پرسشابتدا، سؤاالت غيرمحاسبات در هر زيرموضوع،
  .و با آهنگ آموزشي صورت گرفته است باشد ها در هر زيرموضوع از ساده به دشوار مي سؤالچيدمان  

درسي   پوشش كتاب 
  .دو روش زير تأمين شده است بهپوشش كتاب درسي 

  .شده استسراسر كشور استفاده  از سؤاالت پرتكرار امتحانات نهايي و مدارس  ،)نظام آموزشي قبلي سوم سال( 3 ك با فيزيكدر مباحث مشتر )1
  .هاي جديد طراحي شده است تا پوشش كامل شود هاي كتاب درسي، سؤال متن، مثال، تمرين، فعاليت و پرسشاز   ،در مباحث جديد  )2

در  كتابچهار  جامع    امتحان 
  

 دورانتـا در   قـرار داده شـده اسـت   سـال    پايـان ي  امتحان ويژه 2 ،چهارمدر پايان فصل  سال اول و ي نيم امتحان ويژه 2، دومفصل ر پايان د
  .بندي كنيد امتحان، مطالب را جمع

تشريحي    پاسخ 
كامل باشد تا اشكال احتمالي شـما  كافي الزم و ها به حد  در اين كتاب تمام سؤاالت داراي پاسخ تشريحي است و سعي شده است پاسخ

  . طور كامل برطرف شود به
  .كنم در پايان از آقايان اميرحسين اسالمي، اميرحسين مشاري به خاطر همراهي در انتخاب و گزينش سؤاالت تشكر و قدرداني مي

  
  محمدجعفرمفتاح

 مقدمه




