
 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 ميكي از مه. 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 ،ي سبزها 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. شروع كنيددرسى 
 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  رين مدارس سراسر كشور جمعبهتسؤاالت 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   هاي سه 

 .پردازند ند، مىا 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 خودآگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ميزان و سطح آموخته

 وشده كننده، گزينش  لب شركتهاي كانون پس از استخراج آماري نتايج هزاران داوط هاي آزمون تست سه سطحيهاى  كتابدر 
مخاطبان . كنيم هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاب. اند در سه سطح، نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده

  .باشند برخوردار مى) به باال 5000تراز ( سطح آموزش متوسط به باالها، داوطلبانى هستند كه از  اين كتاب
 

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

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 در پايان دوره، داوطلبان مى

 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 نوروز بندي هاي جمع با كتابها، داوطلبان  ى تك تك فصل مطالعهپس از . 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 و زرد اختصاصي
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ي تجربـي دارد همـواره از اهميـت     زيست شناسي به عنوان درسي كه باالترين ضريب را در كنكور رشته
ي جـامع و پاسـخ بـه     ي يك مجموعه هدف مؤلفان كانون از توليد اين كتاب، ارائه. اي برخوردار است ويژه

 .آموزان است نيازهاي آموزشي متنوع دانش

بندي شـده   ساس تمايز مباحث و اهميت آنها در كنكور، به سه قسمت اساسي تقسيمهر بخش از كتاب بر ا
  : است

  حال، مختصر و مفيد ي كامل و در عين درسنامه  -1
هاي متنوع، تمام نكاتي را كه براي كنكور الزم است، در بر  ها با استفاده از تصاوير و جدول اين درسنامه

هـاي آن   اسي، بالفاصله پس از مطالعه درسنامه، سـراغ سـؤال  شن زيست  كنيم در درس توصيه مي. دارد
تـري از   هـا را بـه روزهـاي بعـد موكـول كنيـد تـا سـنجش وافعـي          گويي بـه سـؤال   پاسخ. بخش نرويد

جويي  ها در نزديكي كنكور، موجب صرفه كه مرور اين درسنامه ضمن اين .هاي خود داشته باشيد آموخته
  . شود مي ها در وقت و يادآوري كامل آموخته

  داخل و خارج از كشور هاي كنكورهاي  سؤال  -2
هـاي كنكورهـاي    سـؤال از  تعـداد زيـادي  ي، زيسـت شناسـ  هاي درسي  كتاب مداومبا توجه به تغييرات 

 از ايـن رو . باشند هاي درسي جديد مي ، خارج از چارچوب مطالب كتاب1382ويژه قبل از  قبل بههاي  سال
  .هاي جديد است استفاده شده است هايي كه منطبق بر كتاب در اين كتاب فقط از سؤال

  مكمل هاي  سؤال  -3
هاي كنكورهاي قبلي تا چه اندازه مباحث مربوطـه را پوشـش دهنـد،     كه سوال در هر قسمت، بسته به اين

را به طـور كامـل بـرآورده     و داوطلبان كنكورآموزان  دانشمكمل نيز ارائه شده  كه  نياز   تعدادي  سؤال
هاي تأليفي مـرتبط بـا مـتن كتـاب      سؤالو  هاي كانون فرهنگي آموزش ها از آزمون اين سؤال. سازند مي

  .اند گزينش شده درسي
  

ي پاسخ صحيح هر سـؤال، سـاير نكـات مهـم      ي جامع و تشريحي ضمن ارائه نامه در انتهاي كتاب پاسخ
  .هاي نادرست را هم مورد بررسي قرار داده است ي گزينهمربوط به آن سؤال و برخ

  .آموزان گرامي باشد گوي نياز دانش اميد است اين تالش گروه مؤلفان پاسخ
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