
 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

  
هاي گذشته، دانش آموزان بايد اشراف كامل به متن كتاب  با توجه به ماهيت درس شيمي  و رويكرد كنكور سراسري در سال

  . درسي داشته باشند و مسايل اين درس را به طور كامل بياموزند
را در امتحانات تشريحي و ي يازدهم  آموزان پايه اي كامل است كه تمام نيازهاي دانش ، مجموعه)يازدهم( 2كتاب شيمي

آموزان در اين مقطع با هر سطح  ي دانش ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه شيوه. سازد تستي برطرف مي
  .آموزشي مناسب و كاربردي باشد

  

مفهومي   طراحي 
  

) 2(كتاب آبي شيمي ترين فاكتورهاي تأليف است كه در  اين موضوع يكي از مهم :پوشش مطالب و اجزاي كتاب درسي - 1
كه در كنار هر سؤال ذكر شده است جلب  سؤاالتي هر  براي اثبات اين ادعا توجه شما را به شناسنامه. رعايت شده است

تاب درسي ك ازكه درسي مرتبط است و در مواردي  يعني تمام سؤاالت موجود در كتاب به يكي از پارامترهاي كتاب. كنيم مي
از كتاب درسي  وضوع جديد به كتاب اضافه شده است، سؤال مرتبط با آن موضوعد  نداشته و يا مسؤال كنكور و كانون وجو

ه موضوعات در كتاب درسي سؤال وجود مبا اين روش اطمينان حاصل كرديم كه از ه. طرح و آدرس دقيق آن ذكر شده است
   .دارد
 
در  ،ي اهميت آن پرداخته شود كه به هر فصل به اندازه يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در تأليف اين است :تناسب و توازن -2

براي تعيين تعداد سؤال در هر فصل و . تر و به فصلي ديگر بيش از اهميت آن فصل پرداخت واقع نبايد به يك فصل كم
كه با ب، از ضريب تناسب و توازن براي هر فصل استفاده شده است ااي بودن تعداد سؤاالت در اين كت جلوگيري از سليقه

   :شود توجه به معيارهاي اصلي زير تعيين مي
   )نمره 20درصد بارم اين فصل از : a(بارم امتحان پايان ترم ) الف
   )درصد تعداد سؤال كنكور اين فصل :b(تعداد سؤال كنكور ) ب
  )درصد صفحات اين فصل به كل صفحات كتاب درسي: c(تعداد صفحات كتاب درسي ) پ
   )هاي كتاب هاي اين فصل به كل تمرين درصد تمرين:  d. .. (و  تعداد تمرين، مثال) ت

  . سپس با استفاده از فرمول زير به درصد سؤاالت هر فصل دست يافتيم
  

4
a b c d  

ضريب تناسب و توازن هر فصل  



 

  هاي كتاب ويژگي
  

درخت دانش در هر فصل كتاب بر اساس موضوعات اصلي و زير موضوعات كتاب درسي تهيه و تنظيم شده : درخت دانش - 1
يكسان بودن . اند ها نوشته شده و سؤاالت كتاب نيز بر همين اساس طراحي شده نامه است و بر اساس درخت دانش تمام درس

  . كند بندي مطالب كتاب درسي كمك مي هآموز در جهت طبق موضوعات كتاب آبي و كتاب درسي به نظم ذهني دانش
نامه را پس از پاسخگويي به  لفان، درسؤم. نوشته شده استدرسنامه جامع و كاملي  ،قبل از سؤاالت هر موضوع :نامه درس -2

براي  در ضمن. اند در آن موضوع را در بر گرفته مطرح شدههاي  ها كليه نكات سؤال به اين ترتيب درسنامه ،اند ها نوشته سؤال
  .نامه استفاده شده است ها نيز در درس فهم بهتر درس، از مثال

   .دار طرح جديد هستند سؤاالت اين كتاب شامل سؤاالت كنكور، آزمون كانون و سؤاالت شناسنامه: ها تنوع سؤال -3
به خصوص  .ده استآورده ش. . . )  و نموداري شكلي، مفهومي(هاي گوناگون سؤال  در اين كتاب، در هر زير موضوع تيپ

  . اخير بسيار مورد توجه طراحان بوده است در كنكورهايها كه  يد سؤالدهاي ج تيپ
ترين و  پاسخ تشريحي كامل بر مبناي كتاب درسي نوشته شده است و سعي كرديم هر سؤال با مناسب: هاي تشريحي پاسخ -4

ي مفهومي سعي شده است كه تمامي عبارات نادرست نيز ها در سؤال. آموز توضيح داده شود ترين روش براي دانش قابل فهم
  . آموزان بتوانند به طور كامل پاسخ سؤال را متوجه شوند توضيح داده شود تا دانش

5- DVD در : همراه كتابDVD ،اي مرتبط با مباحث كتاب درسي و  فيلم سه دقيقه 35، اي فيلم مشاوره 150همراه كتاب
  .ط مولفان كتاب گنجانده شده استي حل شده توس سؤال برگزيده 60
  
  
  

  آخر سخن
 

شدن كتاب  ي اين كتاب، ما را ياري كردند و براي هرچه بهتر نوشته در انتها الزم است از زحمات تمام عزيزاني كه در تهيه
  .تمام تالش خود را انجام دادند، تشكر كنم




