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به نام خدا
سﻼم دوست عزیز

تقدیم به :استاد اﺣمد آقاجانﭙور

برای نوش��تن کتاب زیست دهم از بومسازگانی دور ،سختیهای بسیار کشیدم .باور کنید تمام ﻓامتنها ،کاﻓندهتنها و راکیزههای
خود را بهکار گرﻓتم تا به کمﻚ ﻏدد زیرنهنﺞ و زیرمﻐزی پسین عزیزم و به همراه اعﺼاب همحﺲ و پاد همحﺲ ،واپایش خوبی
برای همایستایی و نگارﺵ آن داشته باشم ولی مﻄمﺌنم که خالی از اشکال نیست .چه روزهایی که برچاکنای من درست کار نکرد
و کیس��ه حبابکیام را دچار اختالل کرد .حتی به ﻓکر رگنگاری یا الکتروقلﺐنگاری اﻓتادم که وﺿﻌیت پیراش��امه ،درونش��امه و
رگهای اکلیلی خود را بررسی کنم .برخی اوقات نگران گردیزههایم شدم که شدیدا ً برخی بندارههایم را تحت ﻓشار قرار میداد
و ﻓکر میکردم که خدایا خون بَهرم االن طبیﻌی است؟
باور کنید برخی اوقات مﺠبور به خروﺝ از خانه میشدم و نگاهی به بنالدها و سرالدهای درختان خانهام میکردم و از راهی دور
یاد نرمآکنهها و دیسههای ایران میاﻓتادم .همهی این سختیها را به ﺟان خریدم به خاطر تو!!
سﻼمی دوباره دوست عزیز
امیدوارم که از متن باال تﻌﺠﺐ نکرده باش��ید چون با توﺟه به تﻐییرات کتاب درس��ی و اینکه مﺠبورید »ﻓارسی را پاس بدارید!«،
حداقل تا ورود به دانش��گاه باید از این واژهها اس��تﻔاده کنید .دوستان عزیز ،اس��اتید محترم و دانشآموزان گرامی ،کتابی که برای
شما نوشتهام شامل درسنامههای کامل ،تستهای تﺄلیﻔی کامل بهﺻورت مﻔهومی و همراه با یادگیری میباشد .میدانم که ابتدا در
زدن تستها ممکن است کمی به مشکل بخورید ولی قبول کنید که برای رسیدن به قله ،باید شاﺥ و برگهای مسیر را کنار بزنید.
در این کتاب پاسخهای تشریحی بسیار کاملی قرار دادهام که اگر به خوبی آنها را تحلیل کنید ،بسیار بسیار میتواند در موﻓقیت
شما کارگزار باشد.
دوستان عزیز ،مهمترین ﺟزوه ،کتاب و وسیلهی کمﻚ درسی ،ابتدا خود کتاب درسی میباشد ولی ما در نوشتن این کتاب سﻌی
کردیم تا آنﺟا که از دس��تمان و س��وادمان برمیآید بدون حاشیهنویسی و نوشتن مﻄالﺐ خارﺝ از کتاب ،به شما در درﻙ کتاب
درسی و موﻓقیت در کنکور کمﻚ کنیم.
دقت کنید که در این کتاب ،کنار تس��تهایی را که با ﻓﺼلهای بﻌد یا کتابهای س��الهای بﻌد ترکیﺐ نکته داش��تهاند ،عالمت ( )
قرار دادهایم.
ﺣرﻑ آخر :لﻄﻔ ًا ابتدا کتاب درس��ی و درس��نامههای این کتاب را مﻄالﻌه کنید و س��ﭙﺲ تستها را بدون اینکه در زمان خاﺻی
بزنید برای خود بهﺻورت آموزش��ی تحلیل کنید و س��ﭙﺲ در دور دوم میتوانید آنها را در زمان مشخﺺ مﺜ ً
ال هر  10تست در
 8دقیقه بهﺻورت آزمایشی بررسی کنید.
در آخر از زحمات همکاران عزیزم در نشر الگو خانمها :مریم ﻓتحی ،زهرا ﻓتحی و لیال پرهیزکاری تشکر میکنم که با حوﺻله و ﺻبر
زیاد تمام مشقتها را به ﺟان خریدند تا این کتاب به دست شما برسد .همﭽنین از آقایان احسان بهرامی ،آرشیا زارﻉ ،محسن سلیمی،
متین ﺟمالیان و خانم مریم مشیری که ویرایش و بازخوانی کتاب را برعهده داشتند کمال تشکر را دارم .امیدوارم مشکالت این
کتاب را با ما در میان بگﺬارید تا روز به روز در بهتر شدن آن بکوشیم.

کانال تلگرام زیست

کانال زیستشناسی نشر الگو کانالی است متمایز از سایر کانالهای برنامهی تلگرام شما!
در این کانال:
•مستقیم ًا با مؤلف کتاب در ارتباط هستید.
•به همهی سؤاالت و اشکاالت درسی شما و دوستانتان در درس زیستشناسی (چه در کتابهای زیستشناسی
نشر الگو و چه در دیگر موارد مرتبط با کنکور یا امتحان) توسط مؤلف پاسخ داده خواهد شد.
•از آخرین اخبار و اطالعات در حوزهی کتابهای زیستشناسی نشر الگو باخبر خواهید شد.
•با سؤاالت تکمیلی آشنا می شوید.
•س��ؤاالت آزمونهای مختلف (قلمچی ،گزینه دو و )...درس زیستشناس��ی در اختیار ش��ما قرار میگیرد و
توسط مؤلف کتاب تحلیل و بررسی میشود.
برای عضویت در کانال زیستشناسی نشر الگو به آدرس زیر مراجعه کنید.
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