
 

 بسمه تعالی
علوم تجربی به عنوان یکی از ابزارهای شناخت موجودات و جهان هستی، دانش الزم جهت بررسی  امروزه

آنها را ی همهگیری چگونگی شکل، جانداران، قوانین حاکم بر طبیعت و در نهایت روابط بین عناصر طبیعت
فت در بسیاری از باشد . چه بسا پیشرمندان میآورد و مورد توجه بسیاری از محققان و دانشفراهم می

باشد. امروزه علوم تجربی در چهار ای علوم تجربی میهای علمی در گرو درک کامل مفاهیم پایهزمینه
 گیرد.شود و مورد مطالعه قرار میشناسی آموزش داده میشناسی و زیستی شیمی، فیزیک، زمینزیرمجموعه

 

ن شده است، سعی گردیده تا بر اساس کتاب درسی، کتاب حاضر که به عنوان کتاب کار و آموزش تدوی در
ارائه گردد. این خالصه درس شامل نکات ی کتاب درسی هاای از مباحث اصلی هر یک از فصلابتدا خالصه
آموزان کمک تواند به آموزش بهتر دانشهایی از مفاهیم مرتبط است که پس از کتاب درسی میمهم و مثال

ی مشابه در همه تقریباً یکه هدف اصلی از تدوین کتاب کار است، در قالبدرسی  سؤاالتکند. در ادامه 
 بندی شده است.گیرد. این قالب به صورت زیر تقسیمآموزان قرار میها در اختیار دانشفصل

 

 :نادرست يا درست سؤاالت -الف

 یک کلیدی نکات بر تسلط بردن باال باعث که است مبحث یک نکات یادگیری سنجش جهت مؤثر روشی

 .گرددمی بخش
 

 :خالي جاي سؤاالت-ب

 باعث که شود گنجانده خالی جای در صحیح جواب باید نظر، مورد مباحث مفاهیم یپایه بر قسمت این در

 .گردد می آموز دانش یادگیری میزان سنجش

 :تشريحي پاسخ با سؤاالت-ج

 در شما دانش و هاآموخته تربیش خش،ب این در. شودمی شامل را هاتمرین از بخش تریناصلی قسمت این

  شود. می سنجیده نظر مورد مبحث

 :ايهچهارگزين سؤاالت -د

 تیزهوشان، و دولتینمونه هایدبیرستان ورودی هایآزمون جمله از مختلف هایآزمون اهمیت جهت به

 زیادی دقت ؤاالتس این حل که است شده گنجانده بخش هر سؤاالت انتهای ای درچهارگزینه سؤال تعدادی

 ها پاسخ داده شود.الؤسمفاهیم آن، به این  و درک درسی موضوع کامل یادگیری از پس باید و دارد نیاز
ی کتاب که در نامهتوانید از پاسخ، میسؤاالتهای خود با پاسخ درست ی پاسخدر نهایت به منظور مقایسه

 انتهای آن قرار داده شده است، استفاده نمایید.
دوین این کتاب تالش شده است تا با استفاده از تصاویر رنگی، فرآیند آموزش و یادگیری به نحو در ت

 بهتری انجام پذیرد.

 کتاب مکمل عنوان به را کتاب این و است درسی کتاب مطالعه، برای منبع بهترین شودمی کیدأت پایان در

  .شد خواهد، شده آموخته مطالب تثبت و رییادگی در دقت رفتن باال باعث آن که وجود بگیرد نظر در درسی
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