
 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 يكي از مهم. 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 ،سبز هاي 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. روع كنيددرسى 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 ضمناً. چاپ شده است

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

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 
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
 

  منظم هاى 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 تصحيح و 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

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
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چي كاظم قلم  



  
  

  
  .اند تعريفي از حيات ارائه كندتو در برابر بزرگي آفرينشش نمي شناسي به نام او كه دانش زيست

  
ايد داراي  آموزان عزيز، كتابي كه به عنوان يك كتاب كمك آموزشي انتخاب نموده با سالم خدمت همكاران ارجمند و دانش

  :هاي كلي و جزئي زير است اين كتاب داراي هدف. فزايش دهدا در سطح كنكور سراسريشما را  آمادگي  تا هاي ممتازي است ويژگي
 .گويند يك تصوير گوياتر از هزار كلمه است، اما گويايي بعضي از تصاوير بسيار بيشتر از اين است مي: درك و تثبيت مفاهيم كتاب -1

و در مطالب  ي هچكيد يك ستون :ون استقالب دو ست فصل دريك اي از هر گفتار  هاي ممتاز اين كتاب ارائه خالصه يكي از ويژگي
ست و حتي با جزئيات بيشتري ادرسي هاي كتاب  راستاي شكل هاي منتخب هم كه شكل است به طوري هاي مرتبط شكل ستون ديگر

را ياد گرفته و به راحتي مفاهيم را در ذهن كتاب مطالب  ي هتقريباً هم ،خالصه گفتار ي تا شما بتوانيد با ديدن شكل به همراه مطالعه
  .خود تثبيت كنيد

نامه دقيق به منظور يادگيري  از خط به خط كتاب و ارائه پاسخ طراحي تست ،هاي ديگر كتاب يكي از ويژگي:  ارتقاي سطح دانش -2
  .و تثبيت اطالعات آموخته شده است

، ها درس ي ههاي آبي در هم هاي ممتاز و منحصر به فرد كتاب يكي از ويژگي :طراحي تست در كنكور  ي هآشناي با نحو -3
   .كنكور است هاي اي به سوال هاي سراسري و پاسخ حرفه بندي تست طبقه

  :اين امر موجب مي شود
  .سنجش موضوعات مشخص شود ي هيك استاندارد درست از نحو –الف 
  .نكات پرتكرار و با اهميت هر فصل مشخص شود –ب 
  .آموز قابل پيش بيني باشدموضوعات قابل سنجش توسط طراحان كنكور براي دانش  –ج 
هاي  از ويژگي. مرتبط بودن مفاهيم استهاي درس زيست به هم  يكي از ويژگي :ارتقاي توانمندي به منظور ارتباط مفاهيم  -4

دهم است تا  لسا با كتاب مرتبط كتاب يازدهم و حتيمختلف هاي  هاي تركيبي از فصل اين كتاب داشتن تست ديگر منحصر به فرد
  .هاي تركيبي افزايش يابد با تست هز در مواجهقدرت پاسخ گويي دانش آمو

 هاي داوطلبين كنكور در درس زيست شناسي نداشتن بينش كافي از موضوعات يكي از ضعف :شناسي  ايجاد بينش زيست – 5
  .هاي بينشي اين مشكل را برطرف كرده است با داشتن تستاست كه اين كتاب  مختلف

  
اند توانسته باشيم گام  ليف اين كتاب همكاري داشتهأد دوستان و اساتيد ارجمندي كه در تاستفاده از تجارب ارزشمن اميد است با

  .كوچكي در ارتقاي آموزش شما عزيزان برداشته باشيم
 

بداني كه دانش نيايد به بن                   چو ديدار يابي به شاخ سخن  

)فردوسي(  

 

  ارادتمند شما

  علي كرامت

 مقدمه



 

 

  
  

  نمايه كتاب
  

ها و  آموزان عزيز، اين ضرورت احساس شد كه در ارتباط با شكل با عرض ادب و احترام خدمت همكاران فرهيخته و دانش  
  :نكاتي جهت اطالع ارائه شود) 2(شناسي  ي موجود در اين كتاب كمك آموزشي در مقايسه با كتاب درسي زيست درسنامه

در اين مجلّد براي پوشش مطالب و تصاوير،  وفعاليت استفاده شده  67شكل و  281ز ا) 2(شناسي  در كتاب درسي زيست  
شـكل مكمـل    17هاي كتاب درسي و  شكل مشابه با شكل 149شكل در درسنامه ارائه گرديده است كه از اين ميان  166
 بخشـي از المـت سـتاره در   ع. انـد  مشخص شده (*) ستاره براي تمايز با عالمت باشد كه ميها و مطالب كتاب درسي  شكل

  . است قرار داده شدهنكات درسنامه كه فراتر از سطح كتاب بوده و جهت درك بهتر مطالب كتاب درسي ارائه گرديده نيز 
ط با سؤال مرتب 38هاي كتاب درسي و  سؤال مرتبط با شكل 307هاي كتاب درسي  ها و فعاليت براي پوشش مطالب، شكل

  .اشاره نمود ،پاسخ داراي شكل 23سؤال همراه با شكل و  57توان به حضور  از موارد ديگر مي. اند ها مطرح شده فعاليت
  .اند، كلمات كليدي مرتبط با آن مطلب است مشخص شده قرمزبا رنگ  نامه پاسخ رضمناً كلمات يا عباراتي كه د

انـد از تمـامي اسـاتيد و     در پايان ضمن تشكر از زحمات اساتيد بزرگواري كه در گردآوري اين كتاب نقـش مهمـي داشـته   
  . نظرات خود ما را در ارائه بهتر اين كتاب ياري نمايند آموزان گرامي درخواست داريم با ارائه دانش

  
  

  كتاب آبي  كتاب درسي  

  

  

  تعداد شكل

  

  

  شكل  281

  

  

  شكل  246

  هاي كتاب درسي شكل مشابه شكل  149

  هاي كتاب درسي شكل مكمل شكل  17

  شكل در صورت سوال  57

  نامه شكل در پاسخ  23

  هاي كتاب درسي سوال مرتبط با فعاليت  38  فعاليت  67  تعداد فعاليت

  هاي كتاب درسي  سوال مرتبط با شكل  307  شكل  281  ها شكل دتعدا

 

 

  

 

  فرد اميرحسين بهروزي

  




