
  
 
  

   جديـد  موجود در كتـاب،  ايجاد شده است، بخش زيادي از مطالب) يازدهم( 2شيمي  يبا توجه به تغييرات اساسي و بنيادي كه در كتاب درس
آمـوزان   تنها بخشي از نيازهـاي دانـش   ،هاي گذشته هاي سال بسياري از مجموعه سؤالهمچنين  .باشد كه به كتاب درسي اضافه شده استمي

هاي درسي  ط با متن جديد كتابتبهاي قبلي كه مر هاي امتحان ي سؤال در اين كتاب عالوه بر ارائهبنابراين . سازدميم را برآورده مقطع يازده
حـي  تمامي سؤاالت طرا. ل برآورده شودگرامي به طور كام انزارائه شده تا نياز شما دانش آمو حي وتعداد زيادي سؤال تأليفي نيز طرا ،هستند

را اثبات  ها با كتاب درسيهماهنگي كامل سوالداراي شناسنامه و نشاني كتاب درسي جديد هستند كه اين موضوع هاي امتحاني لشده و سوا
گامي مهم در جهت ارتقاء نمره امتحان پايان سال خود  ،پردازد هاي پرتكرار مي اميدوارم با مطالعه اين كتاب كه به تمرين برروي سؤال .كند مي

  .برداريد

  هاي كتاب ژگيوي
  ارائه درخت دانش و فهرست دقيق مباحث  - 1

  .توانيد مطالب هر فصل را به خوبي در ذهن خود منظم كنيد و مطالب آن فصل را بياموزيدبا استفاده از درخت دانش شما دانش آموزان مي

  هاي كليدي هر فصل در درخت دانش بندي واژه جمع - 2

   .شودفصل كتاب آمده است، براي شما دانش آموزان عزيز مرور ميهاي جديدي كه در آن با اين كار تمام واژه

  از مفاهيم و نكات در هر مبحث  اي گزيده - 3

اي از مفاهيم و نكات آن زيرموضوع كه براي امتحان پايان سال به آن نياز داريد آورده شده است تا قبل از در ابتداي هر زيرموضوع، خالصه

  .تر سواالت را حل كنيداين مطالب بتوانيد راحت حل سواالت با خواندن

  هاي تأليفي براي پوشش كامل كتاب جديد  اي كامل از سؤال مجموعه - 4

هـاي كتـاب را پوشـش      در مقابل هر يك از سواالت تاليفي نشاني مربوط به آن آورده شده است تا شما مطمئن باشيد كه تمامي صـفحه 

  .ايمداده

 هاي كتاب درسيها و شكل سؤال از متن، تمرين 400  - 5

  پاسخ تشريحي كامل در انتهاي كتاب  - 6

  .توانيد با رجوع به پاسخ كامل آن، از درستي يا نادرستي پاسخ خود مطمئن شويدبعد از حل سواالت مي

  دو آزمون مربوط به پايان ترم اول و پايان سال با پاسخ تشريحي  - 7

تا بتوانيد بعد از حل كل مطالب با آزمون گرفتن از خود، توانايي  تاب آورده شده استدر كها براي آمادگي بيشتر دانش آموزان اين آزمون

  .خود را قبل از امتحان بسنجيد

  . نمايم اري ميگز سازي كتاب صميمانه سپاس آماده ها اسكندري و شهبازي در راه رمضاني و سياوشي و خانمدر پايان از زحمات آقايان مال

  احسان فهام 
  

 مقدمه



 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
   

اول  مرحله  
ادراك  
 

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

  م دو  مرحله
تثبيت  

 
 

 با 
تمرين مسئله و  حل 

  سوم   مرحله
تسلط  
 با 

طبقه تست بندي  هاي 
 شده 

  چهارم  مرحله
 ارزيابي

با آزمون هاي  براي يادگيري 
اي كانون  برنامه  

  پنجمه  مرحل
بندي جمع  
 با 

زرد كتاب عمومي و   هاي 
اختصاصي  

هاي  وكتاب  
وروزنو بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  


	04-introduction_f
	4-ghalam introduction



