
به نام خالق زیباییبه نام خالق زیبایی
.شودشناسی به علت ساختار منحصر به فرد خود، درسی مفهومی است که استفاده از تصاویر موجب تفهیم بهتر این درس میدرس زیست

ي طراحان ل توجه ویژهاین موضوع دلی. موضوع از جایی شروع شد که در بررسی سؤاالت کنکورهاي سراسري و سؤاالت امتحان نهایی مدارس به نکات جالبی رسیدیم
:آمار استخراجی ما به صورت زیر بوده است. هاي کتاب درسی بودچنین امتحانات نهایی، به نکات نهفته در شکلسؤاالت کنکور سراسري هم
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ها و آموزش دیداري با این وصف و اهمیت روزافزون توجه به شکل. خوبی گواه بر اهمیت تصاویر کتاب درسی استي ارائه شده بهدقت در آمار استخراج شده
این کتاب که هم . آموزان گرامی آن را به چاپ برسانیمي دانشي کلیههاي کتاب درسی را استخراج کرده و براي استفادهي شکلبر آن شدیم که نکات کلیه

فرسا بود و امیدواریم اي کامالً گروهی و نو طراحی شده است که این امر بسیار سخت و طاقتاکنون در مقابل شماست با همت و سعی همکاران مؤلف به شیوه
.خواندن این کتاب لذت ببریداز

:این کتاب داراي سه بخش است: ساختار محتواي کتاب
هاي هر فصل کتاب ي مطلب کتاب و پایه و هدف اصلی تألیف کتاب است، به صورتی که شکلاین بخش از کتاب قسمت عمده):ها و نکاتشکل(بخش اول 

.ه استدو دسته نکته در زیر شکل آورده شد. درسی آورده شده است
.کنیدنگري را تمرین میها را آموخته و جزییبا استفاده از این نکات جزئیات شکل. این نکات لزوماً از شکل قابل استنباط است: هاي شکلنکته.1
.اصل شده استمطالبی است که یا از متن کتاب درسی در مورد شکل مورد نظر ذکر شده یا از ترکیب چند موضوع حاین نکات،: هاي ترکیبینکته.2

تر از سؤاالت در این بخش سعی بر آن بوده بیش. این بخش از کتاب به صورت اختصاصی در انتهاي هر فصل آورده شده است): آزمونک(بخش دوم 
.هاي سراسري و آزاد استفاده شود و تعدادي سؤاالت تألیفی هم آورده شده استآزمون

آموز براي یک بندي طراحی شده است، به صورتی که دانشاین بخش براي محک شما و به خصوص براي دوران جمع: )تورق سریع(بخش سوم، در یک نگاه 
ي در این بخش تمامی مطالبی که درباره. زمان خود را از دست دهد و به مطلب مورد نظر خود نرسدهاي خود را بگردد که همبي کتاموضوع الزم نیست که همه

جویی در زمان الوصول بودن دسترسی به مطالب و صرفهایم که  این امر موجب سهلتمام کتب دبیرستان آورده شده است گردهم جمع کردهیک موضوع واحد در 
در . دانشگاهی جدا شده استهاي سوم و پیشبندي است به این صورت که نکات مربوط به سال دوم از نکات سالدر این بخش نکات به صورت طبقه. شودمی
.شودآموزان پایه از این بخش میمندي بهتر دانشبندي سبب بهرهشوند که این نوع طبقهبندي نکات با قیدنام فصل آورده میبخش این طبقههر
ها ت نشده، آناي از موضوعات این امر رعایدر تألیف این کتاب سعی بر آن بوده است که از آوردن مطالب خارج از کتاب خودداري شود؛ در حالی که در پاره* 

ي همکاران دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را از کلیهدر ادامه الزم می. ایم بنابراین مطالب درون کروشه ارزش کنکوري نداردرا درون کروشه مشخص نموده
:اند اعالم نمایمي این اثر یاري نمودهعزیز که بنده را در تهیه

.اندهاي نو را فراهم نمودهي الزم جهت بروز ایدهزمینهچی که ام جناب آقاي قلماستاد گرامی) 1
.سازي کتاب ستودنی استسرکار خانم دکتر محبوبه مولوي که حمایت ایشان در تمام مراحل آماده) 2
.از همکار خوبم آقاي علی پناهی شایق که حامی ما در این مسیر دشوار بودند) 3

. بگذاریدپیشنهادات خود را با ما در میانر پایان از شما درخواست می کنیمد
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