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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   هاي سه 

 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

ها، داوطلب از  با تمرين اين سؤال .اند بندى شده به ترتيب فصول طبقهكه  هاي آزمايشي كشور منتخب ساير آزمون )4درسي 
 يابد.  هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى ميزان و سطح آموخته

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

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

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

 

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

ى ا 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 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 اختصاصي
   

اول مرحله ي   
كادرا  
 

شروع  با آموزش 
اصلي   مفاهيم 

دوم  مرحله   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  



 باسمه تعالى

  ى آزمون دو تكنيك براى مديريت زمان در جلسه
  هاى نقصانى تكنيك زمان

 بخوانيد و تمرين كنيد!                                                اى پاسخ دهيم؟ هاى چهارگزينه ى آزمون به سؤال چگونه در جلسه   
   

گونه  اند. اين كنند كنكور را از دست داده دهند و فكر مى شوند و نظم ذهنى خود را از دست مى د سؤال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مىى آزمون، اگر با چن بسيارى از داوطلبان در جلسه 
تر بيشتر آسيب  هاى آزمونى دشوار باشد دانش آموزان قوى الها جواب دهند. متأسفانه اگر سؤ توانند به سؤال ها هستند كه نمى دهند و فقط آن ها پاسخ مى ى سؤال كنند ديگران به همه داوطلبان فكر مى

اى كمتر از  ها نمره اند، در برخى درس هاى دانشگاهى قبول شده اما بد نيست بدانيد كسانى كه در بهترين و دشوارترين رشته .ها پاسخ صحيح بدهند خواهند به تمام يا اكثر سؤال خورند، چرا كه مى مى
توانيد به چند سؤال متوالى  ها پاسخ دهيد. اگر ديديد كه نمى ى سؤال ايد، مبادا فكر كنيد در كنكور بايد به همه . اگر دانش آموز خوبى هستيد و چند درس را خيلى خوب خواندهاند % به دست آورده40

من  هابراى كه اين سؤال جا كمى هم از خود راضى باشيد و بگوييد وقتى اين حتى بد نيست در .يدباش  نفس داشته  به باشيد كه ديگران هم وضع شما را دارند. اعتماد  پاسخ دهيد، خود را نبازيد، مطمئن
  ى علمى كه كنكور نام دارد.  از جمله در اين مسابقه .ساز است اى سرنوشت دشوار است، واى به حال ديگران! داشتن روحيه، در هر مسابقه

ى نظامى  باز ماهر يا يك فرمانده اعصاب خود تسلط داشته باشيد و درست مانند يك شطرنج ها پاسخ دهيد. بايد بر گوييم به سؤال شى كه در زير مىى كنكور به رو كنيم در جلسه به هر حال توصيه مى
د رها كرد و به كدام سؤال جواب داد و چگونه زمان بگيريد كه چكار كنيد و بهترين كار در هر لحظه كدام است؟ در هر لحظه بايد تشخيص دهيد كه كدام سؤال را باي ترين شرايط تصميم در سخت

 ى كنكور هم آن را اجرا نماييد. گوييم بارها و بارها در منزل و در كنكورهاى آزمايشى تمرين كنيد تا بتوانيد در جلسه را تنظيم نمود. روشى را كه در زير مى
ى آزمون، كارى  ها در دفترچه ها را تغيير ندهيد. نظم و ترتيب سؤال ترى داريد، ترتيب جواب دادن به سؤال اگر در يك درس تسلط بيش د.بينيد پاسخ دهي ى كنكور مى ها را به ترتيبى كه در دفترچه سؤال - 1 

ها در  تر است شما هم به همان ترتيبى كه سؤالشود. پس به كنند، حتماً صالح دانش آموزان و داوطلبان در نظر گرفته مى ها را به طور تصادفى پشت سر هم مطرح نمى سنجيده و فكر شده است و درس
ها  هاى عمومى مطرح شده است تا داوطلبان آرامش و اعتماد به نفس خود را بازيابند، سپس سؤال هاى گذشته در كنكور سراسرى ابتدا سؤال ها پاسخ دهيد. طى سال دفترچه مطرح شده است به آن

هاى  ى تجربى سؤال ها پاسخ دهيد. پس از آن در رشته صاصى اولين درس، رياضى است تا شما در زمانى كه آمادگى ذهنتان بيشتر است به سؤالشود. مثال: در ميان دروس اخت اختصاصى مطرح مى
كند و شما به  س از آن نوع درس تغيير مىشود و پ شود كه ضريب و اهميت بيشترى دارد و نوع درس كامالً متفاوت از رياضى است و سبب نوعى استراحت فكرى براى شما مى شناسى مطرح مى زيست
ها در دفترچه متناسب با آمادگى ذهنى داوطلبان است، بنابراين ترتيب دروس مختلف  هاى رياضى فيزيك و انسانى هم ترتيب چاپ سؤال دهيد و در پايان به شيمى. در رشته هاى فيزيك پاسخ مى سؤال

ها را تغيير دهيد. اما اگر نگران هستيد كه مثالً با  گويى به سؤال نبايد به علت عدم تسلط در يك درس و تسلط بيشتر در درس ديگر ترتيب پاسخبر مبناى كارشناسى دقيق صورت گرفته است و شما 
 د.شناسى و ... را نداشته باشيد به نكات بعدى توجه نمايي هاى زيست هاى درس رياضى، زمان كافى براى پاسخگويى به سؤال پاسخ دادن به سؤال

گذارند، خواه به اين دليل كه آن درس ضريب كمترى دارد يا اين كه آن درس را بلد نيستند كامالً  . كسانى كه يك درس را به طور كامل كنار مىبار مطالعه نماييد هاى دفترچه را حداقل يك تمام سؤال - 2 
هاى دشوار يك  توانيد بخش ى يك درس اشتباه است، البته مى نظر نمايند.) كنار گذاشتن مطالعه هم بايد با مشاورين آگاه تبادلها  كنند. (به جز موارد استثنايى مثل داوطلبان هنرستانى كه آن اشتباه مى

تجربى و انسانى درس رياضى را ى  دهند و برخى داوطلبان رشته فيزيك گاهى اوقات درس شيمى را پاسخ نمى درس را كنار بگذاريد، اما حذف كامل يك درس خطاست. مثالً داوطلبان گروه رياضى
 كنند. اين كار همانطور كه گفتيم كامالً اشتباه است. حذف مى

  اى: هاى چهارگزينه ى مطالعه و پاسخ دادن به پرسش شيوه -3 
 ده، سنجيده و دقيق است.ها در آزمون سراسرى امرى حساب ش ها را به همان ترتيبى كه در دفترچه تنظيم شده است پاسخ دهيد. زيرا ترتيب سؤال سؤال -1 
 توانيد در وقت قانونى پاسخ دهيد بپردازيد. هايى كه مى گير يا دشوار نكنيد و در ابتدا فقط به سؤال هاى وقت ها، به هيچ وجه وقت خود را صرف سؤال هنگام پاسخ دادن به سؤال -2 
مشخص كنيد و با قاطعيت و  ها را با عالمت گونه سؤال از وقت مقرر نياز دارد، اين ها زمانى بيش خ دادن به آنگير باشند و پاس دهيد وقت ها را بلد هستيد ولى تشخيص مى برخى سؤال - 3  

 خونسردى از آن سؤال عبور كنيد.

 ها رد شويد. شخص كنيد و فوراً از آن سؤالم  -  ها را با عالمت گونه سؤال هايى را اصالً بلد نباشيد يا برايتان دشوار باشند، اين ممكن است سؤال -4 
هاى  گير يا دشوار زياد باشد، نگران نشويد و سؤال هاى وقت از هيچ سؤالى نخوانده رد نشويد. زيرا ممكن است پس از چند سؤال دشوار، چند سؤال ساده پيدا كنيد. هر چقدر هم كه تعداد سؤال -5 

 تر را بيابيد. هاى ساده ؤالبعدى را با آرامش و به ترتيب بخوانيد تا س
 توانيد به ساعت خود نگاه كنيد، متوجه خواهيد شد هنوز مدتى از زمان آن درس باقى مانده است. هاى يك درس مى پس از پايان سؤال -6 
 هاى درس بعدى را آغاز نماييد. تر پاسخ داديد، فوراً سؤال هاى ساده هاى هر درس را مطالعه كرديد و به سؤال لپس از اين كه يك بار سؤا -7 

 اسخ دهيد بپردازيد.توانيد در وقت مقرر پ هايى كه مى رد شويد و فقط به سؤال  -  و هاى زدن عالمت گير يا دشوار با هاى وقت سرعت از سؤال درتمام دروس به -8 
 هاى تمام دروس را مطالعه كرديد به ساعت خود نگاه كنيد و ببينيد چقدر از كل زمان كنكور باقى مانده است.  ازآن كه يك بار سؤال پس -9 
هاى  ايد و برخى از سؤال ى كنكور افسوس نخواهيد خورد كه وقت كم آورده ز جلسهايد و پس ا ايد پاسخ داده هايى را كه به خوبى بلد بوده زيرا تمام سؤال. تا همين جا موفقيت بزرگى نصيب شما شده است 

 ايد. خيلى ساده را از دست داده
ها را كه در بار نخست  خواهند را انتخاب كنيد. شايد جواب بعضى سؤال توانيد پاسخ دهيد ولى وقت بيشترى مى گير اختصاص دهيد، چند سؤال كه مى هاى وقت اكنون وقت باقيمانده را به سؤال -10 

 گير تقسيم كنيد. هاى وقت فراموش كرده بوديد، اكنون به خاطر بياوريد، به هر حال بايد وقت مانده را به خوبى بين سؤال
 وش نكرده باشيد.ها را فرام ها را به خوبى بررسى كنيد و مراقب باشيد كه بعضى صفحات يا بعضى سؤال ى بسيار مهم: تمام صفحات دفترچه سؤال توصيه -11 
ى  نامه مطابقت بدهيد. اگر اين كار را نكنيد، ممكن است در پايان متوجه شويد كه شماره ها با شماره پاسخ ها را در دفترچه سؤال ى سؤال هر پنج سؤال يك بار يا هر ده سؤال يك بار شماره -12 

 شود. ها دشوار مى ايد در ميان انبوه سؤال جا زده شويد و يافتن محل سؤالى كه جابه اچه مىنامه مطابقت ندارد، در اين صورت دستپ ى پاسخ سؤال دفترچه با شماره
شود و كنند، اين روش خطرناك است و ممكن است وقت تمام  نامه منتقل مى ها را در پاسخ دهند و در پايان جواب ها پاسخ مى ها، در دفترچه سؤال تعدادى از داوطلبان به سؤال يك كار خطرناك! -13 

 نامه انتقال دهيد. ها را به پاسخ شما فرصت نكنيد جواب
توانيد  كنيد كه مى دانيد. اگر در يك درس فقط سه يا چهار سؤال را پيدا مى ها را مى هايى بگرديد كه جواب آن هيچ درسى را كنار نگذاريد و در هر درس به دنبال سؤال  :تر توصيه به داوطلبان ضعيف 

 اى درحد خودتان بگيريد. توانيد نتيجه ار باشيد. با همين شرايط هم مىجواب دهيد، اميدو
 هشدار به داوطلبان متوسط، قوى و خيلى زرنگ: 
است چند سؤال اول يك درس خيلى دشوار،  ها پاسخ دهيد. ممكن خورند. بنابراين به اين فكر نباشيد كه به تمام سؤال تر بيشتر لطمه مى ها از حد معمول دشوارتر باشند، معموالً داوطلبان قوى اگر سؤال 

ها را داشته باشيد، مضطرب و آشفته خواهيد شد. پس از همين حاال خود را آماده كنيد كه ممكن است به چند سؤال متوالى  گير يا كامالً ابتكارى باشند و اگر شما قصد جواب دادن به تمام سؤال وقت
ى  تر و متوسط، روحيه دانشگاهى دشوار بود و برخى داوطلبان قوى وفيزيك پيش هاى درس رياضى در كنكور سراسرى چند سال قبل، سؤال ها عبور كنيد. ى آن پاسخ ندهيد. بايد بدون نگرانى از همه

سى دشوار باشد، داوطلبان قوى بيشتر آسيب خواهند هاى در كنيم كه اگر سؤال هاى فيزيك و شيمى هم به خوبى جواب دهند. مجدد تكرار مى هاى درس خود را از دست دادند و نتوانستند به سؤال
 خورد.

  اى در خانه هاى چهارگزينه گويى به پرسش پاسخ 
 براى تمرين در خانه به نكات زير توجه كنيد: 
 ى ما استفاده كنيد و كار اشتباه را خودتان تجربه نكنيد. . از تجربهفايده و حتى مضر است اى نپردازيد، زيرا كامالً بى هاى چهارگزينه گويى به سؤال ى دقيق درس به پاسخ گاه قبل از مطالعه هيچ 
 گويى با دو خودكار تكنيك پاسخ -1 
ودكار آبى پاسخ دهيد. ها را يك بار در زمان قانونى با خ توانيد هم ميزان دانش خود را بررسى نماييد و هم سرعت عمل خود را افزايش داده، تنظيم وقت را بياموزيد. سؤال با اجراى اين تكنيك مى 

توانيد در زمان كافى به  ايد با دقت مطالعه نماييد. ببينيد آيا مى ايد و يا سريعاً پاسخ داده هايى را كه بدون پاسخ گذاشته پس از پايان زمان قانونى، خودكار خود را عوض كنيد و با خودكار قرمز سؤال
دقتى، عجله، اشتباه در محاسبه،  توانيد بعضى از اشتباهاتتان را خودتان پيدا كنيد. منظور اشتباهاتى است كه در اثر بى ى خود مى نامه صحيح پاسخها پاسخ دهيد و آيا قبل از ت تعداد بيشترى از سؤال

هاى خود و  كنكور اصلى دچار چنين اشتباهاتى نشويد. هر داوطلب ويژگى اى پيدا خواهيد كرد كه در گونه اشتباهات را بيابيد، تجربه افتد. اگر توانستيد اين ها و موارد ديگر اتفاق مى جا زدن گزينه جابه
گويى بيابيد و با اجتناب از اين گونه موارد، در كنكور، اشتباهات مخصوص به خود را تكرار نكنيد. وقت كم نياوريد، كمتر  اشتباهات مخصوص خود را دارد. بايد اشتباهات خودتان را هنگام پاسخ

 هايى را كه بلد هستيد، اشتباه پاسخ ندهيد. حتماً اين روش را آزمايش كنيد. يد و سؤالى منفى بگير نمره
  اى هاى چهارگزينه گويى به سؤال زمان مناسب براى پاسخ -2 
اى نپردازيد. اگر  هاى چهارگزينه گويى به سؤال به  پاسخ كه دروس را مطالعه نموديد، ها بيشتر است، بالفاصله پس از آن ى حفظى آن كنيم در دروس عمومى و دروسى كه جنبه به شما توصيه مى 

گاه به تمرين آن  طور نيست و بايد يكى دو روز صبر كنيد، آن ايد، در صورتى كه اين ها را به طور كامل ياد گرفته ها پاسخ دهيد، تصور خواهيد نمود كه درس بالفاصله پس از مطالعه اين دروس به آن
 دروس رياضى و فيزيك اگر پس از مطالعه و مرور درس به تمرين آن بپردازيد، اشكالى ندارد. بپردازيد. اما در مورد

  چى    كاظم قلم     




