
 

 مسير مطالعه در كانون فرهنگى آموزش
    

 هاى سبز كتاب       ادراك  :ى اول مرحله
  ترين مفاهيم ترين و ضرورى هاى درسى براى آموزش اصلى ى كامل كتاب مطالعه )الف
  هاى درسى حل تمرينات كتاب )ب
 .پردازند هاى هر درس مى روش و ها رفى نكتهها و مع هاى كمك آموزشى كه به تشريح نكات مبهم كتاب ى جزوات و كتاب مطالعه )ج

 .ايم هاى سبز را منتشر كرده در اين قسمت ما كتاب
در واقع اين . را مشاهده نماييد، اين موضوع تصادفى نيست مختلف، شما ممكن است در يك درس، چند كتاب هاى سبز كتابدر مجموعه 

اى آموزشى خود را به داوطلبان عرضه كنند و داوطلبان، براى مثال از بين دو يا ه ايم تا كتاب امكان را براى مؤلفين مختلف فراهم نموده
انتخاب يك نفر در ميان چند نفر مؤلف و  .دهند، انتخاب كنند تشخيص مىتر  مناسبسه كتاب آموزشى فيزيك، يكى را كه براى خودشان 

هاى سبز به دنبال بهترين نباشيد، به اين فكر كنيد كه  ابدر ميان كت. سبك، كارى دشوار و غيرضرورى است نظر و صاحب استاد صاحب
 .است سازگارترى آموزشى شما با كدام مؤلف  سليقه

  دوساالنههاى  كتاب -  كارهاى  كتاب       تثبيت  :ى دوم مرحله
. با كتاب درسى شروع كنيدبهتر است ابتدا . است مسائل تشريحىو حل  تمرينى تثبيت، يعنى  ى مطالعه در كانون، مرحله دومين مرحله
هاي متنوع  تمرين ،برويد و متناسب با پيشرفت تدريس در كالس درس كتاب كارهاي كتاب درسي به سراغ  گويي به تمرين پس از پاسخ

ر است كه از بهترين مدارس سراسر كشو پرتكرار امتحاني يها سؤالتمرين  ،ي تثبيت مرحلهبراى  بهترين منبع. هر مبحث را كار كنيد
 .ضمناً تعداد دفعات تكرار هر سؤال نيز در مقابل هر سؤال ذكر شده است. ايم و در كتاب دوساالنه چاپ شده است آوري كرده جمع

  هاى بنفش هاى آبى و كتاب كتاب        تسلط  :ى سوم مرحله
 .پردازند اند، مى هاى كنكور در همان فصلى كه مطالعه كرده در اين مرحله داوطلبان به تمرين سؤال

با  .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقه دانشگاه آزاد اسالمىو  آزمون سراسرىهاى گذشته  هاى كنكورهاى سال سؤال ،هاى آبى در كتاب
هاى ما در  يكى از هدف. يابد هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته تمرين اين سؤال

ها متوجه شوند در چه عمق و حدى بايد مطالب را بياموزند و اين را بدانند كه مسؤوالن  طراحى مسير مطالعاتى داوطلبان اين است كه آن
ى چه مطالبى براى او ضرورى است و اگر به  خود تشخيص دهد كه مطالعه ،خوب است داوطلب. خواهند وزشى از آنان چه مىنظام آم

 .هدف آموزشى دست يافت، خود از آن آگاه شود
ها را پس  باند، تمرين اين كتا هايى را براى فصول مختلف تدوين نموده سؤال ،مدرسين مراكز استعدادهاى درخشان ،هاى بنفش در كتاب
 .باشند برخوردار مى سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  مخاطبان اين كتاب. كنيم هاى آبى توصيه مى از كتاب

  هاى منظم آزمون       ارزيابى :ى چهارم مرحله
ها در  ى كشورى آزمون كارنامه. كنند ى مىهاى خود را ارزياب ريزى شده، آموخته هاى برنامه داوطلبان كانون از طريق شركت در آزمون

هاى اشتباه و سرعت و شتاب  دارد و روش آموزان را همواره در مسير صحيح نگه مى ، دانشارزيابى مستمر و مداوم. شود همان روز ارائه مى
 .كند مى تصحيحنامناسب را 

 هاى زرد كتاب        بندى جمع :ى پنجم مرحله
يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در اين است . بندى كنند هاى خود را جمع خواهند آموخته مىدر پايان دوره، داوطلبان 

شركت كنند، با  اى مجموعهو  آزمون كاملخواهند در يك  گيرند، ولى وقتى مى آموزان مباحث جداگانه را خوب فرا مى كه برخى دانش
اى  مجموعه يها الؤها، داوطلبان به تمرين س ى تك تك فصل كنيم پس از پايان مطالعه بنابراين ما توصيه مى. شوند مشكل مواجه مى

 .اند بپردازند مطالبى كه قبالً آموخته بندى جمعو از اين طريق به  اختهپرد
در مسيرى هموار و آموزان و داوطلبان بتوانند  هاى مربوط به آن، اميدواريم دانش ليف كتابأى مطالعه و ت گانه ما با تكميل مراحل پنج

 .هاى خود مطمئن شوند و گام در مراحل باالتر بنهند صحيح به طور تدريجى آموزش ببينند، تمرين كنند و از آموخته
   

  چى كاظم قلم
  



 

براي موفقيت در كنكور عالوه بر تسلط . شود شود و طي مراحلي به تسلط منجر مي فرآيند يادگيري از آشنايي با يك موضوع معين آغاز مي 
هاي كنكورهاي برگزار شده است چراكه  ترين منبع تمرين تست، سؤال ترين و مناسب اصلي. تشريحي بر مباحث، تمرين تستي نيز يك ضرورت است

چي به درستي  از سؤاالت طراحي نو دارند اين موضوع توسط آقاي كاظم قلم% 15هاي كنكور مشابه هستند و حداكثر حدود  سؤال% 85ود همواره حد
هاي آبي كانون عالوه بر  كتاب. ي آبي كانون با اين ايده منتشر شد بندي شده هاي طبقه كتاب 74تشخيص داده شده است و براي اولين بار در سال

  .آموزان است ي دبيران و دانش آموزان، به عنوان يك بانك كامل تست مورد اتكا و استفاده طراحي آموزشي براي دانش داشتن يك
آموزان تهيه  ي منظم مطالعاتي براي دانش ي يك طرح درس و برنامه با هدف ارائه  درخت دانش :ها بندي سؤال درخت دانش و تيپ

تقسيم شده  »تيپ«تر تحت عنوان  ي كوچك ي خود به چند شاخه سيم شده و هر موضوع به نوبههر فصل به چند موضوع اصلي تق. شده است
و اين ريز  بندي هر موضوع افراط نكنيم شاخه كه در اول اين. ها دو نكته براي ما بسيار مهم بود بندي تست ي درخت و تيپ براي تهيه. است

براي رسيدن به اين هدف، سعي كرديم كه موضوع و . داشته باشد كامالً نظم آموزشيها  ي تيپ ترتيب ارائهكه  شدن بهينه باشد و دوم اين
  .ي تدريس دبيران در سراسر كشور داشته باشد هاي درسي و نحوه ب ترين سازگاري و تناسب را با پيشروي كتا ها بيش تيپ

  

دانشگاه آزاد تصميم گرفتيم تنها، سؤاالتي از  با توجه به حذف كنكور :ها ي چيدمان تست رفتار با سؤاالت دانشگاه آزاد و نحوه
بدين ترتيب كتاب شامل سؤاالت . داريم و سؤاالت ديگر را حذف كنيم باشند  نگه اي مي ي جالب و خالقانه دانشگاه آزاد كه داراي ايده

  . باشد مي منتخبي از سؤاالت كنكور دانشگاه آزاد و كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور
كه در هر تيپ، سؤاالت به ترتيب سال برگزاري  است  ان آموزشي سؤاالت، هر فصل، به چند موضوع و هر موضوع به چند تيپ تقسيم شدهبراي چيدم

  .ايم البته با توجه به تغييرات كتاب درسي و پوشش برخي مباحث، از سؤاالت تأليفي نيز استفاده كرده. اند كنكور از جديد به قديم چيده شده
  

ها ثبت   در كنار آن اي  هاي شاخص هر تيپ را با ذكر شماره تستدر اين كتاب  :تيپ يا الگو و استفاده آموزشي از رنگهاي  تست
به اين ترتيب شما  دهند هاي هر موضوع را پوشش مي هاي ممكن تست اند كه تقريباً تمامي گونه ه ها طوري تعيين شد اين سؤال. كرديم

هاي  هر موضوع  هاي متنوع تست هاي الگو پاسخ دهيد در اين صورت تقريباً تمامي گونه توانيد در صورت كمبود وقت، در دور اول به  تست مي
بايد شروع » از كجا«د داني ايد كه براي حل آن نمي شايد بارها به سؤالي برخورده. ها بپردازيد ي تست ايد سپس در دور دوم به بقيه را كار كرده

ها يا  ايم تا واژه سعي كرده  هاي الگو هاي كليدي در تست تعيين واژهبايد بگرديد، ما در اين كتاب با » چه چيزي«دانيد به دنبال  كنيد و يا نمي
شما در درست خواندن صورت سؤال صورت مهارت  و نمايان كنيم در اين كمك كند برجسته تعيين مسير و شروع حلتواند به  هايي را كه مي عبارت

  .هاي كليدي هر تست افزايش خواهد يافت و يافتن واژه
  

  در ابتداي پاسخ هر تست،. ها، به طور جامع و كامل آمده است  پاسخ. ها در جلد دوم اين كتاب آمده است پاسخ تشريحي تست :پاسخ تشريحي
حل كرديد پاسخ كتاب   را درست  كنيم حتي اگر تست توصيه مي. ، توضيح داده شده استشود راهبرد حل آمده و مراحلي كه به پاسخ نهايي منجر مي

  . ايم ه مؤثرند، رنگي كرد  هايي را كه براي پاسخ هر تست به عنوان راهنما ها و يا عبارت واژهرا نيز حداقل يك بار بخوانيد، در ضمن 
  

ي خالصه نكات، بسنده نكرديم، بلكه سعي كرديم  داديم و در اين قسمت فقط به ارائه در اين كتاب هر موضوع را به طور كاربردي آموزش :درسنامه
توانيد قبل  شما مي .ايم كردهآموزشي كامل و كاربردي اما به طور خالصه و موجز ارائه كنيم و در مواردي هم كه ضرورت دانستيم، مثال حل شده ارائه 

  .ش را بخوانيد يا در صورت مواجهه شدن با اشكال به اين متن مراجعه كنيداز شروع به تست زدن در هر موضوع ابتدا اين بخ
  

توانيد  شما مي. ها ساختيم بندي فصل يا آمادگي براي شركت در آزمون در پايان هر فصل يك آزمون جهت جمع :هاي آخر فصل آزمون
  .بندي كنيد اين ترتيب فصل را جمعها پاسخ دهيد و به  ها به آن پس از پايان هر فصل و يا قبل از شركت در آزمون

  محمدجعفر مفتاح


