
 
 

ی اول دورهھفتم   یپایھ  علوم آبیکتاب 
  متوسطھ

ي آموزش، تمرین و تسلط بر مطالب را در زمینه هفتمي آموزان پایهاي کامل است که نیازهاي دانشمجموعههفتم علوم  آبیکتاب 
سطح آموزشی، مناسب و  آموزان در این مقطع، با هري دانشي طراحی این کتاب به صورتی است که براي همهپاسخگوست. شیوه

 کاربردي باشد.
 

 یست؟  چمحتواي کتاب       
 نامـه و سـواالتدرخـت دانـش، درس یـک شـامل فصـلتشـکیل شـده اسـت، هـر  فصـل 15از  و کتاب درسی مطابق باکامالً این کتاب 

  است.
شـوند و بایـد در پایـان مطالعـه بـه چـه آمـوزان در ایـن فصـل بـا چـه موضـوعی آشـنا میکـه دانش در ابتداي هر فصل، مشخص شده

 هایی دست یابند.توانایی

 درخت دانش 
مطـابق  فصـلت در هـر سـواال اسـت. و تعـداد سـؤال از هـر موضـوع مشـخص شـدهها موضـوع مسـیر آمـوزش، ،فصـلدر ابتداي هر 

 .سوال است 850 .این کتاب شاملبندي برگه اصلی امتحانی، طبقه بندي شده استتیپ

 نامه و پاسخ تشریحیدرس طراحی سواالت،
اي مختلــف ســؤاالت تســتی ماننــد هــشــامل تیپ نــدتمــامی ســواالت ایــن کتــاب کــه از خــط بــه خــط کتــاب درســی طراحــی شــده ا

،آدرس تمــامی اطمینــان از پوشــش مطالــبو بــراي  هســتند شمارشــی، جــاي خــالی، ســؤاالت مربــوط بــه تصــاویر کتــاب درســی و ...
 ها ذکر شده است.سواالت کنار آن

آمـوزان بـا تسـلط شو دان نـداطور کامـل پوشـش دادهکـه تمـام نکـات مهـم هـر درس را بـه نـدنگـارش شـده ا ايگونهبه هانامهدرس
 .توانند به سؤاالت پاسخ دهندها، به راحتی میروي این درسنامه

ي ســؤاالت، پاســخ کامــل و جــامع در نظــر گرفتــه شــده ي تشــریحی اختصــاص دارد  و بــراي همــهنامهبخــش آخــر کتــاب بــه پاســخ
توانـد تمـامِ درس را ها میي کامـل پاسـخآمـوز بـا تحلیـل کامـل سـؤاالت و مطالعـهاند کـه دانشها به نحوي نوشـته شـدهاست. پاسخ

 طور مؤثر مرور نماید.به

 ها و سؤاالتها، زیرموضوعتعداد موضوع

 تجربه و تفکر موضوع
گیر در علوم اندازه

 و ابزارهاي آن
 از معدن تا خانه مواد پیرامون ما ها، الفباي مواداتم

سفر آب روي 

 زمین

سفر آب درون 

 زمین

انرژي و 

 هاي آنتبدیل

 6 3 7 5 4 6 6 2 تعداد زیرموضوع

 110 35 45 40 50 65 70 35 تعداد سوال
 

 منابع انرژي موضوع
سازي گرما و بهینه

 مصرف انرژي 

بندي یاخته و سازمان

 آن
 تبادل با محیط گردش مواد سفر غذا ي سالمتسفره

 3 6 6 6 6 4 9 تعداد زیرموضوع

 30 40 40 45 50 55 60 تعداد سوال

  مبحث شناسی      
ها پاسخ ندهید و فقـط مبحـث گویی به هر سؤال تشخیص و شناسایی مبحث آن سؤال است. حتی اگر به سؤالاولین گام براي پاسخ

ظر شـما افـزایش یافتـه اید و سرعت عمل شما و دقت نگویی به پیش رفتهیک گام در مسیر پاسخ ،درستی تشخیص دهیدهر سؤال را به
هاي اشتباه یا توانید فراوانی سؤالصورت یک بازي آموزشی هم میبه ایم.است. با این استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته

 مبحثی خود مقایسه کنید.  يبندي کنید و نتیجه را با کارنامهنزده یا صحیح را در هر مبحث جمع
 

 مجید بیانلو

 مقدمھ


