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 دهـش ديـبن قهـهاي طب وعه كتابـمجم



 بندي  از ادراك تا جمع  ...........مسير مطالعه 
  

دو اي ( و برنامههاي منظم  ترين مسير مطالعه را طراحي كنيم، آزمون كنيم بهترين و مناسب در كانون فرهنگي آموزش سعي مي
ي  ترين عناصر در برنامه اند. يكي از مهم همگي، براي اين منظور طراحي شدهجلسات پنج نفره، ريزي،  ، دفتربرنامه)يك بار  هفته

با پيمودن آن، خوانندگان  تاكنيم  هاي آموزشي كانون، به داوطلبان مسير مطالعه را معرفي مي است. با طراحي كتاب» كتاب«آموزشي، 
  :پردازيم گانه مطالعه مي گذارند. در اين جا به معرفي مراحل پنجبي ديگر گام  اي به مرحله به تدريج از 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 گونه آموزش موضوع به موضوع كتاب درسي است، به ،سبز هاي محتواي كتاب
پرتكرار سؤال   هاي كتاب   كار هاي ، كتابهاي 

، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى است. بهتر است ابتدا با با تمرين ى تثبيت ى مطالعه در كانون، مرحله دومين مرحله
برويد و متناسب با پيشرفت  كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخروع كنيد. كتاب درسى ش

كتاب ، تمرين از ي تثبيت مرحلهبهترين منبع براى هاي متنوع هر مبحث را كار كنيد.  تمرين ،تدريس در كالس درس
آوري و در كتاب  ين مدارس سراسر كشور جمعبهترسؤاالت امتحانات نهايي و امتحاني است كه از  پرتكرار يها سؤال
  تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده است. چاپ شده است. ضمناًبندي و  طبقه هاي پرتكرار سؤال

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  3شامل  ،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
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
در  وشده كننده، گزينش  هاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داوطلب شركت هاي آزمون تست سه سطحيهاى  كتابدر 

كنيم. مخاطبان اين  هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاباند.  نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده سه سطح،
 باشند. برخوردار مىبه باال)  5000(تراز ها، داوطلبانى هستند كه از سطح آموزش متوسط به باال  كتاب

منظم آزمون   هاى 
ها در  ى كشورى آزمون كنند. كارنامه هاى خود را ارزيابى مى ، آموختهاي هاى برنامه زمونداوطلبان كانون از طريق شركت در آ

هاى اشتباه و  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداومشود.  همان روز ارائه مى
 كند. مى تصحيحسرعت و شتاب نامناسب را 

زرد كتاب  هاى 
بندى كنند. يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور  هاى خود را جمع خواهند آموخته دوره، داوطلبان مى در پايان

خواهند در يك آزمون كامل و  گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى در اين است كه برخى دانش
زرد بندي،  هاي جمع با كتابها، داوطلبان  ى تك تك فصل مطالعهز پس اشوند.  اى شركت كنند، با مشكل مواجه مى مجموعه

ي خود  شده  آموختهب بندى مطال و از اين طريق به جمع اختهاى پرد مجموعه يها الؤبه تمرين س عمومي و زرد اختصاصي
   پردازند. مي

  
  چي كاظم قلم

  ي اول مرحله
  ادراك

  

شروع با آموزش 
 مفاهيم اصلي 

  ي دوم  مرحله
  تثبيت

  
  

  با 
تمرين  حل مسئله و

  ي سوم  مرحله
  تسلط

  با 
  هاي تست

 بندي شده  طبقه 

 ي چهارم  مرحله
 ارزيابي

هاي  براي يادگيري با آزمون
  اي كانون برنامه

  پنجم  ي مرحله
بندي جمع  
 با 

  عمومي   هاي زرد كتاب
  و اختصاصي

  هاي  كتاب و
  زورون و بندي جمع



  
 :جام شده استبراساس نكات زير ان طراحي مفهومي اين كتاب )الف

مباحث رياضي  ي شامل كليهكتابي كه پيش روي شماست  تناسب و توازن:
) است. اين مباحث 3) و دوازدهم (رياضي 2)، يازدهم (رياضي 1دهم (رياضي 

يـك   كتاب درسي، فقـط در فصل مستقل (در  9 اند.فصل تدوين شده 15در 
در كتاب درسي، در دو يا سه سـال  ( فصل مشترك 6) و  اندسال مطرح شده

   هستند. .)اندمطرح شده
متناسب و متوازن اسـت و  اين كتاب ها و حجم مطالب هر فصل تعداد سؤال

كتـاب، داراي  ايـن  لفان ؤم ي صورت تصادفي يا بر اساس عالقههيچ فصلي به
نيست. براي رسيدن بـه ايـن    يگرتري نسبت به فصول د تر يا كماهميت بيش

تاب درسي محور قرار گرفته است. در فصول مشترك، روند آموزشي و ك ،فهد
  اهداف كتاب درسي رعايت شده است.

در يـادگيري رياضـي، نـوع و    : ايو روش پيمانـه  دارهاي شناسـنامه تست
ها از اهميت زيادي برخوردار است. بهترين منابع تست، منـابع  كيفيت سؤال

كنيـد  دار اسـتفاده مـي  نـابع شناسـنامه  دار هستند. وقتي شما از مشناسنامه
بيشترين بهره را خواهيد برد. در ايـن كتـاب از سـه منبـع      ،ترين زمان دركم

هـاي طراحـي شـده از     هاي كانون و تستكنكورهاي سراسري، آزمونمعتبر 
محور، كتاب درسي و رويكردهـاي آن اسـت.   ايم. استفاده كرده كتاب درسي

  اند.دقيق از كتاب درسي ي مهها داراي شناسناي اين تستهمه
انـد. هـر   تنظـيم شـده   ايپيمانهروش هاي اين كتاب در هر مبحث به تست

هـا) متناسـب و متـوازن بـا     سؤال (يا تركيبـي از آن  10يا  20پيمانه، شامل 
هر پيمانه خود شامل يك يا چند تيپ است.  اهميت آن در كتاب درسي است.

كه روش حل يكساني دارند يا در حـل   اند هايي در يك تيپ قرار گرفته تست
  ها از فرمول مشتركي استفاده شده است. آن

  است. مديريت زمان مطالعه امكان ايمزيت روش پيمانهترين مهم
  

 و استفاده از كتاب  ي مطالعه شيوه) ب

  براي رسيدن به تسلط در هر مبحث به ترتيب زير عمل كنيد:
دقـت بخوانيـد،    درسي خود را در آن مبحث به كتاب :كتاب درسي ي مطالعه

هـاي كتـاب   ها و تمـرين  مفاهيم و تعاريف را چندبار مرور كنيد، سپس مثال
  را حل كنيد.  درسي

درخت دانش فصل توجه كنيد. هر به درخت دانش : فهرست و درخت دانش
انش درخت داست. ي زمان مطالعه و تنظيم كنندهي راه فصل در واقع نقشه

هر فصل، از كتاب درسي نوشته شده و دقيقاً بر آن منطبق است. هر درخت، 
هـاي   اي كتاب درسي است. در آن تعداد سؤاله ها و زيرموضوعشامل موضوع

مشـخص شـده   سؤالي  10و  20هاي در قالب پيمانههر موضوع و زيرموضوع 
ي ارزيابي توانيد زمان خود را مديريت كنيد و از جعبهاست. به كمك آن مي

  براي تعيين ميزان تسلط خود استفاده كنيد. ،پيشرفت آن
هر مبحث در ايـن كتـاب شـامل يـك درسـنامه اسـت.        :درسنامه ي مطالعه

هاي هدفمند در آنها سعي ها و تستي مثالاند و با ارائهها كاربرديدرسنامه
براي ايجاد . هاي آن زيرموضوع پوشش داده شودي مركزي سؤالشده هسته

يك نظم فكري از كادرهايي جهت يادگيري و كاركرد بهتر درسنامه استفاده 
  ايم. به توضيحات آن توجه كنيد:كرده

هاي حل مهم از كتاب درسي است كه براي شامل موضوعات و روش  
 ها كاربرد زيادي دارند.حل تست

 ت.آمده اسدست  كه از يك مثال يا مفهوم بهشامل نتايجي است   
  

  

هايي اسـت كـه در   شامل اشتباهات متداول، هشدارها و محدوديت توجه 
  كتاب درسي براي آن موضوع در نظر گرفته شده است.

هـايي اسـت كـه بـه حـل      تر و فرمولهاي كوتاهحلاغلب شامل راه  
  كنند و معموالً در كتاب درسي نيستند.ها كمك ميتر تستسريع

اگر نتوانستيد مثال  را خودتان حل كنيد. نامه هاي درسها و تستسعي كنيد مثال
  يا تستي را حل كنيد بعد از خواندن راه حل، دوباره خودتان راه حل را بنويسيد.

 -بنـدي  هـاي ايـن كتـاب بـه روش تيـپ     تسـت  :ايهـاي پيمانـه  حل تست
ده زيرموضوعي و منطبق با روند آموزشي كتاب درسي از ساده به دشوار، چي

دقيقه در نظر بگيريد. در پايان زمان  30سؤالي  20ي براي هر پيمانهاند. شده
حلش كه راههايي و درصد بگيريد. تست كردهي كليدي تصحيح با پاسخنامه

ت بزنيد عالمماركر زرد دانستيد ولي در زمان نتوانستيد حل كنيد را با  را مي
ماركر دانيد با  ها را نميآن هايي كه راه حل تست ها را حل كنيد، و سپس آن

  عالمت بزنيد.  نارنجي
پاسخ تشريحي (راه حل اصلي) اين كتاب منطبق بر  :بررسي پاسخ تشريحي

هاي فراگير است و  روش ،هاي حلهاي شما از كتاب درسي است. روشدانسته
اي باشند كه بـه رونـد آمـوزش كمـك كننـد. در      ها به گونهسعي شده پاسخ

تـر  ها راه حل دوم نيز آورده شده كه معموالً راه حـل كوتـاه  ادي از پاسختعد
اند. در هاي غلط نيز بررسي شدهها، گزينهسؤال است. در تعداد زيادي از پاسخ

  اند.ها تحت عنوان راهبرد حل توضيح داده شدهنامه هريك از تيپپاسخ
 :د مشكل در كجا بودهايي كه نتوانستيد حل كنيد را بررسي كنيد. ببينيالؤس

هاي حل.  هاي دوم و سوم) يا تكنيك پايه (فصل عدم فهم سؤال، ضعف در جبر
عالمـت بزنيـد. حـل     ماركر سبزاشكال در هر كجا بود آن بخش از حل را با 

هايي را كه لتست را كامل بخوانيد و خودتان دوباره حل كنيد. روش حل سوا
  روش حل متفاوتي را ببينيد.  شايد ؛ايد را نيز ببينيددرست حل كرده

درخـت دانـش و   در  :به خودتان در درخت دانش و فهرسـت رنـگ دهيـد   
بـراي  رنگ آبـي،   ،تسلطفهرست به خودتان در آن موضوع رنگ دهيد. براي 

  رنگ زرد را در نظر بگيريد. اگر مسلط نيستيد،، رنگ سبز و تسلط نسبي
  ر درسنامه و كتاب درسي مطالعه كنيد.هايي كه ضعف داشتيد را دوباره دقسمت
در انتهاي موضوعات هر فصل، تعـدادي تسـت در    :ي برترهاهاي ويژهسؤال

هـاي فصـل) بـا    درصد كل سوال 8سؤالي (حدود  10يا  20هاي قالب پيمانه
ايم. كوش قرار دادهآموزان برتر و سختبراي دانشهاي كانون محوريت آزمون

هستند. سعي كنيد خودتان را جزء برترها و دشوار در اغلب موارد  هااين سؤال
  ها را حل كنيد. ها بدانيد و آنكوشسخت

قرار بندي فصل، يك آزمون جمعهر در انتهاي  :بندي پايان فصلآزمون جمع
ي ميزان تسلط شما بر كل فصل اسـت. بعـد از   كننده. اين آزمون تعيينايمداده

نامـه رفـع كنيـد. بـه      آن، درصد بگيريد. اشكاالت را با توجه به پاسخحل كردن 
  سراغ فهرست برويد و به خودتان براي آن فصل رنگ دهيد.

فهرست اين كتاب كاركرد آموزشي بسيار قوي دارد. در واقع با رنگ كردن 
توانيد ميزان تسلط خود را بر موضوعات هر فصل   نماد ارزيابي پيشرفت مي

ها در يك نگاه ببينيد، نقاط قوت را تقويت و نقـاط   ا ديگر فصلدر مقايسه ب
  ضعف را برطرف كنيد.

ي يك كار گروهي است، الزم است از تمامي همكاراني كه در به  اين كتاب نتيجه
  ثمر رسيدن آن سهيم بودند، تشكر كنم.

  
 فرهاد حامي




