
 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  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  تك تك فصلةمطالعاز  پس. 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

  كتاب درسي در يك نگاه
  

هاي فراوان يكي  اي كه در نهايت پس از كش و قوس رسي به سال يازدهم رسيد، به گونهدهاي  قطار نگارش نسل جديد كتاب
بود كه عالوه  "جبر و احتمال "نام نسل قبلي اين كتاب . را بر خود ديد "آمار و احتمال "هاي رياضي اين پايه نام  كتاباز 

طور  كه كتاب حاضر همان در حالي ،ها و اصول استدالل هم پرداخته بود حث مربوط به نظرية احتمال به جبر مجموعهبر مبا
اشته است كه امري خوشحال كننده ذرا بر مباحث علم فاخر آمار گ دتر اهتمام خو كه از نامش پيداست عالوه بر احتمال، بيش

ها در نظر  هاي نزديك به آن هاي فني و مهندسي يا رشته را تحصيل در رشته آموزان رياضي نمايد، چرا كه اگر هدف دانش مي
شغلي و دانشگاهيشان   ةدر آيندها  بگيريم، اشراف بر علم آمار امري بديهي و الزم است كه بدون ترديد به وسعت ديد آن

 مبحث انگيز هيجان بازگشت درسي آمار و احتمال پاية يازدهم، اما موضوع بسيار خوشحال كنندة كتاب. خواهد افزود
 به ها كالس آن تبع به و درسي هاي كتاب در كه بود ها سال ،فصل اين خأل. است درسي هاي كتاب سرفصل به "منطق"

 . داشت خواهد آموزان دانش استدالل روند بر مشهود تأثيري ترديدي هيچ بدون بازگشت اين با كه شد مي احساس شدت

 

 براي آيا كه است اين گيرد مي شكل ذهن در كه پرسشي اولين ،آموزشي جديد نظام ة نورسيد اين با شدن رو هروب از پس
 ! خير؟ يا گردد مي احساس نيازي آموزشي كمك و موازي منبعي به كتاب اين مطالب تفهيم و بسط

 تدوين و تأليف به نياز احساس ،متفاوت كامالً داليلي به ها بخش از كدام هر بيندازيم نگاه كتاب اين هاي فصل به چه چنان
 .پرداخت خواهم آن به كوتاه و موجز طور به كه نمودند تقويت ما در را استاندارد منبعي

 مسأله حل در تبحر به توان نمي آمار هاي الگوريتم و تعاريف بر اشراف صرف كه گفت توان مي آمار علم به مربوط هاي فصل در
 هاي تيپ به هم كتاب اين در كه است مختلف انواع در و فراوان تعداد با مسائلي حل به منوط باال توانايي به رسيدن. رسيد
 . است شده داده قرار زيادي)  يكسان نه و ( مشابه هاي تست تعداد كه اين هم ،شده پرداخته فراوان

 و زياد منبع و مرجع لذا بود گرديده حذف درسي هاي كتاب از مطلب اين متمادي ساليان كه اين دليل به منطق مبحث در
 سازي شبيه همچنين و جديد سؤاالت تيپ به پرداختن با كتاب اين در كه نداشته وجود آن بر تسلط كسب براي متنوعي
 . است شده ايجاد كافي و خوب بسيار تنوع ،)جديد رياضيات هاي كتاب عنوان تحت(  درسي قديم هاي كتاب سؤاالت

 . است متنوع مسائل با شدن رو هروب گرو در تسلط كسب كه است واضح پر لاحتما علم به مربوط مباحث مورد در اما و

 تسلط از اي نشانه الزاماً نيز ها آن دانستن كه آن حال گرفت، نخواهند فردي هيچ از زيادي وقت احتمال قوانين گرفتن فرا
 به را فرد يك تواند مي تمارين از شابهغيرم كامالٌ و متنوع انواع با شدن رو هروب صرفاً گفت قاطعيت با توان مي. باشد نمي

 هاي آزمون در احتمال نظريه به مربوط سؤاالت پي در پي حضور به توجه با. برساند مسائل حل در تسلط و كامل آمادگي
  .اند آمده هم گرد كتاب اين در سواالت از جامعي و متنوع بسيار تركيب مختلف،



 

  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 تست تعداد و موضوعاتزير تعداد ،سازد را براي شما فراهم ميكتاب 

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

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

ها و  درس يها اول هر درخت، عنوان ةشاخ. درخت دانش هر فصل براساس كتاب درسي نوشته شده است: درخت دانش -2
 .كند هاي كتاب درسي را مشخص مي دوم زير موضوع ةشاخ

. دهد ها را پوشش مي است و تمامي زيرموضوع نوشته درسي نامه دقيقاً با توجه به تعاريف و ادبيات كتاب درس: نامه درس -3
تر مطالب استفاده  و از رنگ دوم براي بيش شده، مثالي ذكر شده است آموز، از هر مبحثي كه گفته  تر دانش براي فهم بيش

 .شده است
كنكور آزاد و  هاي در هر زيرموضوع تمامي سؤالو  ترتيب ساده به دشوار چيده شده 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

هاي كتاب، تمامي  تر و بهتر از ارتباط بين مفاهيم كتاب درسي و تست براي درك ارتباط بيش: دار هاي شناسنامه سؤال -5
  .ها با آدرس دقيق، به كتاب درسي ارجاع داده شده است تست

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

  آموز تفهيم شود دانش
7- DVD در : همراه كتابDVD 41 ،اي مشاوره مقاله 194اي، دقيقه 3آموزشي   فيلم 40ها،  همراه كتاب، خالصه درس 

همراه كتاب توسط  DVDهايي كه در  سؤال .قرار داده شده است سؤال برگزيدة كتاب 89عنوان آزمايش مجازي و حل 
  .اند مشخص شده     با نماد  ،دبيران حل شده

  
  آخر سخن

 
 . نمايم ويژه تشكر بزرگواراني و دوستان از كه دانم مي الزم آخر در

 ويژه هماهنگي باعث خود چشمگير تالش و جديت با كه كتاب اين توليد مديريت عليزاده خانم كارسر از فراوان تشكر - 1
 .شدند كتابتأليف  اركان بين

 دانش و تجربه عصاره كتاب اين سطر سطر كهذوالفقاري  و فروشان چيني ساوجي، ابومحبوب، آقايان عزيزم دوستان از - 2
  .نمايم مي شكرت خاص طور به است عزيزان اين بهاي گران

  مجتبي دادبام




