دکتر حنیف عظیمی

برنامه مطالعاتی زیست شناسی نوروز97
با سالم و تبریک نوروز
از آنجایی که برنامه مطالعاتی دانش آموزان برای عید بر اساس متغیرهای مختلفی ،متفاوت
می باشد به طور کلی اعتقاد به ارائه یک برنامه یکسان و واحد مطالعاتی برای همه
دانش آموزان ندارم و پذیرفتم که ترتیب مطالعه فصول در دوران نوروز برای هر دانش آموز
بر اساس شرایط آن مثل شرکت در آزمون قلم چی ،اردو مطالعاتی و برنامه راهبردی مشاور
و  ......می تواند متفاوت باشد .با این وجود برای مطالعه زیست شناسی در دوران نوروز
انجام سه فاکتور زیر را برای تمامی دانش آموزان کالس های طول سال خود ،اجباری
می دانم:


مطالعه تمامی جزوات تدریس شده و بررسی دقیق تمامی تست ها ،متون  ،شکل ها و جدول های جزوات طول سال ()learn better



تمرین  50تا  100تست برای هر فصل از کتاب های کمک آموزشی معتبر از فصول تدریس شده



بررسی دقیق آزمونهای مرحله ای کالسی زمستان و نوروز 97

در ضمن بر اساس برنامه زیر  11مرحله آزمون  10دقیقه ای در تاریخ  2فروردین به همراه پاسخ صوتی در کانال تلگرامی @drhanifazimi
گذاشته شده تا بر اساس برنامه مطالعاتی خود آزمون ها را بررسی کنید.

شماره آزمون

عناوین مطالعاتی آزمون

یک

فصل  6سال دوم  +جزوه ژنتیک از ابتدا تا مسائل آمیزش (صفحه )24

دو

فصول  7و  8سال دوم  +جزوه ژنتیک تا بیماری های وراثتی (صفحه )50

سه

فصول  3و  4سال دوم  +جزوه ژنتیک تا پایان

چهار

فصول  1و  2و  5سال دوم

پنج

جزوه گیاهی

شش

فصل  1پیش دانشگاهی

هفت

فصل  2و  3پیش دانشگاهی

هشت

فصل  5پیش دانشگاهی

نه

فصل  8پیش دانشگاهی

ده

فصل  4و  6پیش دانشگاهی

یازده

فصل  7و  9پیش دانشگاهی

از آنجایی که در کالس های فروردین ماه فصول 1و2و3و 4سال سوم تدریس می شود و دانش آموزان به صورت تکلیف تست های این فصول
را بررسی می کنند ،پیشنهاد می شود مطالعه این فصل ها را به بعد از دوران نوروز منتقل کنید.

