
 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  
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 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
با توجه به تعدد دروس و موضـوعات، وابسـتگي   موفقيت در كنكور سراسري، 

ي  براي مطالعهشما بايد بدانيد . دارد مطالعه و كيفيتمديريت زمان  زيادي به
بـراي    چقدر بايد زمان در نظر بگيريـد؟ كالً) مثالً حد و پيوستگي(يك فصل 

آيد كه  اين سؤال پيش مي  همواره از طرفيهاي آن چقدر؟  هريك از زيرموضوع
پاسخ متناسب با اهميت آن در كنكور وقت گذاشتم؟ آيا تسلط پيدا كردم؟ آيا 

  .دكار را از انتها شروع كني است،جمله اين 

  ها و طراحي كتاب ويژگي
ها و حجم مطالب هر فصـل، متناسـب و    تعداد سؤال :تناسب و توازن -الف

ي مؤلفـان    يا بر اساس عالقـه  صورت تصادفي و هيچ فصلي به استمتوازن 
بـراي   .يستتري نسبت به فصول ديگر ن تر يا كم اهميت بيش دارايكتاب، 

با توجه به وجود  .كتاب درسي محور قرار گرفته استرسيدن به اين هدف، 
تعـداد   اصول آموزشي،و رعايت  2و رياضي 1مباحث مشترك بين رياضي 

  .مشخص شده استها  فصل
مجمـوع  و  ها تعداد درس، تعداد صفحاتشامل رامتر براي هر فصل، سه پا

كردن اين اعـداد، سـهم     و با متعادللحاظ شده در كتاب درسي  ها تمرين
ي هر ها ها تعيين و تعداد تست درصدي هر فصل را در مقايسه با ديگر فصل

  .ايم كردهرا مشخص  فصل
ها و  و موضوع هر فصل دقيقاً بر اساس كتاب درسي نوشته شده درخت دانش

هـاي هـر    مشخص و تعداد تسـت را آن ) هاي مطالعاتي بسته(هاي  زيرموضوع
 ،با توجه به اهميتهاي هر موضوع و زيرموضوع  سؤال. را تعيين كرديم بسته

مـديريت  اند و اين يعنـي   سؤالي تنظيم شده 10يا  20 هاي پيمانهدر قالب 
  .زمان مطالعه

رياضي، نـوع و كيفيـت   سلط بر در يادگيري و ت :دار هاي شناسنامه سؤال -ب
دار  شناسنامهبهترين منابع تست، منابع . ها از اهميت زيادي برخوردارند سؤال

در كنيـد   دار و هدفمنـد اسـتفاده مـي    وقتي شما از منابع شناسـنامه . هستند
در ايـن كتـاب، از سـه منبـع      .را خواهيـد بـرد  ترين زمان، بيشترين بهره  كم

ازكتاب   هاي طراحي شده هاي كانون و تست نكنكورهاي سراسري، آزمومعتبر
  و همـــاهنگي بـــا  كتـــاب درســـي ،محـــور. شـــده اســـتاســـتفاده  درســـي

  .است رويكردهاي آن 
با كتاب درسي قبلـي   مباحث مشتركدر . تست است 2000اين كتاب شامل 

تسـت از   649بـه بعـد و    80هـاي   تست از كنكورهـاي سراسـري سـال    443
، در پوشش كامـل موضـوعات  از طرفي براي . دهاي كانون انتخاب شدن آزمون

  . اند دار از كتاب درسي طراحي شده تست شناسنامه 908 مباحث جديد
  .اند از كتاب درسي  ي دقيق ناسنامهشها، داراي   ي اين تست همه

  

  :ي استفاده از كتاب نحوه
بـراي فهرسـت ايـن كتـاب، عـالوه بـر         :اي فهرست با كاركردهاي مشاوره -1

ي موضوع مـورد نظـر اسـت،     ي مرسوم آن كه دسترسي به صفحه استفاده
در فهرسـت، تعـداد   . شـده اسـت    كاركردهاي آموزشي نيز در نظـر گرفتـه  

چنـين در   هاي هر فصل مشخص شده، هم ها و سؤال ها، زيرموضوع موضوع
در قالـب   ،ها بـراي تشـخيص اهميـت آن موضـوع     هر موضوع، تعداد بسته

روي هـر   نماد ارزيابي پيشـرفت نيـز روبـه    .مشخص شده است هايي پيمانه
را پـس از حـل    هـا  مستطيلم يكن توصيه مي. موضوع قرار داده شده است

  .تان رنگ كنيد آن موضوع، متناسب با پيشرفت هاي سؤال

  
  
خود در موضوعات يك فصل را در   نگاه به اين صفحه، ميزان تسلطهر بار با 

توانيـد نقـاط    سرعت تشخيص خواهيد داد و مي ها به مقايسه با ديگر فصل
  .قوت را تقويت و نقاط ضعف را برطرف كنيد

درخت دانش مسير مطالعاتي شما را در  :ي كار با آن و نحوه درخت دانش -2
ي راه  در واقع درخت دانش نقشه. ندك هر فصل، هوشمندانه هدايت مي

ي اول هر درخت، عنوان  شاخه .ي زمان مطالعه است كننده فصل و تنظيم
كه شامل  هاي مطالعاتي بسته( هاي ي دوم، زيرموضوع شاخهو   درس
   .كند كتاب درسي را مشخص مي ) است سؤالي 20يا  10هاي  پيمانه

ـ  پاسـخ  بـراي طـور ميـانگين    بـه كنيم  پيشنهاد مي  20 ي  پيمانـه هـر   وييگ
نيـز بـراي   دقيقـه   30كنـيم   توصـيه مـي   .در نظر بگيريـد  ساعتنيم  سؤالي

   .در نظر بگيريد اشكالرفع بررسي و 
 سـاعت  50 ،تسـت ايـن كتـاب    2000بـراي  طور ميـانگين   بهبنابراين 

سـاعت بـراي بررسـي و رفـع      50هـا و   گويي بـه سـؤال   براي پاسخ
  .اشكال در نظر بگيريد

. ايم اي قرار داده نامه ها، درس در هر زيرموضوع، قبل از تست : مهنا درس  - 3
هاي هدفمند،  ي مثال ها سعي شده است با ارائه اند و در آن ها كاربردي نامه درس
مطالب مهم، . آن زيرموضوع آموزش داده شود هاي ي مركزي سؤال هسته
مرور كلي در يك اند تا براي  ها، در كادر رنگي قرار گرفته ها و تعريف فرمول

 واژهاي كليديچنين با استفاده از رنگ دوم  نگاه، قابل استفاده باشند، هم
  .ايم ها را نيز با نمادهايي متمايز كرده مطالب تكميلي و نتيجه. اند برجسته شده

به هاي اين كتاب،  تست :)زيرموضوعي -بندي روش تيپ( ها تنظيم تست -4
از با روند آموزشي كتـاب درسـي   و منطبق  زيرموضوعي -بندي تيپ روش

اند كه با يك  هايي در يك تيپ قرار گرفته سؤال .اند ساده به دشوار، چيده شده
در هر . شود ها استفاده مي شوند يا از فرمول مشتركي براي حل آن روش حل مي

را  هاي كتاب درسي مربوط به آن  ها، صفحه زيرموضوع، قبل از شروع تست
هـاي كتـاب درسـي در آن     اسـت ابتـدا تمـرين   بهتـر  . ايـم  مشخص كـرده 

در پايان هر فصل  .ها بپردازيد زيرموضوع را حل كنيد و سپس به حل تست
فصل آن براي تشخيص ميزان تسلط بر  سؤالي 20 بندي جمع آزمونيك 

  .هم قرار داده شده است
ايـن كتـاب منطبـق بـر     ) راه حل اصـلي (پاسخ تشريحي  :پاسخ تشريحي  -5

  هاي فراگير است و هاي حل، روش روش. ا از كتاب درسي استهاي شم دانسته
  .اي باشند كه به روند آموزش كمك كنند ها به گونه پاسخ استسعي شده 

تر  نيز آورده شده كه معموالً راه حل كوتاه راه حل دومها،  در تعدادي از پاسخ
  كتهنهاي دوم، معموالً شامل مطالبي است كه تحت عنوان  راه حل. مسأله است
 .اند نيز بررسي شده هاي غلط گزينهها،  در تعداد زيادي از پاسخ. اند متمايز شده

توضـيح داده   راهبـرد حـل  ها، تحـت عنـوان    نامه، هر يك از تيپ در پاسخ
  .دان شده

كه در  همكارانيي يك كار گروهي است، الزم است از تمامي  اين كتاب نتيجه
  .سهيم بودند، تشكر كنم آنبه ثمر رسيدن 

  

  فرهاد حامي




