
  

  

  

  

شناسي را براي هاي زيستهاي گذشته عناوين متعددي از كتابدر طي سال    

م و همواره در اين تأليفات سعي ياپژوهان گرامي تأليف و گردآوري نمودهدانش

م، در طي يپژوهان گرامي را مورد توجه قرار دهم كه نيازهاي اساسي دانشيانموده

است  داشتههاي اخير نگرش طراحان كنكور نسبت به گذشته تفاوت چشمگيري سال

 پژوهان گرامي را برايي آثار مختلف نياز دانشو ما نيز پيوسته در تالشيم تا با ارائه

اس لذا بر اين اسلگوهاي جديد طرح سؤال ياري نماييم. تغيير شيوه مطالعه و تطابق با ا

شناسي خود هاي درس زيستام تا در كالسهاي اخير تالش نمودهسالطي بنده در 

براي تهران و چه در ساير مراكز آموزشي  چه در مركز تيزهوشان عالمه حلّي

نمايم. گاهي آموزان مطالب و جزواتي را در اين راستا ارائه هاي متنوع دانشطيف

نمايند كه چه خوب است اين آموزان عزيز پيشنهاد مياوقات همكاران گرامي يا دانش

پژوهان گرامي در سراسر كشور هاي جديد در اختيار دانشمطالب را در قالب كتاب

قرار دهيم. لذا كتاب حاضر در تالش در جهت تحقق اين تقاضا توليد و ارائه گرديده 

و پرسش  دهتعداد  1390تنها در كنكور سراسري سال كه د جالب است بداني است.

شناسي پرسش درس زيست پنجاهاز هفده پرسش  1391در كنكور سراسري سال 

ين گيري از ابهره ها، اسامي دانشمندان و ... مرتبط بوده است. لذا اهميتبا قيدها، ترين

  ن روشن است.كتاب بر همگا

اي را در آن بگنجانيم، به نموديم مطالب گستردهدر ابتداي تأليف اين اثر سعي     

هاي خارج از عنوان مثال نكات مربوط به تصاوير كتاب درسي، مجموعه آزمون

تدريج اين كتاب در حال تبديل شدن كشور و ... ولي در ادامه كار متوجه شديم كه به

جامع  تابيباشد! در حالي كه هدف اصلي، توليد ككننده ميبه كتابي پر حجم و خسته

 5هاي تأليفي كه حدود و از طرفي در ساير كتاب و در عين حال جمع و جور بود!

لذا توجه نماييد كه  م.ياطور گسترده شرح و ارائه نمودهباشند مطالب را بهجلد مي

همراه برتر طور كه از نام آن هويدا است ايم كه اين كتاب همانتمام تالشمان را كرده

اب ايم كه اين كتتالش كرده گويي و حجم گسترده! وبه دور از زيادهشما باشد كتابي 

همراه  هموارهمند به حمل آن باشيد و اي توليد شود كه شما عالقهدر قطع و اندازه

شما باشد تا در هر كجا كه احساس كرديد وقت شما در حال تلف شدن است فوراً 

راستاي اهداف فوق اثري مفيد را از آن استفاده كنيد. اميدوارم توانسته باشيم در 

  عرضه نموده باشيم و شما پس از خواندن اين كتاب از درس خواندن لذت ببريد!



اق اغراند كه بيگر بنده بودهدر تأليف و گردآوري اين اثر گروهي، عزيزاني ياري

مراتب سپاس دانم كه ها بوده است و لذا بر خود الزم ميزحمت اصلي بر دوش آن

  و امتنان خود را از اين عزيزان اعالم نمايم:
        

       
  
  

منان براي اين عزيزان آرزوي توفيق روز افزون را  از درкه ايزد    

ي خاكي و در هر حالي و اميدوارم كه در هر كجاي اين كرهنمايم مسئلت مي

ها باشند. رو به تعالي، سالمت، پر تالش و در حال خدمت به انسان هستندكه 

تواند از آرزوهاي هر مي ،ي موجودات زندهخدمت به همههر چند 

  شناسي باشد! زيست

    محمّد نوروزيانمحمّد نوروزيانمحمّد نوروزيانمحمّد نوروزيان    خشايار هنرآموز فهيم،خشايار هنرآموز فهيم،خشايار هنرآموز فهيم،خشايار هنرآموز فهيم،چنين از زحمات جناب آقايان هم    

و ند اهياري نمود ما راكه در مراحل ويرايش اين اثر  حميد فرامرزپورحميد فرامرزپورحميد فرامرزپورحميد فرامرزپوردكتر دكتر دكتر دكتر و و و و 

 ،زهرا قاسميها آرايي سرкرخانمصفحه و عزيزان پر تالش واحد تايپ

اي نويد شريفي جناب آق و پور هريسي ، مهري عاليزادهحسنان محمّدـمژگ

نمايم و مراتب سپاس تشكر ميگرافيست محترم و زبردست انتشارات همIمان 

    منصوره خادميمنصوره خادميمنصوره خادميمنصوره خادمي، ، ، ، سرو سرو سرو سرو نازO آذر، پIه پورخنازO آذر، پIه پورخنازO آذر، پIه پورخنازO آذر، پIه پورخها خانم دانشجوييخود را از گروه ويراستاري 

و و و و     سجاد هژبريسجاد هژبريسجاد هژبريسجاد هژبري، ، ، ، مآلمآلمآلمآلعليرضا بهشتيعليرضا بهشتيعليرضا بهشتيعليرضا بهشتي    انانانانآقايآقايآقايآقايو و و و ، الهام محمدي و  مليQ گودرزي ، الهام محمدي و  مليQ گودرزي ، الهام محمدي و  مليQ گودرزي ، الهام محمدي و  مليQ گودرزي 

  دارم.اعالم مي    اتابك خواجهاتابك خواجهاتابك خواجهاتابك خواجه
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