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هاي زيست و بهداشت،   با عنواندبيرستانمقطع  كه در استمنحصر به فرد خود، درسي كامالً مفهومي  شناسي به علت ساختار درس زيست
رد، ها ارتباط كامل وجود دا ارائه شده است و بين مطالب آنسال چهارم شناسي   و زيست2شناسي و آزمايشگاه  ، زيست1شناسي و آزمايشگاه  زيست

  .ناپذير است انجام يادگيري يك مطلب بدون توجه به سايرمطالب كاري دشوار وبراين بنا
شناسي  ، كمك به يادگيري و درك مفاهيم زيستاست» شناسي آموزش مفهومي زيست  «هاي  كه از سري كتابها قارچليف كتاب أهدف از ت

  .استها  آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه دانش
آن جايي كه در كنكور سراسري و از  .دسته بندي شوند تحليل قرارگرفته و متن كتاب درسي مورد تجزيه و ود درسعي شده است ابهامات موج

  راهدف اصلي  كتاب درسي خارج نشده وچارچوبشود در اين كتاب نيز سعي شده است از  الي خارج از كتاب مطرح نميامتحانات مدارس هيچ سؤ
  .قرار دهيم دقيق متون درسي ي مطالعه

  :است زير شرح به ، قابل ذكر است»شناسي آموزش مفهومي زيست  «هاي اين سري كتاب منحصر به فردي كه در ويژگي خاص و
  .شود  اكثر موارد اين كتاب به ترتيب مراحل زير ارائه ميدر )1
  ).نوشته شده استكنار جمله » كتاب درسي« عنوان . ( عين جمله كتاب درسي آورده شده است-1-1
  .شود اين جمله توصيف مي -1-2
  .شود  ذكر مياست، موجود در اين جمله كه قابل استنباط هاي تهنك -1-3
  .اند آورده شده»تذكر« و » يادآوري « در قالباست، آن جمله مرتبطهاي درسي ديگر، با  كتابمطالبي كه از  -1-4
به صورت مستقيم يا ها  الؤ درصد س35 درصد تا 30دهدكه هر ساله بين   نشان ميهاي اخير هاي كنكور سراسري از سال البندي سؤ  جمع)2

وجود در هاي م تههاي كتاب درسي عيناً آورده شده و نك با توجه به اين موضوع كليه شكل. شود هاي كتاب درسي مطرح مي غيرمستقيم فقط از شكل
  .اند ذكر شدهنيز ها  آن
 واضح و روشن بيان طور توضيحات هر موضوع را بهترين   ريزترين و دقيق بام وي از متن درس را ناديده نگيريا م كلمهيا در حد توان سعي كرده )3
  .ميكن
  .ميشناسي ياري كن م شما را در امر يادگيري مفاهيم درسي زيستي بتوان»هاي كمك آموزشي درسي نگارش كتاب سبك جديد «م با اينياميدوار* 
نگارشي  اماليي و م در صورتي كه در متن كتاب با غلط علمي،يآموزان عزيز انتظار دار همكاران گرامي و دانش از شما» .نامه نانوشته غلط ندارد«

  . را مطلع فرماييد ماir.kanoon.www سايتمواجه شديد لطف فرموده و از طريق 
  شاد و موفق باشيد

   




