
 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 ،كشوراز  داخل و خارج آزمون سراسرىهاى گذشته  كنكورهاى سال) 1 :است سؤالدسته  3شامل  ،هاى آبى كتاب
هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل كتاب  ها و مثال ها، فعاليت از تمرين منتخب هاي سؤال) 3هاي كانون،  هاي آزمون سؤال
هاى خود آگاهى و بر  ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته با تمرين اين سؤال .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقهكه  درسي

 . يابد موضوع درسى به تدريج تسلط مى
 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  ى تك تك فصل مطالعهاز  پس. 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  لهمرح   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 
اختصاصي  

هاي  وكتاب  
وروزنو بندي جمع  

 
چي كاظم قلم  



  مقدمه
  

درس منطـق و  هـاي گذشـته    در كنكورهاي سراسري سـال . تشكيل شده استسال يازدهم  مجموع دو كتاب منطق سال دهم و فلسفةاز پيش رو كتاب 
همين  بر. مربوط استيازدهم سؤال به فلسفه  5سؤال به منطق و  10سؤال را به خود اختصاص داده است كه از اين تعداد به طور ميانگين،  25فلسفه، 

 و هاي جامع دهم در قالب آزمون سؤال 60 هبه عالو. است آمده فلسفهتست از مباحث  280و  منطقتست از  335سؤال،  675اساس در مجموعة حاضر از 
  .در اين كتاب مطرح شده استيازدهم 

  ي كتابها اصول و ويژگي
نظم بخشيدن و انسجام فكري، به عنوان يك نقشة راه، نمايه كلي از دروس و مطالب  در جهتدرخت دانش  در ابتداي هر فصل :درخت دانش -الف

 هـاي  هـر درس در قالـب پيمانـه    تعـداد سـؤاالت  ، فهرسـت عنـاوين   .كند معرفي مي مشخص كردن مسير مطالعاتيبراي آن بخش را در يك نگاه 
  .اند آمده آندر  سؤالي 20يا  10 )هاي بسته(

اين . اند نگارش شدههايي  و در قالب مثالبندي  هايي به صورت خالصه و طبقه نامه آغاز هر درس، مطابق متن كتاب درسي، درسدر  : نامه سدر -ب
بـا   كتاب درسـي شود پس از مطالعة  پيشنهاد مي. نقش مؤثري دارند ها آموخته مرور و يادگيري فرآيند تكميلمطالب عالوه بر جنبة آموزشي، در 

  . ها مطالعات خود را تكميل نماييد نامه اده از اين درساستف
انـد، مـورد اشـاره قـرار      شـده بار در سـؤاالت تكـرار    5بيش از ي كه نامه در كادري جداگانه تعدادي از كلمات و عناوين در هر درس :ها كليد واژه -ج

تـرين   ترين مباحث هر درس كـه بـيش   بر اين اساس مهم. اند شده مشخصكلمات مهم در هر درس  دومعالوه بر اين با استفاده از رنگ . اند گرفته
  .شوند سؤاالت را دارند، مشخص مي

هاي كانون با توجه به استاندارد بودن و جامعة آماري باال به عنوان سنگ محك و بهترين منابع  كنكورهاي سراسري و آزمون :دار سؤاالت شناسنامه -د
 فلسـفه شدن مطالب جديد بـه   و افزودهنسبت به گذشته  منطق و فلسفهتغييرات مباحث درسي  به نظردر كتاب حاضر، . تستي مورد نظر هستند

تست  379كنكور و از تست  194تعداد ) …شناسي گشتالت و رفتارگرا و  ب روان، دو مكتفلسفه بعد از ارسطو، روح مجرد، اخالق و منطق ارسطو(

2بيش از هاي كانون مطرح شده است كه  از آزمون
سـؤال تـأليفي    102براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي،  .دهد را تشكيل مي كل سؤاالت 3

  .ايم جديد نيز قرار داده
، ، ابتدا سؤاالت كنكور سراسـري ندار، در هر درس، به فراخور امكا نظر به اهميت و معيار بودن سؤاالت شناسنامه :بندي و چيدمان سؤاالت طبقه -هـ 

اين سـؤاالت بـراي سـهولت در     .اند درسي سؤاالت تأليفي قرار گرفتهكتاب پوشش كامل مطالب  جهتهاي كانون و در انتها  سپس سؤاالت آزمون
  .پذير است با اين روش، محاسبة درصد تسلط در هر درس به راحتي امكان. اند سؤالي طراحي شده 20يا  10هاي  ارزيابي در قالب پيمانه

 يـك و  فلسـفه و  منطق دو آزمون به تفكيكعالوه بر سؤاالت تفكيكي در هر درس و مبحث در پايان كتاب سه آزمون جامع،  :اي جامعه آزمون - و
  .ها در نظر گرفته شده است و آزمايش دقيق آموخته ساز مدل كنكورهاي سراسري شبيهبه عنوان  از مجموع دو كتاب منطق و فلسفهآزمون 

. بينـي شـده اسـت    به عنوان آخرين گام در فرآيند يادگيري پيش تشريح و توضيحات كامل پاسخ سؤاالتتهايي كتاب با بخش ان :پاسخ تشريحي - ز
  . كنيدمطالعه را گويي صحيح به يك تست، پاسخ نوشته شده براي آن  شود حتي در صورت پاسخ بنابراين پيشنهاد مي

  هيأت مؤلفان




