
 
 

  

 پزشکی دانشگاه تهران  ( 96کشور سال  8)رتبة   انه گامیررضا پاشاپور ی

 

 

 مقدم مازیار شیروانی   –اردوان دهبوده     

 

 



 

 
 

 شناسی نیم سال اول دوازدهم بندی زیست ( جمع 98)ده رتبه برتر کنکور  10  – 98های مجموعه کتاب   عنوان کتاب:

 چیکاظم قلم  ریزی آموزشی: برنامه 
 هیأت مؤلفان کانون فرهنگی آموزش   مؤلفان: 

 مقدم مازیار شیروانی –اردوان دهبوده  مدیران تولید: 
 امیررضا پاشاپوریگانه ناظر علمی:

 عالم موگویی –زاده نغمه ارفعی هماهنگی تولید: 

 شجاعی محمدامین عرب  -زهرا نامور ویراستاران:
 مطلق میری   علی   - همایون زینلی   - علی قربانی افضل   - مهدی نوربار   - علی رفیعی   - فاطمه رسولی   - مریم صالحی  مستندسازی:  

 ندا اشرفی آرایی:صفحه
 حمید محمدی  ناظر چاپ: 

 رحلی قطع:
 (1399اول )  چاپ:

 چکاد چاپ چاپخانه:
 چکاد چاپ لیتوگرافی:

 جلد 3000 تیراژ:
 تومان 55000 قیمت:
 ISBN:(978-600-00-2096-5)(978-600-00-2096-5)  شابک:

 

 

 

  

 / مولفان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش؛  سال اول دوازدهم شناسی نیمبندی زيستجمع  : عنوان و نام پديدآور 

 ناظر علمی امیررضا پاشاپوريگانه. 
 ، ۱۳۹۹. تهران: کانون فرهنگی آموزش  : مشخصات نشر 

 ۱۷۶ ص ؛  ۲۹×۲۲ س م. : مشخصات ظاهری 

 . ۱۰ - ۹۸های مجموعه کتاب : فروست 

 5-۲۰۹۶-۰۰-۶۰۰-۹۷۸ : شابک 

 فیپا  : نويسیوضعیت فهرست 

 راهنمای آموزشی )متوسطه(  --شناسی زيست : موضوع 

 Biology -- Study and teaching (Secondary ) : موضوع 

  آزمونها و تمرين ها )متوسطه( -- شناسی زيست : موضوع 

 Biology -- Examinations, questions, etc. (Secondary ) : موضوع 

 ، ۱۳۷۸- امیررضا پاشاپور يگانه،  : شناسه افزوده 

 کانون فرهنگی آموزش : شناسه افزوده 

 QH۳۱5 : رده بندی کنگره 

 ۷۶/5۷۰ : رده بندی ديويی

 ۶۱۴۹۸۱5  : شماره کتابشناسی ملی 

 ۷حاجیان، پالک فلسطین، نرسیده به خیابان انقالب، بن بست  تهران، خیابان نشانی:

 گیرند.قانونی قرار می است و متخلفین تحت پیگرد کلیة حقوق برای ناشر محفوظ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيراژ سال  چاپ  

 جلد 3000 1399 اول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بندی های جمعمجموعه کتاب

 پزشکی دانشگاه تهران  (  96کشور سال   8)رتبة   امیررضا پاشاپور یگانه 

 

 

 

 

 پزشکی دانشگاه تهران  ( 3منطقة  2)رتبة    عرفان آق 

 پزشکی دانشگاه تهران  ( 1منطقة  18)رتبة   پورسجاد حمزه 

 پزشکی شهید بهشتی دندان (  3منطقة  39)رتبة   پریسا کفایتی 

 پزشکی دانشگاه تهران  (  1منطقة  58ة )رتب  شروین مصورعلی 

 پزشکی دانشگاه تهران  ( 1منطقة  27)رتبة    علی ساقیحسن

 پزشکی دانشگاه تهران  ( 2منطقة  38)رتبة    ا... اصفهانی رمیرحمت

 پزشکی دانشگاه تهران  (  1منطقة  14)رتبة   سمانه توتونچیان 

 تهران پزشکی دانشگاه  ( 2منطقة  22)رتبة    نیاحسین اسکندری 

  پزشکی شهید بهشتی دندان (  2منطقة  201)رتبة    محمدسجاد ترکمان

   پزشکی دانشگاه تهران  ( 2منطقة  47)رتبة    روانسامان راست 

 ناظر علمی: 

 هیأت مؤلفان: 



           

 
 

تأثیر زیادی که در نتیجه و رتبه ای برخوردار است. باتوجه به  درس زیست شناسی در رشته تجربی از اهمیت ویژه     
آموز در کنکور دارد و مطالب آن پایه و اساس یادگیری مباحث و موضوعات بعدی در دانشگاه است، براین   دانش

 ای همراه باتوجه به همة نکات و جزئیات امری مهم و ضروری است.اساس یادگیری عمیق و ریشه 
نکات آشکار و پنهان کتاب درسی و سواالت کنکور سراسری  بر پایة آموزش عمیق  10-98کتاب زیست شناسی  

 طراحی شده است.  
 

 این کتاب سه ویژگی مهم دارد:

  تمام نکات مستقل و ترکیبی مباحث نیم سال اول کتاب زیست شناسی دوازدهم در آن آمده است. نخست:

آموز بتواند هم زمان با دانشپیشررروی مطالب و نکات بر اسرراس روند آموزشرری کتاب درسرری بوده تا  دوم:
 تدریس معلم یا مطالعة شخصی نکات هر فصل را نیز یاد بگیرد.

 به عنواناست که  1398های برتر کنکور سراسری سال کتاب تألیف گروهی بیش از ده نفر از رتبه  این  سوم:
اری این کتاب خودشان درس اند. تیم تألیف و ویراستای در آن به کار برده مدرس و طراح، ریزبینی و دقت ویژه 

اند و امسال هم به خاطر ارتباط علمی با  درصد پاسخ داده  90شناسی را در کنکور سراسری باالی زیست
 آموزان آگاهی کامل دارند. ، به نیازهای این دانش 1399داوطلبین کنکور 

 

شناسی دوازدهم است. هرفصل شامل تعدادی نکته ای از صدها نکته مهم مباحث نیم سال اول زیست  کتاب حاضر مجموعه   
 باشند.اصلی و تعداد زیادی زیر نکته است که با هم مرتبط بوده و ایده اصلی بسیاری از سواالت کنکور می 

ای به همراه پاسخ  ها و مثال است. در پایان هر فصل یک مجموعه سؤال چهارگزینههر فصل شامل نکات، تعاریف، گزاره   
 ر انتهای کتاب دو مجموعه آزمون جامع نیز طراحی شده است.تشریحی و د

های برتر( و روش مطالعه پیشنهادی برای  های مطالعة درس زیست شناسی مؤلفین کتاب )رتبهدر این کتاب روش 
 استفاده از این کتاب ذکر شده تا بتوانید با تصحیح روش مطالعه خود سطح یادگیری خود را بهبود بخشید. 

ها توان گفت تمام کلمات، شکلحث توسط سه گروه به صورت جداگانه نوشته و در کنار هم قرار گرفته است. می هر مب 
 ای از قلم نیفتد.  های کتاب درسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا هیچ نکتهو قید

 
 استفاده از کتاب   ة زمان و نحو 

 توان استفاده کرد: از این کتاب به دو صورت می

ها مسرلط شروید و در زمان با آموزش مطالب توسرط معلم نکات این کتاب را خوانده، با تکرار و تمرین بر آنهمیک:  
 های مشخص مرور و ارزیابی نمایید.زمان

ها را حل کرده و بعد بندی پایانی این کتاب را خوانده تسرتجمعز ترم، نوروبندی مانند بین دو های جمعدر دورهدو: 
 های جامع بروید.به سراغ آزمون

خواهیم نارات و ، کارشررناسرران، دبیران و اسررتادان گرامی و نیز دانش آموزان ریزبین میدر پایان از صرراحب ناران
تر کتاب منبع مؤثری برای ارتقای سطح یادگیری و توجه بیش  در میان بگذارند باشرد که اینماپیشرنهادهای خود را با 

 به مباحث درسی و نکات در سطوح مختلف یادگیری گردد. 
 1399فروردین 

 اردوان دهبوده-مازیار شیروانی مقدم 

 



 

 

 

 

در کنکور  90که همگی حائز درصرد باالی  سرال اول، به قلم چندین رتبة برتر کنکوربندی نیمشرناسری جمعکتاب زیسرت

  هستند، تألیف شده است.

های فراوانی بررسری نکات کنکوری تسرت کسرب درصردهای باال در کنکور سرراسرری نیازمند تسرلط کامل بر کتاب درسری و

 است.

 اول دوازدهم است.  سالهدف اصلی تألیف این کتاب، ارائة تمام نکات مهم و تستی مباحث نیم

های توانید به تمام نکات کنکوری آزمونیکنار کتاب درسری، مدر  10 – 98شرناسری  با مطالعه و بررسری دقیق کتاب زیسرت

 شوید. شناسی مسلطزیست

کتاب  3از  کتراب، هر فصررل به چنردین سرررتیتر تقسرریم شررده اسررت. در هر سرررتیتر، تمرامی نکات مرتبط  در این 

 شناسی گردآوری شده است.زیست

 ترین نکات گردآوری شده است. مهم   های گزاره محور )درست و نادرست( در انتهای هر سرتیتر برای مرور آزمون  

کتاب، در سرال کنکور  برتر این دار طراحی شرده اسرت که مؤلفین رتبههای دامای از تسرتهر فصرل، مجموعه در انتهای 

 اند.ار در دام نکات این سؤاالت افتادهترین بخود، بیش

 آزمون جامع انتهای کتاب استفاده کنید. 2ارزیابی کلی وضعیت خود، از جهت  
طور دقیق پاسرخ هر تسرت، به های کامالً تشرریحی و درسرنامه محور دارند. در بررسرینامهاین کتاب، همگی پاسرخ هایتسرت
 ها پی ببرید.تک گزارهلیل درستی و نادرستی تکدبه

 کنم.کشور بابت نمونه خوانی دقیق کتاب تشکر می 38و  3منطقة  5نامور رتبة  در پایان از خانم زهرا 
 
 

 یافت  فلک جنبش، زمین آرام از او   که هستی انم از او یافتهب انم آن

بنابراین ما را با پیشنهادات،   همانند همة آثار، این اثر نیز ممکن است خالی از اشتباه نباشد.

 .نارات و انتقادات خود همراهی کنید

 



 

 

 

 

 

 

   

 روان سامان راست 

 9۸رشته تجربی کنکور سراسری  کشوری 93و  ۲منطقه  ۴۷رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 علیشروین مصور 

 9۸کشوری رشته تجربی کنکور سراسری  133و   1منطقه  ۴۸رتبه 

 علوم پزشکی تهران  دانشجوی پزشکی دانشگاه

 

شناسی بر اساس مدت زمان آزمون  روش مطالعه من در درس زیست 

کردم از تنظیم می شد. من در دو روز ابتدایی هفته اول سعی می 

درسنامه یک کتاب کمک آموزشی یا جزوه دبیرم استفاده کنم تا مطلب  

صرف خواندن برایم جا بیفتد بعد از آن در طی یک یا دو روز وقتم را 

کردم. پس از آن در انتهای هفته اول سعی متن کتاب درسی می 

های کتاب کمک آموزشی را کار کنم. هر تستی را که کار کردم تست می 

ای برایم خواندم و اگر نکته اش را نیز می کردم همان لحظه پاسخنامه می 

کردم. در ابتدای هفته دوم  به همراه داشت آن را حتما یادداشت می 

کردم و سعی شروع به تست زدن از کتاب کمک آموزشی دوم می 

کردم پیش از دوشنبه یا سه شنبه آن را به اتمام برسانم و در نهایت می 

دار و های نشان در روزهای پایانی هفته دوم نکات یادداشت شده و تست 

خواستم کردم. اگر فصلی که می نیز متن کتاب را بار دیگر مرور می 

بحثی بود که بدان تسلط کافی داشتم دیگر درسنامه کار مطالعه کنم م 

کردم یک منبع تستی دیگر را نیز کار کردم و به جای آن سعی می نمی 

 کنم.

کردم تا کلیات وار مطالعه می صورت روزنامه بار درس را به در ابتدا یک 

 درس در نهم نقش ببندد. 

که مطالب کتاب را به تعداد دفعات زیاد بخوانم، تالش  جای این سپس به 

طور ویژه های کتاب به کردم تا عمق خواندنم را افزایش دهم و به شکل می 

رفتم. نکات نامه کتاب درسی می کردم. سپس به سراغ درس دقت می 

ها  کردم، در بخش معدی تست را در حاشیة کتابم یادداشت می اضافة آن 

ها کردم تا هم با انواع سؤال های مختلف حل می متنوع و گوناگون از کتاب 

 ام اضافه کنم.ای آشنا شوم و هم به نکات حاشیه 

داری دار را هم عالمت های مهم و نکته در این بخش یک سری از تست 

 ها را مرور کنم.  بندی آن های جمع کردم تا در زمان 

 

آن است که   10 - 9۸کتاب زیست به نظر من بهترین روش مطالعه 

آشنایی   درسی  صورت حداقل کلی با متن کتاب آموزان از قبل به دانش 

د. این کتاب برون داشته باشند و بعد از آن به سراغ نکته های این کتاب 

تواند عالوه بر مرور حاوی نکات و جداول گوناگون است که به راحتی می 

موضوع باعث جا افتادن بهتر موضوعات و نیز فراگیری نکات تستی  

یری های بعد از درسنامه باعث تثبیت یادگ وان شود. کار کردن تست ا فر 

 گردد. آموزان می دانش 

 

 

است که در هر بخش دارای جداول  کتاب این های این از ویژگی 

بار درس  ها یک آموز با خواندن آن بندی و نکاتی است که دانش جمع 

 شود.  برایش مرور می 

چنین یک مجموعه تستی در انتهای هر فصل گردآوری شده تا هم  هم 

که میزان ها آشنا شوند و هم این های مختلف سؤال آموزان با تیپ دانش 

د. شایسته است که هر تست همواره با فهم خود از درس را بسنجن 

طور کامل بررسی شود، تا هم با خواندن مطالب کتاب و  اش به نامه پاسخ 

 طور کامل مرور و فراگرفته شود. ها، درس به هم با تفسیر دقیق تست 
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 ساقیحسن علی 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  ۷۲و   1منطقه  ۲۷رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 رحمت ا... اصفهانی رمی 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  ۷9و  ۲منطقه  3۸رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

گفتار را   ک ی مطالعه هر فصل ابتدا هر روز    ی برا   ی شناس ست ی من در درس ز 

و در همان روز درسنامه آن گفتار را هم   خواندم ی م  ی کتاب درس  ی از رو 

در  م ی طور مستق به  ی که در درسنامه آمده بود ول  ی . نکات کردم ی مطالعه م 

تا   کردم ی م  ادداشت ی  ی کتاب درس  ه ی بود را در حاش  امده ی ن  ی کتاب درس 

فصل را خواندم،   ی که همه گفتارها  ن ی . بعد ا م ی ا ی سراغ درسنامه ن  گر ی د 

. من دو منبع تست داشتم که منبع اول را در هفته  رفتم ی سراغ تست م 

.  کردم ی را در هفته دوم استفاده م  گر ی دو آزمون کانون و منبع د  ن ی اول ب 

منبع دوم را  ی ها اما تست  زدم ی م  ب ی منبع اولم را به ترت ی ها تست 

  ی اب ی تا تسلط خودم را ارز  کردم ی ( کار م ان ی درم  ی ک ی )  ی مضرب  ورت ص به 

دوازدهم بود. در سال   ست ی ز  ی من برا  ی روش مطالعه عموم  ن ی کنم. ا 

دو آزمون   ن ی هفته اول ب  ی در انتها  ی اب ی را به روش باز  ه ی پا  ست ی کنکور ز 

.  خواندم ی را م  ی و بعد کتاب درس  زدم یاول تست م  ی عن ی  کردم؛ ی کار م 

  ی از رو  کبار ی را  ست ی ز  ی بند قبل آزمون کانون بودجه  ز هم رو  شه ی هم 

 . کردم ی مرور م   ی کتاب درس 

 

ای که در خوانم و براساس تجربه در ابتدا متن کتاب درسی را با دقت می 

توانستند با تغییر ها داشتم، کلماتی که مهم و اصلی بودند یا می حل سؤال 

 کردم.  جزئی به دام تستی تبدیل شوند را هایالیت می 

در هنگام خواندن کتاب درسی، سعی در ایجاد ارتباط عمیق بین مطالب  

لب قدیم داشتم تا تثبیت کاملی شکل بگیرد. بعد یک الی دو  جدید و مطا 

ک  ر پرداختم و سعی در د صورت آموزشی می ها به روز به حل تست 

 مفاهیم و تثبیت مطالب داشتم. 

تر  صورت دقیق واری که انجام شد، بار دیگر به پس از مطالعة روزنامه 

 کردم گفتار را. مطالعه می 

 

 

« بهتر است اول کتاب 10-9۸ ی شناس  ستی مطالعه کتاب »ز  ی برا 

صورت  به  ب ی ترت ها به با سرعت باال مطالعه شود سپس تست  ی درس 

ها، نکات آنها در کتاب  آن تست  ق ی دق  ل ی آزمون زده شود و پس از تحل 

صورت  ن ی فصل را به ا   ۴آموز هر که دانش   ن ی نوشته شود. بعد از ا   ی درس 

بیاید و مطالب را دقیق بخواند و   10-9۸نکات کتاب سراغ    د ی کار کرد، با 

  د ی آموز با مرحله دانش  ن ی . در ا ها را با بقیة مباحث برقرار کند ارتباط آن 

ها  را مشخص کرده و زیر آن   را که قبال به آنها توجه نداشته است   ی نکات 

 . سد ی بنو   ی کتاب درس   ه ی در حاش خط بکشد و  

 

های خالصه  آموزان از مسئله استفاده دانش  حاضر، هدف از تألیف کتاب 

 بندی است. های گزینشی سطح باال برای طول دوران جمع و تست 

های  های جامع و کنکورهای سال برای مرور سریع مطالب قبل از آزمون 

 های این کتاب خوانده شود.  نامه قبل، درس 

یابی مطالب  داری هم که در کتاب گنجانده شده، برای باز های نکته تست 

 کمک کننده است.

تواند سنجشی از دقت شما به مطالب کتاب  های صحیح و غلط می گزاره 

 درسی باشد. 
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 پور سجاد حمزه 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  9۸و   1منطقه  1۸رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران 

 

 ا ین یاسکندر  نیحس 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  ۴6و  ۲منطقه  ۲۲رتبه 

 پزشکی دانشگاه تهران دانشجوی 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

  ه ، برای مطالعه این درس ابتدا یکبار متن کتاب درسی را روخوانی کرد 

را وارد   ی بدون توجه به این که مفهوم آن چیست. سپس نکات کنکور 

رفتم و به طور  م. سپس به سراغ کتاب درسی می کرد کتاب درسی می 

پرداختم و دور لغات مهم خط دقیق به حفظ و استنباط آن می 

ها، موارد  ها و خودکار ها و هایالیتر کشیدم و با استفاده از مدادرنگی می 

هایی  کردم. سپس به سراغ درسنامه کتاب ها را مشخص می مهم و قید 

ور دقیق میخواندم و هرجا که نیاز بود میرفتم و آنها را به ط که داشتم 

رفتم و به ها می تست  شدم. سپس به سراغ کتاب سریع رد می 

 زدم. های مختلف حجمی، زماندار و سرعتی و سنجشی تست می روش 

بندی خوب برسم.  رفتم تا به یک جمع ها می در آخر نیز سراغ آزمون 

شده و  ایالیت کردم و نکات ه بعد از آن تنها کتاب درسی را مرور می 

 خوانی در زیست بسیار مهم است.دار را میزدم. دقیق عالمت 

 

کتاب درسی را گفتار به گفتار مطالعه کرده و در روز ایول  گام اول: 

ها را هایالیت  مطالعه، کلمات علمی )مثاًل لیزوزیم(، قیود و فصل 

 کردم. می 

صورت  واری که انجام شد، بار دیگر به پس از مطالعة روزنامه  گام دوم: 

 کردم گفتار را. تر مطالعه می دقیق 

نامة کتاب کمک درسی را خوانده و نکات مهم آن را در درس  گام سوم: 

 کردم. نویسی می کتاب درسی با خودکار آبی و قرمز حاشیه 

تایی   10های های کتاب کمک درسی را در باکس تست  گام چهارم: 

کردم و نکات مهم زدم و پس از هر باکس، پاسخ آن را بررسی می می 

 کردم. نویسی شده را مرور می پاسخ را در کتابم حاشیه 

 کردم. شده را مرور می نویسی خیلی سریع نکات حاشیه   گام پنجم: 

 

در آن  کتاب درسی را متن  آموز یکبار قبل از ورود به این کتاب، دانش 

 ید  و سپس از این کتاب استفاده نمایند. ایتدا نکات را بخوانصل بخواند ف 

  ید های درست و نادرست برو ، سپس به سراغ گزاره کرده و دقیق بررسی  

نکاتی که برای شما جدید است را   . بررسی نمایید دقیق  به طور    ها را ن آ و  

کسب پس از   پایان در    دار کردن مشخص نموده و با کشیدن خط یا نشان 

ها ، به سراغ تست کامل ودرک تمام نکات ذکر شده در کتاب آمادگی 

 . حل کنید دار    زمان به صورت  ها را  و آن   ید برو 

 

صورت مکمل با کتاب درسی استفاده  به باید    10-9۸شناسی  کتاب زیست 

صورت دقیق مطالعه کند و  آموز اول کتاب درسی را به بشود. حتماً دانش 

نکات مهم متن را یاد بگیرد و سپس از نکات مهم، پرتکرار و سطح باالی  

 این کتاب استفاده بکند. 
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 سمانه توتونچیان 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  33و   1منطقه  1۴رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 پریسا کفایتی 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  ۸0و   ۲منطقه  39رتبه 

 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دندان 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

و   ی خوان . دور اول روزنامه کردم ی دور مرور م  3هر آزمون کتاب را  ی برا 

  اد ی مفهوم را  کردم ی م  ی منبع بود. در دور اول سع  ی ها نصف تست 

زدم و  ی ها را م تست یة و نصف بق  خواندم ی م  تر ق ی دور دوم دق . رم ی بگ 

 داشتم.   ی ب ی ترک   کرد ی رو   تر ش ی دور سوم ب 

 

شناسی ابتدا کتاب درسی را در گفتار برای مطالعة درس زیست 

 کردم. موردنظر مطالعه می 

 برای آشنایی کلی با مطلب. تر  البته نه خیلی دقیق و جزئی و بیش 

کردم تا هم کتاب یک بار مرور  سپس جزوه یا درسنامه را مطالعه می 

شود و هم نکات اضافی که ممکن بود به نظر خود بیاید را از درسنامه  

 به کتاب درسی وارد کنم. 

کردم و پاسخ  ها را کامل بررسی می زدم و تست سپس تست می 

 . خواندم ها را می تشریحی تمام تست 

در این مرحله چون تسلطم بر مطلب کامل نبود، معمواًل اشتباهات  

کردم و نکات  ها را رفع می ها داشتم که با بررسی آن زیادی در تست 

 کردم. پاسخ تشریح را نیز به کتاب درسی وارد می 

کردم. اما این بار با دقت و سپس دوباره کتاب درسی را مطالعه می 

ها را رفتم و باز هم پاسخ تر می جزئی و سپس به سراغ تست بیش 
 کردم.  کامل بررسی می 

کردم تا روز آزمون کتاب درسی را در مجموع سه یا چهار بار سعی می 

بار مرور  3یا  ۲دار را نیز های نشان چنین تست مطالعه کنم و هم 

 کردم. می 

 
 

ها را با   غلط ح ی ها و صح از تست  ی آموزان تعداد بهتر است ابتدا دانش 

حل کنند تا اشتباهات خود را بدانند!سپس به نکات و   ی اب ی باز  روش 

 ها رجوع کرده و نکات مهم را به کتاب خود انتقال دهند. ی بند جمع 
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تر شامل نکات ترکیبی و نکات قابل برداشت از متن و  این کتاب بیش 
 های کتاب درسی است.  شکل 

بار مطالعة کتاب درسی از این کتاب به بهتر است بعد از حداقل یک 
تر استفاده کنیم. یعنی وقتی بر مطالب  بیش عنوان منبعی برای نکات 

ای کتاب درسی تسلط نسبی پیدا کردیم، به سراغ آن اصلی و پایه 
مان در درس  تواند با توجه به روش مطالعه بیاییم. این زمان می 

 شناسی متفاوت باشد. زیست 
برای بعضی پس از اولین مطالعة کتاب درسی و برای بعضی دیگر بعد از 

ت زدن از آن قسمت. به هر حال نکتة مهم این است که اولین بار تس 
بندی و مرور نکات از تر بودیم یا حتی هنگام جمع وقتی دنبال نکات بیش 

 آن استفاده کنیم. 
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 عرفان آق

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  1۸و  3منطقه  ۲رتبه 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

کردم و سپس  طور سطحی مطالعه می بار به ابتدا کتاب درسی را یک 

ادی دارند و  تر و این بار قیدها و نکات اهمیت زی برای بار دوم عمقی 

های کتاب  نامه کردم و سپس سراغ درس نکات مهم را هایالیت می 

که کردم و در صورتی ها را مطالعه می رفتم و آن کمک درسی می 

کردم و بعد های آموزشی آن را حل می مشکل خاصی داشتم با فیلم 

تر اهمیت دارد و  زدم تا بفهمم کجاها بیش را می  6های مضرب تست 

های مضرب زوج یا  کردم و بعد سراغ تست تر مطالعه می جا را بیش آن 

 کردم. نویسی می رفتم و حتماً نکات را حاشیه فرد می 

 

نامه را پر کند البته که نکات این کتاب  تواند جای درس این کتاب می 

توان از آن زنی برای تکمیل عملکرد می بعد از تست  بسیار مهم است و 

 استفاده کرد. 

 

 محمدسجاد ترکمان 

 9۸کشور رشته تجربی کنکور سراسری  ۴03و  ۲منطقه  ۲01رتبه 

 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دندان 

 

صورت  من در مطالعه زیست شناسی ابتدا یک دور کتاب درسی را به 

آشنا شوم. سپس برمی  وار میخواندم تا با مفهوم کلی مبحث روزنامه 

صورت دقیق و  گشتم و دوباره کتاب درسی را می خواندم اما این بار به 

رفتم و نکات و مطالب  با سرعت کمتر. سپس به سراغ درسنامه می 

کردم. پس از آن به سراغ منبع تستی  ترکیبی آن را مطالعه می 

تری داشت. دوباره به کتاب درسی و  های ساده رفتم که تست می 

کردم تا اشکاالتم را برطرف کنم. بعد از آن از سایر امه رجوع می درسن 

کردم. نکات جدیدی  منابع تعداد زیادی تست با سطوح مختلف کار می 

ها  نبودند در کتاب  آوردم را در صورتی که در درسنامه دست می ه که ب 

 کردم. درسی یادداشت می 

 

آموز متن  ا بتدا بهتر است دانش  10 - 9۸برای استفاده از کتاب زیست 

کتاب درسی را در هر فصل به خوبی مطالعه کند سپس نکات مربوط به آن 

به طور دقیق مطالعه نماید. در هر مبحث ابتدا  10 - 9۸فصل را در کتاب 

ورت  ص ها را بررسی کند و پس از مطالعه هر نکته را به مثال -جداول -نکات 

سوال از خود بپرسد وپس از آن به آزمون عبارات بپردازد و در نهایت 

ها را تمرین کرده و پاسخ تشریحی هر تست را به خوبی مطالعه  تست 

 نماید.  

 


