چگونه زیست شناسی
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زیســت شناســی ،درســی کــه مــن بــه اون میگــم غــول بــی شــاخ و
دم کنکــور تجربــی! غولــی کــه اگــر از پــس اون بــر بیایــد قبولــی در
رشــتههای دکتــرای حرف ـهای (پزشــکی ،دندانپزشــکی و داروســازی)
براتــون ســهل میشــه .زیســت شناســی جذابیــت هــای خــاص
خــودش رو داره و خونــدن اون بــرای بســیاری از دانــش آمــوزان بــا
لــذت همــراه هســت .البتــه لذتــی کــه میتونــه بــا چالــش مطالعاتــی
همــراه بشــه.
خونــدن زیستشناســی بــرای کســب درصدهــای بــاال اصولــی داره
کــه مــن در ایــن کتابچــه بــه شــما آمــوزش خواهــم داد ،اصولــی
کــه اگــر رعایــت نشــه شــاید در حــد میرغضــب مظفرالدیــن شــاه
هــم نتونیــد بــه ســواالت ایــن درس در کنکــور پاســخ بدیــد! بــا مــن
همــراه باشــید تــا بدونیــد چطــور میشــه ایــن درس رو حرف ـهای تــر
از همیشــه مطالعــه کــرد و درصــد باالیــی از ســواالت رو در کنکــور
پاســخ داد.
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»

مقدمه

زیســت شناســی درســی هســت کــه بــه تنهایــی میتونــه براتــون تفــاوت هــا رو
رقــم بزنــه .درســی کــه شــاید ســند پوشــیدن لبــاس پزشــکی رو براتــون امضــا
کنــه و شــما رو بــه تنهایــی بــه ســمت دکتــر شــدن هــل بــده .همــون طــور کــه
یــک فوتبالیســت توپــش هیــچ وقــت ازش جــدا نمیشــه ،یــک کنکــوری تجربی
هــم نبایــد هیــچ وقــت بــدون کتــاب زیســت شناســی دیــده بشــه!
تــو ایــن چنــد ســال اخیــر طراحــان محتــرم کنکــور سراســری کامــا ســبک
ســواالت رو تغییــر دادن از ســال  92بــه ایــن طــرف حتــی طــول گزینههــای
ســوال خیلــی بیشــتر شــده .خونــدن ســواالت بــه همــراه گزینههــا بــه تنهایــی
زمــان زیــادی رو از شــما میگیــره .هــر گزینــه ممکــن هســت ترکیبــی از چندیــن
فصــل باشــه .در حیــن خونــدن صــورت ســوال بایــد ســریعا خواســته طــراح رو
درک کنیــد ،بمانــد کــه بایــد حواســتون بــه قیدهــا هــم باشــه!
طراحــان ســوال دیگــه فقــط ســطح دانــش شــما
رو مــورد ســنجش قــرار نمیدن.ایــن روزهــا ســواالت
زیســت شناســی کنکــور نشــون داده هرکــی بیشــتر
حواســش جمــع باشــه برنــدس!
اگــه بــه میانگیــن درصــد هــای زیســت شناســی در کنکــور سراســری ســال 95
نــگاه کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه هیــچ داوطلبــی موفــق نشــده بــه کل
ســواالت پاســخ بــده و ایــن درس رو  100درصــد بزنــه .فقــط  249نفــر زیســت
شناســی رو بــاالی  80درصــد زدن.
مطمئنــن درصــد بــاالی  80در زیســت شناســی میتونــه تاثیــر بــه ســزایی در رتبه
و قبولــی شــما داشــته باشــد .زیســت رو جــدی بگیریــد و ســعی کنیــد باهــاش
دوســت باشــید ،ضــرر نمــی کنیــد.
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 3گام اساسی برای مطالعه زیست
پیش خوانی کنید
پیــش خوانــی کــردن دروس مختلــف بــه رونــد یادگیــری شــما کمــک زیــادی
میکنــه .زیســت شناســی هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .پیــش خوانی زیســت
شناســی رو قبــل از تدریــس اســتاد بــه همتــون توصیــه مــی کنــم.
توجــه کنیــد کــه قــرار نیســت کار عجیــب و غریبــی انجــام بدیــد و یــا زمــان زیــادی
واســه ایــن کار بذاریــد .در حــد  5الــی  15وقــت بذاریــد و مباحثــی کــه قــرار هســت
اســتاد تدریــس کنــه رو پیــش خوانــی کنیــد .دقــت کنیــد کــه هــدف مــا از ایــن کار
آشــنایی کلــی شــما بــا مباحــث جدیــد هســت .پیــش خوانــی ایــن امــکان رو بــه
شــما میــده کــه بــا کلیــت یــک فصــل آشــنا بشــید تــا در زمــان تدریــس در کالس
مباحــث براتــون گنــگ و جدیــد نباشــند.
توجه ویژه در کالس درس
حلقــه گمشــده بســیاری از یادگیــری هــای ناقــص دانــش آمــوزان بــی توجهــی بــه
تدریــس دبیــر هســت .دبیــری کــه چندیــن ســال بــا داوطلبهــای زیــادی ســر و کار
داشــته و بــه دفعــات زیــاد کتابهــای زیســت شناســی رو تدریــس کــرده ،بــدون
شــک تجربــه بســیار ارزشــمندی در زمینــه کنکــور داره.
وظیفــه شماســت کــه در کالس درس مــو رو از ماســت بیــرون بکشــید و عالمــت
ســوالهای خودتــون رو از مباحــث گنــگ بــا مطــرح کــردن در کالس بــر طــرف
کنیــد .در ضمــن حتمــا از تدریــس اســتاد و از نــکات ویــژهای کــه در هنــگام تدریــس
بیــان میکنــن یادداشــت بــرداری کنیــد.
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مطالعه فصل جدید در همان روز
تــا تنــور داغــه ،نــون رو بچســبون! ضــرب و المثلــی کــه خیلــی تــو ســال کنکــور
بــه کارتــون میــاد .بهتریــن کار و عقالنــی تریــن کار ممکــن مطالعــه مباحــث تــازه
تدریــس شــده در همــان روز هســت .تاکیــد زیــاد مشــاوران بــرای اینکــه درس هــر
روز رو همــان روز بخونیــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه ذهــن شــما آمادگــی بیشــتری
بــرای یادگیــری اون مبحــث خــاص داره و بهتــر میتونیــد مفاهیم رو بــرای خودتون
جــا بندازیــد .بنابرایــن از همیــن االن تــا آخریــن روز همــه درسهــا رو در همــون
روزی کــه تدریــس میشــن ،مطالعــه کنیــد.

توجــه :انجــام دادن ایــن ســه کار بســیار ســاده نــه تنهــا بــرای
زیســت شناســی بلکــه بــرای هــر درســی ،در هــر مقطعــی
میتونــه نتیجــه شــگفت انگیــز براتــون رقــم بزنــه .نــه فرمــول
خاصــی مطــرح شــده و نــه تکنیکهــای آن چنانــی ،شــما بــا
انجــام ایــن ســه کار بنیــادی و اصولــی و صــد البتــه ســاده می
تونیــد بــه راحتــی یــک مطلــب از هــر درســی رو یــاد بگیریــد.
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نحوه مطالعه یک فصل از زیست شناسی
بعــد از پیــش خوانــی یــک فصــل و هــم چنیــن توجــه بــه تدریــس در کالس
درس ،نوبــت بــه مطالعــه در همــون روز میرســه .بــرای اینکــه یــک فصــل از
زیســت شناســی رو بــه بهتریــن شــکل ممکــن بخونیــد بایــد مراحــل زیــر رو
انجــام بدیــد:
مطالعه اجمالی
خونــدن اجمالــی و یــا روزنامــه وار یــک فصــل از زیســت شناســی بیشــتر از 10
دقیقــه زمــان نمیبــره .شــما بــا مطالعــه اجمالــی متوجــه خواهیــد شــد کــه هــدف
مولــف کتــاب از ایــن فصــل زیســت شناســی چــه چیــزی بــوده و اهــداف ایــن
فصــل از کتــاب شــامل چــه نکاتــی میشــده.

مطالعه دقیق هر پاراگراف
هــر فصــل از زیســت شناســی بــه چندیــن پاراگــراف بــا تیترهــای مختلف تقســیم
شــده .شــما بعــد از مطالعــه اجمالــی بایــد بــرای هــر پاراگــراف وقــت کافــی بزارید
و تمــام جنبههــای یــک پاراگــراف رو بررســی کنیــد .بــه هیــچ عنــوان از وقــت
گذاشــتن بــرای فکــر کــردن در زیســت شناســی نترســید .شــما بایــد مطالــب هــر
پاراگــراف رو بــا مطالــب ســایر فصــل هــا از کتابهــای دیگــر زیســت شناســی
ترکیــب کنیــد.
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عمیق و مفهومی خواندن
طبیعــی هســت داوطلبــی کــه متــن کتــاب درســی را ســطحی میخونــه و بــه درک
عمیــق مفاهیــم درســی توجهــی نــداره در انتخــاب گزینــه صحیــح ســواالت آزمــون
مشــکل داشــته باشــه .بــرای اینکــه در ایــن درس بــه موفقیــت برســید حتمـ ً
ـا کتاب
درســی را بــه صــورت دقیــق و مفهومــی بخونیــد .مفهومــی خوانــدن یعنــی هــر
جملــه را بــا دقــت بخونیــد و کلمــات کلیــدی رو پیــدا کنیــد و معنــای دقیــق اونها
رو روشــن کنیــد .مطالــب رو بــه یکدیگــر ربــط بدیــد .تفاوتهــا و تشــابهها رو
تعییــن کنیــد و نــکات یــک موضــوع رو دســتهبندی کنیــد .اگــر مطلبــی رو خــوب
بفهمیــد و یــاد بگیریــد ،میتونیــد اون رو بــه زبــان خودتــون بیــان کنیــد و بــه
پرســشهاش پاســخ بدیــد.
طرح سوال
فــرض کنیــد شــما طــراح ســواالت زیســت شناســی هســتید بــه کــدوم قســمت
کتــاب درســی بیشــتر توجــه میکنیــد؟ کــدوم نــکات ترکیبــی رو بــرای طــرح ســوال
در نظــر میگیریــد؟
اگــر تونســتید از متــن کتــاب درســی ســواالتی معقــول طــرح کنیــد یعنــی مطالــب
را عمیــق خوندیــد و یــاد گرفتیــد .اگــر جــای طــراح ســواالت باشــید بایــد متــن
کتــاب درســی را بــه قــدری حالجــی کنیــد تــا نکاتــی اســتخراج بشــه کــه از دیــد
بســیاری از داوطلبــان پنهــون مونــده! پــس بــرای کســب درصــد باالتــر الزم هســت
کــه ذهــن طراحــان رو بخونیــد و مثــل اونهــا فکــر کنیــد.
هــدف مــا از طــرح ســوال ایــن هســت کــه شــما قدرت
خالقیــت پیــدا کنیــد .بایــد خودتــون رو در جایــگاه
طــراح کنکــور ببینیــد و از تمــام زوایــای ممکــن بــه
مطالــب هــر پاراگــراف از زیســت شناســی فکــر کنیــد.
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مارکر کردن و یا خط کشیدن
حتمــا بــا اهمیــت قیدهــا و کلمــات کلیــدی در کنکــور سراســری آشــنایی داریــد.
بــرای اینکــه بتونیــد رابطــه خوبــی بــا ایــن کلمــات پیــدا کنیــد بهتــر هســت کــه
از قــدرت بصــری (بینایــی) خودتــون اســتفاده کنیــد .زمانــی کــه شــما در حیــن
مطالعــه مــداد و یــا ماژیــک داریــد دقتتــون بیشــتر خواهــد شــد و در هــر پاراگــراف
بــه دنبــال کلمــه ای هســتید کــه معنــای جملــه رو بــه تنهایــی تغییــر میــده .بــا
عالمــت زدن جمــات و کلمــات مهــم در مرورهــای بعــدی ذهنتــون توجــه بیشــتری
نســبت بــه ایــن کلمــات خواهــد داشــت و کــم کــم ملکــه ذهنتــون خواهــد شــد.
شکل ها
اصــوال هــدف از آوردن شــکل در هــر کتابــی ،کمــک بــه فهــم راحــت تــر مباحــث
هســت .شــکلهای زیســت شناســی از جدایــی ناپذیــر تریــن اجــزا هــر فصــل
بــه حســاب میــاد .توجــه بــه ریــزه کار یهــای هــر شــکل و هــم چنیــن ارتبــاط
دقیــق اون بــه پاراگرافهــای مربوطــه وظیفــه شــما در هنــگام مطالعــه هســت.
تســتهایی کــه در کنکــور ســال  96از شــکلهای کتــاب درســی مطــرح شــده
بــه نوعــی کنکور یهــا رو غافلگیــر کــرده .حتمــا توجــه ویــژهای بــه اشــکال کتــاب
درســی داشــته باشــید و بــه خوبــی اونهــا رو مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار بدیــد.
قدرت بازگو کردن
زمانــی کــه تونســتید یــک فصــل از زیســت شناســی رو بــرای
خودتــون و یــا هــر شــخص دیگــه ای تدریــس کنیــد ،مطمئــن
باشــید کــه بــه احتمــال زیــاد بــه تمامــی مفاهیــم و ریــزه
کار یهــای اون مســلط شــدید .اگــر هــدف شــما رســیدن بــه
درصدهــای عالــی در زیســت شناســی هســت بایــد بــه جایگاهی
برســید کــه بتونیــد بــا بــه خاطــر آوردن نــام یــک فصــل تمامــی
تیترهــا و پاراگرافهــای اون رو بــرای خودتــون مــرور کنیــد.
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تحلیل سواالت تستی
ســواالت کنکــور ،آزمــون آزمایشــی و کتابهــای کمــک آموزشــی رو بــه خوبــی
تحلیــل کنیــد .گزینــه بــه گزینــه هــر ســوال رو بررســی کنیــد و نــکات اون رو در
دفتــری یادداشــت کنیــد.
قســمت هایــی از کتــاب درســی کــه طــراح بــه اون توجــه داشــته اســت و شــما
نتونســتید بــه ســوال مطــرح شــده از اون قســمت پاســخ صحیــح بدیــد رو دوبــاره
ت میزنیــد بعضــی از ســواالتی کــه اشــتباه حــل کردیــد رو
بررســی کنیــد .وقتــی تسـ 
عالمــت دار بزنیــد تــا بعـ ً
ـدا دوبــاره مــرور کنیــد.
نكاتــی كــه كنكــوری بــه نظــر میــان و تســتهای دام دار رو مشــخص کنیــد و
قســمت مربــوط بــه اون رو از کتــاب درســی بــا دقــت بخونیــد .تاکیــد میکنــم کــه
هــر نکتــه جالــب کــه میتوانــد بــه عنــوان ســوال کنکــور مطــرح شــود رو یادداشــت
کنیــد.

اختصاص زمان زیاد به مطالعه
ســاعت مطالعــه کــم در زیســت شناســی یعنــی خودکشــی! اگــر
میخوایــد درصــد باالیــی در ایــن درس بــه دســت بیاریــد ،بایــد
روزانــه حداقــل  ۲ســاعت بــرای مطالعــه زیســت شناســی در نظــر
بگیریــد .در واقــع زیســت بــا ضریــب  ۱۲در کنکور تجربی بیشــترین
تاثیــر رو داره ،بنابرایــن بــرای قبولــی در رشــتههای تــاپ و برتــر
بــه ایــن درس بیشــتر از قبــل اهمیــت بدیــد و ســاعت مطالعــه
خودتــون رو در ایــن درس بــاال ببریــد.
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چگونه زیست را ترکیبی بخوانیم؟
همــون طــور کــه میدونیــد در ســالهای اخیــر شــاهد ســواالت ترکیبــی زیــادی در
کنکــور سراســری بودیــم کــه بــرای پاســخ دادن بــه ایــن تسـتها نیازمنــد مطالعــه
ترکیبــی مباحــث ایــن درس هســتیم .منظــور مــا از مطالعــه ترکیبــی ایــن نیســت
کــه بــا دیــدن یــک کلمــه بــه عنــوان مثــال (خــون) ســریعا بــه ســراغ پاراگــراف
هایــی از کتــاب درســی بریــد کــه کلماتــی مثــل (قلــب و رگ و خــون و…) در اونهــا
بــه کار رفتــه باشــه!
منظــور از ترکیبــی خونــدن ایــن هســت کــه مطالبــی کــه
بــه هــم لینــک هســتند رو بــا هــم مطالعــه کنیــد .بعضــی
از فصلهــای زیســت شناســی ،پیــش نیــاز هســتند و بــا
یادگیــری مکمــل اونهــا میتونیــد بــه تمامــی جنبههــای
یــک مبحــث تســلط پیــدا کنیــد.

مباحثی که میتونید ترکیبی بخونید
سواالت ژنتیک کنکور زیست
 .1فصول ماده ژنتیک
 .2کروموزوم ها و میتوز میوز
 .3تولید مثل جنسی
 .4ژنتیک و خاستگاه آن (ژنتیک مندلی)
 .5بخــش هایــی از فصــل تولیــد مثــل گیاهــان از کتــاب زیســت شناســی ســال
ســوم دبیرســتان ( بــه خصــوص شــکل هایــی کــه در ایــن فصــول وجــود دارد و
ویژگیهایــی کــه بــرای گیاهــان در ایــن فصــل ذکــر شــده)
 .6فصل ژنتیک جمعیت
 .7بخشهایــی از فصــول قــارچ هــا از کتــاب زیســت شناســی ســال چهــارم
دبیرســتان
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سواالت زیست گیاهی کنکور زیست
 .1ســفری بــه درون ســلول (مباحــث مربــوط بــه ســلول گیاهــی و تقســیم بندیهایی
کــه دربــاره گیاهــان در ایــن فصل هســت)
 .2فصــل گــردش مــواد کــه عــاوه بــر مبحــث مهــم قلــب کــه در ایــن فصل هســت
مباحــث گیاهــی نیز وجــود دارد
 .3قسمتهایی از فصل حرکت از کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان
 .4فصــل تولیــد مثــل گیاهــان و فصــل رشــد و نمــو در گیاهــان از کتــاب زیســت
شناســی ســال ســوم دبیرســتان
 .5بخــش هایــی از فصــول تغییــر و تحــول گیاهــان و پیدایــش گســترش گونــه هــا
از زیســت چهارم دبیرســتان
 .6فصل شارش انرژی از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان
سواالت بخش معرفی ویژگی های میکروب ها
فصــول  ۹تــا  ۱۱کتــاب زیســت شناســی ســال چهــارم دبیرســتان کــه دربــاره باکتــری
هــا و ویــروس هــا و قــارچ هــا توضیــح داده
سواالت مباحث مولکولی سلولی
فصــل پروتئیــن ســازی و تکنولــوژی زیســتی و بخــش هایــی از شــارش انــرژی از
زیســت چهــارم
فصــول مولکــول هــای زیســتی و ســفری بــه درون ســلول و قســمت هایــی از فصــل
ســفری در دنیــای جانداران از زیســت شناســی ســال دوم دبیرســتان
سواالت آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان
فصــل هــای ایمنــی بــدن و دســتگاه عصبــی و حــواس و هورمــون هــا و فصــل
تولیــد مثــل و رشــد و نمــو جانــوران از زیســت شناســی ســوم
مباحثــی از فصــل هــای تغذیــه و گــوارش و تبــادل گاز هــا و گــردش مــواد و دفــع
مــواد زایــد و فصــل حرکــت از زیســت ســال دوم

12
www.irmohasel.com

چگونه زیست شناسی را حرفهای بخوانیم؟

مرورهــای متوالــی را در برنامــه روزانــه خــود قــرار
دهیــد
مهــم تریــن رکنــی کــه در کنــار رعایت کــردن اصــول اولیه
مطالعــه در درس زیســت شناســی میتونــه کمــک زیــادی
بــه شــما بکنــد ،مــرور مطالــب اســت .زیســت شناســی
مســاوی اســت بــا مــرور ،مــرور و بــاز هــم مــرور .در
مطالعــه زیســت شناســی بحــث فــرار بــودن مطالــب
در میــون نیســت ،زیســت شناســی درســی هســت کــه
هرچــه بیشــتر مــرور و تکــرار شــود نتیجــه بســیار بهتری
هــم در پــی خواهــد داشــت .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه توصیــه مــی کنیــم کــه مطالعــه درس زیســت حتمــا
در برنامــه روزانــه شــما باشــد.

توجــه :زیســت شناســی هــر چقــدر هــم کــه مطالعه
شــود بــاز هــم کــم اســت .بــا تکــرار مکــررات در
زیســت شناســی ،تســلط شــما روی متــن کتــاب
هــای درســی بــه شــدت افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد .مــن ایــن رو بــه شــما قــول میــدم کــه بــا
هــر بــار مطالعــه زیســت شناســی نــکات جدیدتــری
پیــدا خواهیــد کــرد.
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شیوه خواندن زیست شناسی از نظر رتبههای برتر
نحــوه مطالعــه دو تــا از رتبــه هــای برتــر ســال هــای گذشــته کــه درصدهــای خوبی
در زیســت شناســی داشــتند رو براتــون آوردم .بــا گام گذاشــتن جــای پــای افــراد
موفــق ،موفقیــت شــما هــم تضمیــن شــده هســت.
متیــن جمالیــان ،رتبــه  46منطقــه  1در کنکــور سراســری ســال  ،95درصد
زیســت شناســی93 :درصد
درس زيســت كامــا حفظــي اســت و همانطــور كــه گفتــم خوانــدن بســيار زيــاد
الزمــه آن اســت .در حيــن ايــن مطالعــه و تكــرار در ذهنــم اتفاقاتــي ميافتــد كــه
بــه تســلطم هــم كمــک ميكــرد .مثــا نكاتــي كــه ميخوانــم را در ذهنــم بــه
صــورت تركيبــي م ـيآوردم.
كــم كــم يــاد گرفتــم كــدام بخشهــا از نظــر طراحــان جالــب تــر و تســت خيــز تــر
اســت .خــودم از نــكات كتــاب اســتنباط ميكــردم و ســعي ميكــردم ذهــن طــراح
را بخوانــم و ماننــد طراحــان فكــر كنــم .اگــر نكتــه اي بــود بــه جــاي اينكــه فقــط
همــان نكتــه را حفــظ كنــم ،ســعي ميكــردم بــا اســتفاده از آن ذهنــم را خالقتــر
كنــم و يــاد بگيــرم چطــور ميشــود چنيــن نكاتــي از بخــش هــاي ديگــر هــم
اســتخراج كــرد و نحــوه اســتخراج نــكات را بــه بخشهــاي ديگــر كتــاب درســي
تعميــم م ـيدادم.
يــاد گرفتــم كــه نبايــد از هيــچ خــط كتــابدرســي ســاده گذشــت و ســاده تريــن
مطالبــي كــه شــايد كســي بــه آنــان توجهــي نداشــته باشــد ،ميتوانــد مــد نظــر
يــك طــراح باشــد و بايــد همــه جــاي كتــاب را زيــر ذره بيــن بــرد.
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درس زيستشناســي را مطالعــه ميكــردم .تــا آخــر تابســتان كامــا كتابهــاي
زيســت را حفــظ بــودم .در طــي ســال تحصيلــي هــم جزوههــا را ميخوانــدم و
ســعي ميكــردم بــاز هــم نــكات جديــد اســتخراج كنــم و همچنيــن نــكات مهمــي
كــه خــودم در كتابــم يادداشــت كــرده بــودم را ميخوانــدم.
اولويــت اولــم تســت سراســری بــود امــا چــون كافــی نبــود تســت تاليفــي هــم
مـيزدم .در تسـتهای تاليفــي كــه مـيزدم يــا بــه نظــرم نــكات قشــنگي بــود يــا
اينكــه بــه نظــرم ايــده طــراح چنــدان جالــب نبــوده و آن نــكات را قبــول نداشــتم.
از ايــن بيــن فقــط آن نكاتــي كــه بــه نظــرم جــذاب و كنكــوري ميآمــد و تســت
واقعــا چالــش يــا دام داشــت را يادداشــت ميكــردم يــا قســمت مربوطــه را در
كتــاب هاياليــت ميكــردم و آنــان را بــا دقــت بســيار ميخوانــدم.
در ژنتيــك بســيار قــوي بــودم و بــا وجــود اينكــه در كنكــور ســوال ســختي از ژنتيــك
طــرح شــده بــود  ،توانســتم ســوال را حــل كنــم .يكــي از داليــل آن هــم ايــن بــود
كــه در درس رياضــي ،احتمــال ،قــوي بــودم .امــا نكتــه مهمتــر را از نظــر خــودم
در ايــن ميدانــم كــه حتــي از ســادهترين تســتها هــم نميگذشــتم و همــه
تس ـتها و تمرينهــا و هم ـهي ســاده تريــن دودمانــه هــا را هــم حــل ميكــردم.
معتقــدم هميــن نكتــه باعــث شــده بــود كــه بتوانــم تســتهاي دشــوارتر و
تركيبــي را هــم حــل كنــم .حتــي زمانــي كــه داشــتم تســت ســخت و تركيبــي را
حــل ميكــردم ميدانســتم كــه بــه واســطه حــل تس ـتهاي ســاده تــر موفــق بــه
حــل ايــن تســت شــدهام .رمــز موفقيــت در ژنتيــك ،تمريــن و تســت زيــاد و خــو
گرفتــن بــا ســواالت اســت.
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شــایان پــور میــر بابائــی رتبــه  1در کنکــور سراســری ســال  ،93درصــد
زیســت شناســی100 :درصــد
مهــم تریــن منبــع مــن  ،کتــاب درســی ام بــود و نــکات مهــم از تســت هــا را هــم
در کتــاب درســی ام یادداشــت مــی کــردم .روش مطالعــه هــر کــس مخصــوص بــه
خــودش اســت  .مــن از ایــن روش اســتفاده کــردم و از آن نتیجــه گرفتــم .در ابتــدا
متــن کتــاب درســی را کامــل مــی خوانــدم  .خیلــی بــا دقــت ایــن کار را انجــام
مــی دادم  .اگــر نکتــه ای وجــود داشــت کــه بــا مطالــب قبلــی ارتبــاط داشــت ،
اســتنتاج خــود را یادداشــت مــی کــردم  .شــکل هــای کتــاب را هــم بررســی مــی
کــردم و نــکات آن را یادداشــت مــی کــردم  .ایــن یادداشــت بــرداری هــای مــن در
خــود کتــاب درســی و گوشــه هــای آن بــود.
بعــد از آنکــه چنــد دور مطالعــه مــی کــردم و بــه تســلط نســبی مــی رســیدم ســراغ
تســت زدن مــی رفتــم .در کل تســت هــای کنکــور را بــرای خــودم در اولویــت
قــرار مــی دادم .کنــار تســت هایــی کــه غلــط جــواب داده بــودم یــا جــواب نــداده
بــودم ،بــرای خــودم عالمــت مــی زدم تــا بعــدا بــه ایــن تســت هــا توجــه کنــم .بــه
جــواب همــه ی تســت هــا (حتــی تســت هایــی کــه درســت جــواب داده بــودم)
نــگاه مــی کــردم تــا اگــر نکتــه یــا اســتدالل بهتــری وجــود دارد از آن اســتفاده
کنــم .نــکات تســت هــا را هــم در خــود کتــاب درســی مــی نوشــتم.
در ســال چهــارم بــه طــور میانگیــن  ۱۲ســاعت در هفتــه بــرای زیســت وقــت مــی
گذاشــتم البتــه دوســتانی داشــتم کــه بیشــتر هــم وقــت مــی گذاشــتند و ایــن
زمــان مخصــوص بــه هــر فــرد اســت .گاهــی اوقــات بــرای خــودم تســت طراحــی
مــی کــردم  .ســعی مــی کــردم پیــش بینــی کنــم کــدام قســمت هــا و کــدام نکتــه
هــا مــی توانــد مــورد توجــه طراحــان باشــد .بــرای قســمت هــای حفظــی و فــرار
زیســت از خالصــه بــرداری هــم اســتفاده مــی کــردم .فصــل چرخــه هــا را بــرای
خــودم خالصــه کــردم  .بــرای نــکات ســه فصــل آخــر زیســت پیــش  ۲هــم جــدول
درســت کــرده بــودم تــا مطالــب را بهتــر بــه یــاد بســپارم.
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جمع بندی
بذاریــد عوامــل موفقیــت در مطالعــه زیســت شناســی یــک بــار دیگــه بــا هــم
مــرور کنیــم:
• رعایــت اصــول صحیــح مطالعــه :پیــش خوانــی ،توجــه ویــژه در کالس درس و
مطالعــه هــر مبحــث در همــان روز تدریــس
• انتخاب بهترین منبع کمک آموزشی برای تست زنی
• توجــه ویــژه و تاکیــد بــر روی کتــاب درســی (کتــاب درســی اولیــن و مهــم تریــن
منبــع شــما بــرای کنکــور سراســری هســت)
• مطالعــه ترکیبــی زیســت شناســی ،ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن مطالــب از فصــول
مختلــف
• مطالعه عمیق و مفهومی مباحث جدید
• داشتن مرور های متوالی برای زیست شناسی
• داشتن برنامهای خاص برای مطالعه این درس به صورت جداگانه
• خودتون رو جای طراح کنکور بزارید و برای هر پاراگراف سوال طرح کنید.
• از فکر کردن بر روی مباحث مختلف زیست شناسی فراری نباشید.
• تس ـتهای کنکورهــای گذشــته و هــم چنیــن تس ـتهای آزمونهــای آزمایشــی
مختلــف رو بــا دقــت تجزیــه و تحلیــل کنید.
• در برنامــه مطالعاتــی روزانــه خودتــون حتمــا بــرای زیســت شناســی وقــت کنــار
بذاریــد.
• خالصه نویسی کنید.
• بــرای فصــل هــای مختلــف نمــودار درختــی و جــدول بکشــید و مطالــب رو تــا
جایــی کــه امــکان دارد از نظــر شــباهتها و تفاوتهــا مقایســه کنیــد.
• عــاوه بــر دادن اهمیــت ویــژه بــه مفهــوم هــر فصــل بــه قیدهــا و کلمــات
کلیــدی نیــز توجــه کنیــد.
• هــر فصــل رو بــه صــورت مجــزا و هــم چنیــن بــه صــورت ترکیبــی بــرای خودتــون
تدریــس کنید.
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