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 شده بندي هاي طـبقه مجمـوعه كتاب



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

  دو هفتهاي ( 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 اند. يكي از مهم 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 است. با طراحي كتاب» كتاب«
  :پردازيم گانه مطالعه مي گذارند. در اين جا به معرفي مراحل پنجبي 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 
، يعنى تمرين و حل مسائل تشريحى است. بهتر است ابتدا با كتاب با 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 پاسخروع كنيد. درسى 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. چاپ شده است. ضمناً

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  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

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 
كنيم. مخاطبان  هاى آبى توصيه مى ها را پس از كتاب تمرين اين كتاباند.  نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر چيده شده در سه سطح،

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

منظم آزمون   هاى 
ها در  ى كشورى آزمون كنند. كارنامه 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 مداومشود.  همان روز ارائه مى
  كند. مى تصحيحو شتاب نامناسب را 

 

زرد كتاب  هاى 
بندى كنند. يكى از مشكالت امتحانات مختلف و به ويژه كنكور در  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  پسشوند.  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  



  
  خدابه نام 

  
اي برخوردار است. هدف مؤلفـان كـانون از    ي تجربي دارد همواره از اهميت ويژه زيست شناسي به عنوان درسي كه باالترين ضريب را در كنكور رشته

 آموزان است. ي جامع و پاسخ به نيازهاي آموزشي متنوع دانش ي يك مجموعه توليد اين كتاب، ارائه

تر  اهميت بيش دارايي مؤلفان كتاب،   صورت تصادفي يا بر اساس عالقه و هيچ فصلي به استلب هر فصل، متناسب و متوازن ها و حجم مطا تعداد سؤال
  كتاب درسي محور قرار گرفته است.. براي رسيدن به اين هدف، يستتري نسبت به فصول ديگر ن يا كم
  ي استفاده از كتاب: نحوه

  اي فهرست با كاركردهاي مشاوره -1
شـده    ي موضوع مورد نظر است، كاركردهاي آموزشي نيز در نظر گرفته ي مرسوم آن كه دسترسي به صفحه ي فهرست اين كتاب، عالوه بر استفادهبرا

ها براي تشخيص اهميت آن  چنين در هر موضوع، تعداد بسته هاي هر فصل مشخص شده، هم ها و سؤال ها، زيرموضوع است. در فهرست، تعداد موضوع
را پس  ها مستطيلكنيم  روي هر موضوع قرار داده شده است. توصيه مي هايي مشخص شده است. نماد ارزيابي پيشرفت نيز روبه ، در قالب پيمانهموضوع

  تان رنگ كنيد. آن موضوع، متناسب با پيشرفت هاي از حل سؤال
توانيد نقاط قوت  سرعت تشخيص خواهيد داد و مي ها به ه با ديگر فصلخود در موضوعات يك فصل را در مقايس  هر بار نگاه به اين صفحه، ميزان تسلطبا 

  را تقويت و نقاط ضعف را برطرف كنيد.
  ي كار با آن درخت دانش و نحوه -2

ر هاي ه هاي مطالعاتي) آن را مشخص و تعداد تست هاي (بسته ها و زيرموضوع درخت دانش هر فصل دقيقاً بر اساس كتاب درسي نوشته شده و موضوع
اند و اين يعني مديريت  سؤالي تنظيم شده 10يا  20هاي  هاي هر موضوع و زيرموضوع با توجه به اهميت، در قالب پيمانه بسته را تعيين كرديم. سؤال

ي  كننده ي راه فصل و تنظيم كند. در واقع درخت دانش نقشه درخت دانش مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، هوشمندانه هدايت مي مطالعه .زمان
 ) است سؤالي 20يا  10هاي  هاي مطالعاتي كه شامل پيمانه هاي (بسته ي دوم، زيرموضوع شاخهو   ي اول هر درخت، عنوان درس شاخهزمان مطالعه است. 

   كند. كتاب درسي را مشخص مي
 دقيقـه نيـز بـراي    15كنـيم   در نظـر بگيريـد. توصـيه مـي    زمـان   دقيقـه  15 ،سـؤالي  20ي   هـر پيمانـه   گـويي  طور ميانگين بـراي پاسـخ   كنيم به پيشنهاد مي

   بررسي و رفع اشكال در نظر بگيريد.
  ساعت براي بررسي و رفع اشكال در نظر بگيريد. 50ها و  گويي به سؤال ساعت براي پاسخ 50تست اين كتاب،  3900طور ميانگين براي  بنابراين به

 نكات مهم، تصاوير متنوعي  ها سعي شده است با ارائه اند و در آن ها كاربردي نامه ايم. درس اي قرار داده نامه درس ها، در هر زيرموضوع، قبل از تست : نامه درس  - 3
  داده شود.  آموزش

  داخل و خارج از كشور هاي كنكورهاي  سؤال  -4
هـاي   ، خارج از چارچوب مطالب كتـاب قبلهاي  هاي كنكورهاي سال سؤالاز  تعداد زياديي، زيست شناسهاي درسي  كتاب مداومبا توجه به تغييرات 

  هاي جديد است استفاده شده است. هايي كه منطبق بر كتاب در اين كتاب فقط از سؤال . از اين روباشند درسي جديد مي
  مكمل هاي  سؤال  -5

مكمل نيز ارائه شده  كـه  نيـاز     عدادي  سؤالهاي كنكورهاي قبلي تا چه اندازه مباحث مربوطه را پوشش دهند، ت كه سوال در هر قسمت، بسته به اين
و هاي تأليفي مرتبط با متن  و سؤال هاي كانون فرهنگي آموزش ها از آزمون سازند. اين سؤال و داوطلبان كنكور را به طور كامل برآورده ميآموزان  دانش
  اند. كتاب درسي گزينش شدهشكل 

  براي تشخيص ميزان تسلط بر آن فصل هم قرار داده شده است. اليسؤ 20 بندي جمع آزموندر ضمن در پايان هر فصل يك 
  ي تشريحي پاسخ نامه -6

هاي نادرست را هم مورد  ي پاسخ صحيح هر سؤال، ساير نكات مهم مربوط به آن سؤال و گزينه ي جامع و تشريحي ضمن ارائه نامه در انتهاي كتاب پاسخ
  بررسي قرار داده است.

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