
 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

 
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
ى ا 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   
دراكا  

 

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 
اصياختص  
هاي  وكتاب  

وروزنو بندي جمع  
 

چي كاظم قلم  



  
  

  كزين برتر انديشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد
  

هـاي   آموزان عزيـز، كتـاب پـيش رو داراي ويژگـي     با سالم خدمت همكاران محترم و دانش
  :كنيم صورت كلي و جزئي در زير به آن اشاره مي اي است كه به برجسته

  درخت دانش -1
 يصورت الب كتاب درسي در هر فصل بهبندي مط طبقه ،آيد طور كه از نام اين عنوان برمي همان

بتوانيد موضوعات مطرح شده در هر فصل را در يك نگاه بررسـي كنيـد و بـا     كهتنظيم شده 
  . م پيشرفت خود را ارزيابي كنيدقد به قدم  ، ريزي دقيق برنامه

  خالصه درس  -2
ن چيزي در نگارش اين بخش از كتاب سعي شده منطبق با متن كتاب درسي يعني دقيقاً هما

دهي منظم و  ، البته با سازمانه شودارائ گيرد ها و امتحانات مالك ارزيابي قرار مي كه در آزمون
هاي ارائه شده در ايـن   تعداد موضوع. بياني ساده و شفاف جهت درك بهتر متن كتاب درسي

  .هاي مطرح شده در كتاب درسي است موضوع است كه براساس تعداد درس 14كتاب 
هاسـت   حجم بـودن آن  كم ،ها بيان نمود توان براي اين خالصه درس اي كه مي هويژگي برجست

تـر   سازد در هنگام امتحانات با سرعت مناسب و در زمـان كوتـاه   آموزان را قادر مي كه دانش
اي بـراي شـما جـاي كتـاب      هيچ نوشته با يادآوري اين نكته كه(بندي نمايند  مطالب را جمع

  .!)كند درسي را پر نمي
  لبي شبيه امتحانات هماهنگ كشوريسؤاالت با قا -3

امتحـاني  منطبق با سـبك سـؤاالت   قالب سؤاالت مطرح شده، اند  ن محترم سعي كردهمؤلفا
آموزان بتوانند با مطالعه و حل سؤاالت اين مجموعه بـه سـرعت ذهـن     باشد تا دانش مدارس

سـؤال مـرتبط، مكمـل و مشـابه      628در مجموع تعداد  .خود را با امتحانات هماهنگ نمايند
  .تمرين و متن كتاب درسي، در اين كتاب ارائه شده است

  ي تشريحي با سبك خاص نامه پاسخ -4
دانند چـه   آموزان در امتحانات اين است كه نمي گيري مناسب دانش يكي از داليل عدم نتيجه

  . ي كامل بگيرند ميزان مطلوب پاسخ بنويسند تا نمره
ها را مطابق با راهنماي تصحيح اوراق امتحانات تنظيم  نامه در اين مجموعه سعي كرديم پاسخ

آموزان ياد بگيرند نه زياد و نه كم بلكه به اندازه پاسخ بنويسند تا هم زمان كـم   كنيم تا دانش
  . ي كامل را اخذ كنند هم نمرهو نياورند 

  هاي جامع آزمون -5
  .سال دوم است آزمون جامع پايان نيم 2سال اول و  امع پايان نيمآزمون ج 2اين كتاب شامل 

  )امتحان(ضريب تناسب و توازن  -6
سؤال براي تمرين تسلط بـر روي مباحـث وجـود     31نمرة امتحان،  1ازاي هر  در اين كتاب به

  .دارد
مكـاري  گيري از تجارب همكاران و اساتيد بزرگوار كه در تأليف اين كتاب ه اميدواريم با بهره

  . تر نماييم اند بتوانيم شما عزيزان را به اهدافتان نزديك داشته
  .موفق و پيروز باشيد

 مقدمه




