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»! كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت- عزوجل-منت خداي را«

!با سالم

هـايش  گـويم كـه هنـوز در پـرچم مهربـاني     ي روزگار قلم كشيد و خدا را سپاس مـي يك سال ديگر زمان بر صحنه   

.استافتخار خدمت به آموزش را برايم مهيا ساخته

از نظر تعـداد سـؤاالت تفـاوتي بـا     . هاي قبل برگزار شد چهارچوبي مشابه سالباشناسي درس زمين در  92كنكور  

تـر و   ي سختي، سؤاالت نسبت به سال گذشـته آسـان         هاي قبل به چشم نخورد، اما از نظر درجه        بندي سؤاالت سال  بودجه

ع خواهدداشت كه در كنـار    آموزان در سال گذشته و امسال حكايت از اين موضو         قطعاً نتايج دانش  . بودتر طرح شده  منطقي

-هاسـت گـويي بـه آن    ي متوسط قادر بـه پاسـخ      آموز با يك حافظه   ي سطحي كتاب يك دانش     كه با مطالعه   -سؤاالت آسان 

خورد كه پاسخ گفتن    ي عميق كتاب دارد و سؤاالت دشواري به چشم مي         شود كه نياز به مطالعه    ميسؤاالت متوسطي ديده  

با . آموز دارد ي هوشي باالي دانش   عميق مطالب نياز به نوعي درك ارتباط بين مفاهيم و درجه          ي  ها عالوه به مطالعه   به آن 

شده از سوي مركز برگـزاري آزمـون بايـد ديـد چقـدر ايـن                توجه به استاندارد بودن يك آزمون و تعريف استاندارد ارائه         

.سؤاالت خواهيم ديد نتيجه را بعد از بررسي ؛آزمون به استانداردهاي سازمان سنجش نزديك است

بود كـه در هوموسـفر      دانست و از اين نيز مطلع مي      آموز بايد تركيب گازها را در هتروسفر مي       دانش:101سؤال  -

)متوسط(. تر استآرگون نسبت به ساير گازها بيش

يـن دو  چنين موقعيـت ا دانست و همآموز عرض جغرافيايي آفريقا و آمريكاي جنوبي را بايد مي         دانش: 102سؤال  -

)متوسط(. دادي شوري را به اين موقعيت ربط ميي جغرافيايي و سپس درجهكشور را در كره

)ساده(ي عين متن كتاب  تعريف چشمه:103سؤال -

.شودبا توجه به تعريف كاني سؤال آسان محسوب مي: 104سؤال -

)متوسط(. بوداطالعات از دو كاني از جاهاي مختلف كتاب به هم ربط داده شده: 105سؤال -

)آسان(. بوداز جدول سري واكنش بوون سؤال طرح شده: 106سؤال -

 كـه كـاني گرونـا در    5است بـا فـصل   ) 6فصل ( توليت  برقراركه كوه الوند همدان يك توده بابين اين : 107سؤال  -

)متوسط(. بود شدهييشود ارتباط بسيار زيبامياطراف كوه الوند همدان ديده

)آسان(ل سري واكنش بوون سؤال از جدو: 108سؤال -

)آسان(عين متن كتاب : 109سؤال -

)آسان( متن كتاب و جدول :110سؤال -

)آسان(ها  متن كتاب در دگرگوني:111سؤال -

)آسان(متن كتاب : 112سؤال -

. تر طرح شده و عالوه بر يادگيري مفاهيم نياز به هـوش تـصويري دارد   اين تست با تبحر هرچه تمام     :113سؤال  -

)ردشوا(

)ساده( سؤال از متن كتاب :114سؤال -

)ساده( سؤال از متن كتاب :115سؤال -
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)ساده(سؤال از متن كتاب :116سؤال -

)دشوار(. گويي استآموز قادر به پاسخ سؤال فرضي شكل گسل است كه با هوش تصويري دانش:117سؤال -

)واردش( سال سوم 6 كتاب پيش و فصل 7 سؤال ارتباطي از فصل :118سؤال -

)متوسط(دانشگاهي  پيش7سؤال از فصل :119سؤال -

.بودهاي قبل تكرار شدهبار در سالكه دودشوارسؤال :120سؤال -

)متوسط(.است را با وجود انواع جانداران ربط دادههيك واقعكه ) نو و ابتكاري( سؤال :121سؤال -

)آسان(متن كتاب :122سؤال -

از مقياسمتوسط يك سؤال :123سؤال -

)آسان(عين شكل كتاب :124سؤال -

)آسان( عين متن كتاب :125سؤال -

.شود سؤال دشوار ارزيابي مي4 سؤال متوسط و 7 سؤال آسان، 14در كل:نتيجه

درسـي  كتـاب   بر   متوسط   تسلطيآموزي كه   دانش. خوردبنابراين يك استاندارد مناسب در اين آزمون به چشم مي         

تـري را   سـؤاالت بـيش  ،كـرد تر مطالعه مـي اگر كمي عميق و  اين آزمون بود    در   تست   14گويي حداقل    قادر به پاسخ   ،داشت

طراح يا طراحان محترم بـا توجـه بـه مطالـب كتـاب      . بودآل طرح شدهسؤاالت از نظر كارشناسي در حد ايده      . دادپاسخ مي 

هـاي قبـل نيـز از نظـر         توان گفت سؤاالت نسبت به سال     به جرأت مي  . ردنددرسي بهترين سؤاالت را در اين آزمون طرح ك        

 كه اگر يك بار هم ايـن  رسدبه اين نتيجه ميتر بود چرا كه داوطلب شناسي نزديكسطح دشواري به استاندارد درس زمين     

چنـان بـه چـشم    قبـل آن هـاي  سؤاالت باشد كـه ايـن امـر در سـال    % 50گوي بيش از   تواند پاسخ ها را مطالعه كند مي    كتاب

.بردي اين درس را از ميان ميي مطالعهآموزان انگيزهخورد و در دانشنمي

!اي همايش نشر دريافت باز هم گل كاشت صفحه68اما كتاب 
2ي شناسي، صفحه كتاب همايش زمين:101سؤال -

6ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:102سؤال -

10ي اسي، صفحهشنكتاب همايش زمين:103سؤال -

13 و 12ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:104سؤال -

بود و حتي اشاره كرده بوديم كه كـائولن پتاسـيم     در كتاب همايش به فرمول كائولن توجه ويژه شده         :105سؤال  -

!ندارد

17ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:106سؤال -

16ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:107سؤال -

17ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:108سؤال -

22ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:109سؤال -

21ي شناسي، صفحه كتاب همايش زمين:110سؤال -

25ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:111سؤال -
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30ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:112سؤال -

36ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:113سؤال -

40ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:114سؤال -

41ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:115سؤال -

44ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:116سؤال -

47 و 46ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:117سؤال -

.  بودهي ويژه شدي مهم كه به آن اشاره، نكته48ي شناسي، صفحه كتاب همايش زمين:118سؤال -

49ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:119سؤال -

51ي ي صفحهي ويژهشناسي، نكتهكتاب همايش زمين:120سؤال -

52ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:121سؤال -

57يشناسي، صفحهكتاب همايش زمين:122سؤال -

61ي ي صفحهشناسي، مشابه مسألهكتاب همايش زمين:123سؤال -

. بودبود و حتي چند مثال از اين سؤال طرح شده     شدهتوجه بسيار زياد    : در كتاب همايش به اين نكته       :124سؤال  -

65ي صفحه

67ي شناسي، صفحهكتاب همايش زمين:125سؤال -

 در كتـاب    -شـده  با توجه به صـفحات ارائـه       -شناسيسؤاالت درس زمين  % 100خدا را سپاس كه در كنكور امسال        

.بودگرفته مورد بررسي قراريافتهمايش نشر در

 دوسـت بزرگـوارم و همكـارانش در    »دكتـر هـامون سـبطي   «آقـاي  بر شما عزيزان به   دانم عالوه جا الزم مي  در اين 

.نشر دريافت يك خسته نباشيد جانانه بگويم

!موفق باشيد
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