
  :آموزان عزيز و دانش همكاران گرامي
 شناسي زيستهاي كتاب درسي  لهاي مرتبط با شك اي از نكات و پرسش مجموعهست،  اكنون در اختيار شما كتابي كه هم

باشد و براساس سطوح مختلف يادگيري تنظيم شده  كه سعي آن، انتقال معلومات و آموزش مياست  دهم تجربيياز
ي شما  هاي سازنده ها و پيشنهاد انتقاد .آموزان عزيز واقع گردد و دانشن كه مورد قبول آموزگاران محترم اميد آ .است

  . ما خواهد بودرسان  هاي احتمالي كتاب، ياري كال    ً                  قطعا  در رفع ايراد و اش
  

  : ي استفاده از كتاب نحوه
ي موضوع  ي مرسوم آن كه دسترسي به صفحه براي فهرست اين كتاب، عالوه بر استفاده: اي فهرست با كاركرد مشاوره) 1

 ها، شكلها،  ها، زيرموضوع تعداد موضوع در فهرست،. در نظر گرفته شده است مورد نظر است، كاركردهاي آموزشي نيز
روي هر موضوع قرار  نماد ارزيابي پيشرفت نيز روبه. هاي هر شكل و تعداد سواالت هر موضوع و فصل مشخص شده است نكته

  .هاي آن موضوع، متناسب با پيشرفتتان رنگ كنيد ها را پس از حل سوال كنيم مستطيل توصيه مي. داده شده است
هاي اصلي و  شامل موضوع. است كه در آن اهداف آموزشي هر درس ترسيم شده است نقشه راهي: درخت دانش) 2

آموز در به ياد سپردن  شود و به دانش تري تقسيم مي هاي فرعي ها و شاخه سپس با توجه و نياز موضوع، به زيرموضوع
مال بر مبناي سير ها كا بندي مطالب و سوال و طبقه درخت دانش. بندي مطالب هر فصل كمك خواهد كرد و طبقه

هاي هر بسته را نيز تعيين  هاي آن را مشخص و تعداد سوال ها و زيرموضوع و موضوع موجود در كتاب درسي است
 . كرديم

  
  

 به قادر شما تا است شده آورده مهم هاي نكته از اي خالصه ارتباط با هر شكل كتاب درسي، در :ي آموزشي نكته) 3
همبستگي . تكميلي آورده شده است ي نكته 36و نيز ي آموزشي  نكته 1900اين كتاب  در .باشيد  سواالت گويي پاسخ

  .بندي سواالت كامال رعايت شده است نامه و طبقه بين درخت دانش، درس
  

  
كتاب درسي در هاي  شكلبا مرتبط سوال  496كتاب درسي هاي  شكلجهت پوشش كامل  :دار سوال شناسنامه) 4

مرتبط  دار شناسنامه هاي سوالرا در قالب   ، سواالت استانداردچيدمان سواالت سعي شده است در. تشده اسكتاب قرار داده 
   .ارائه كنيم درسي كتاب با اشكال

  
  

موزشي آورده ي آ شكل كتاب درسي نكته 168تر براي  در اين كتاب براي يادگيري بهتر و ساده :شكل و تصوير) 5
  .ي آموزشي آورده شده است نكته 11به طور متوسط با هر شكل به طور متوسط در ارتباط . شده است

  
  :نكته بسيار مهم

. كتاب درسي نيستندمشابه   ًا كدام عين اما هيچ ،هاي كتاب درسي هستند هاي اين كتاب اگرچه مرتبط با شكل شكل
  .شداين موضوع سبب گسترش و وسعت ديد شما در يادگيري مطالب خواهد 

  
  



  

هاي درسي زيست، تعداد زيادي از  با توجه به تغييرات مداوم كتاب :اي داخل و خارج كشورهكنكورهاي  سوال) 6
رو در اين  از اين. هاي درسي جديد مي باشند هاي قبل، خارج از چارچوب مطالب كتاب هاي كنكورهاي سال سوال

ي موارد سواالت كنكور هاي درسي جديد است استفاده شده و در برخ هايي كه منطبق با كتاب فقط از سوالكتاب 
تست از  107هاي كنكور و يادگيري بهتر مطالب كتاب درسي،  جهت آشنايي با تست. اند  اندكي تغيير يافته

  .هاي كتاب درسي در كتاب قرار داده شده است سراسري داخل و خارج كشور مرتبط با شكل هايكنكور
  
هاي مهم تكميلي  اي از نكته درسي، برحسب نياز، خالصه هاي كتاب در ارتباط با برخي از شكل :ي تكميلي نكته) 7

ي تكميلي مرتبط با متن و شكل  نكته 36در اين كتاب . گويي سواالت باشيد آورده شده است تا شما قادر به پاسخ
  . كتاب درسي آورده شده است

  
. توازن در آن كتاب داردكيفيت و محتواي زيباي هر كتابي بستگي به رعايت تناسب و  :ضريب تناسب و توازن) 8

شود و تاليف كتاب از سليقه و نظر  تناسب و توازن مانع پرداختن مولفان به يك فصل و بازماندن از فصل ديگر مي
ضريب  هاي كتاب درسي، را بر مبناي تعداد شكلكتاب اين تعداد سوال موجود در . شود شخصي طراح دور مي

  .آورده شده است سوال 3ر ارتباط با هر شكل به طور متوسط در اين كتاب، د. ناميم توازن و تناسب مي
  
  .فصل كتاب درسي در هر فصل آورده شده است 9زيرموضوع در  24هاي كتاب بر اساس  نكته :زير موضوع )9

  
هاي مهم و گويايي است كه توانايي بيان هدف اصلي درس را  ي محتوايي درس در قالب واژه حيطه :كليد واژه) 10

اين . شامل عبارات و كلمات جديدي است كه براي درك بهتر مفاهيم در هر درخت دانش قرار داده شده است .داراست
كند و  مي اي بندي مطالب كتاب درسي كمك ارزنده آموز به منظور طبقه در نهادينه شدن مفاهيم در ذهن دانش موضوع
دهد، زيرا در اشكال گوناگوني از آن طراحي  ميقرار  در حين مطالعه تمام اين مفاهيم را مورد توجه بيشتريآموز  دانش

  .سوال شده است
  

اي  هاي تشريحي و چهار گزينه گويي به پرسش نامه به شرح و تحليل و پاسخ در پاسخ: نامه كامل پاسخ) 11
بر مبناي طور كامل  پاسخ تشريحي به. شود دار نيز اشاره مي پردازيم و عالوه بر آن به تحليل نكات كليدي و دام مي

  .هاي كنكور خواهد كردنمره امتحاني شما و آشنايي با تستبهبود كتاب درسي نوشته شده است كه كمك زيادي به 
  

  : نكته مهم
هاي  بتوانيد ارزيابي خوبي از آموخته ايم تا قرار دادهرا  اي از سواالت مجموعهو نكات مرتبط با آن، پس از هر شكل 

  .ه باشيدهاي آن شكل داشت خود از نكته
  

و نظرات اصالحي خود را به ) اعم از علمي و تايپي(شود كه هر گونه ايراد احتمالي  نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب از دبيران، دانش
  .هاي بعدي كتاب مورد بازبيني قرار گيرد ارسال نمايند، تا در چاپ com.gmail@book.kanoonآدرس 

تصويري شناسي هاي زيست لوي مدير توليد مجموعه كتابمحبوبه مو                                                                     
 

..   ّ       موف ق باشيد  


