
  

 
  
  
  

 شناسی ترکیبی زیست
  

  
  
 

 آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم رشتۀ تجربی قابل استفادة دانش 
 10  نکتۀ ترکیبی + آزمون گزاره محور) 30(هر بسته شامل بستۀ ترکیبی 
  10  متابولیسم) و (گیاهی، جانوري، ژنتیک، بدن انسانآزمون موضوعی 
 9 بندي مباحث جانوري  نمودار جمع 
 17 هاي درسی جدول در یک نگاه از مباحث مهم کتاب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤلف: امیررضا پاشاپوریگانه



 

 
 

 

 

  

  شناسی ترکیبی زیست  عنوان كتاب: <<
  چی کاظم قلم  ريزي آموزشي: برنامه <<
   امیررضا پاشاپوریگانه  :مؤلف <<

  شجاعی سپیده نجفی ـ امیرحسین کارگر جدي ـ محمد امین عرب  :ويراستاران <<
  مریم صالحی  مدير مستندسازي: <<
  مستندسازي: <<

  
فاطمه محمدي ـ محمدسجاد ترکمان ـ سامان راستروان  
  احمدرضا هاشمی ـ سجاد عمادي ـ یگانه شکري

  سارینا کشوري  :آرا و صفحه حروف نگار <<
   طرح جلد <<
  رقعی  قطع: <<
    :نوبت چاپ <<
    چاپ: <<
    : چاپخانه <<
    :تيراژ <<
    ليتوگرافي: <<
    قيمت: <<
    شابك: <<



 

 شناسي تركيبي زيست

  
  
  

  

                    
  تيراژتيراژ                                              سالسال                                              چاپچاپ                              

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 مقدمه:
 

  كه هستي نام از او يافت                  فلك جنبش، زمين آرام از او يافت به نام آن
  

  آموزان تجربی دهم، یازدهم و دوازدهم: دانش
  با سالم؛

هاي یک کتاب درسی و  هاي ترکیبی بین مبحث سوالهاي خالص از یک مبحث،  ، درصد سوال98در کنکور 
  هاي ترکیبی بین سه کتاب بدین شرح است: سوال

  

  کتاب درسی
تعداد کل
  سؤاالت

تعداد سؤاالت
  مستقیم از فصل

تعداد سؤال
  ترکیبی از فصل

تعداد سؤال ترکیبی با 
  هاي پایه دیگر کتاب

  4  4  10  18  زیست دهم
  4  6  11  21  زیست یازدهم

  4  3  10  17  دوازدهمزیست 
  ها تعداد کل سؤال

50  
31  13  6  

  %12  %26  %62  سهم هر نوع سؤال
  

شناسی است. نکات  هاي ترکیبی زیست آموزان در حیطۀ سوال هدف اصلی این کتاب، برطرف کردن نیاز دانش
  مطرح شده در این کتاب، همگی بر مبناي ترکیب درون فصلی و بین فصلی نگارش شده است. 

  کتاب: ساختار
  کتاب مراجعه کنید.) 7ها به صفحۀ  هستب(جهت آشنایی با ساختار  بستۀ ترکیبی 10ـ 
  ها به تفکیک گیاهی، جانوري، ژنتیک، بدن انسان، متابولیسم طراحی شده است.) این آزمون( آزمون جامع 10ـ 
گیاهی، جانوري، ژنتیک و ... را به صورت توانید همۀ مباحث  در این بخش می( شناسی بندي موضوعی زیست جمعنمودارهاي ـ 
  بندي و مرور کنید.) جمع جا یکمع و جا

آموزان در هر سه مقطع  همۀ نکات مطرح شده در کتاب، داراي شناسنامه هستند. بنابراین دانش نکتۀ مهم:
فصل موردنظر  روي خود در مباحث، از نکات ترکیبی مرتبط با توانند با توجه به پیش دهم، یازدهم و دوازدهم می

  استفاده کنند. 
  

  امیررضا پاشاپور یگانه
  تجربی کشور 8رتبۀ 




