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نگاه كلي* 

دانـشگاهي   سـؤال از كتـاب علـوم زمـين پـيش     11شناسـي سـال سـوم و      سـؤال از كتـاب زمـين       9در اين آزمـون     

 سـؤال طـرح   8 تـا آخـر فـصل    2دانشگاهي نيـز از فـصل    و از پيش7 تا آخر فصل 1از فصل از سال سوم . استشدهطرح

.بندي هم بودبود كه مطابق با بودجهطرح شده8 و 7دانشگاهي از فصل تر سؤاالت پيشالبته بيش. بودشده

سال سوم
 تست1: 2فصل 

 تست4: 6فصل 

 تست4: 7فصل 

 تست1): ارتباطي (7 و 5فصل 

دانشگاهيپيش
 تست1: 2فصل 

 تست1: 6فصل 

 تست5: 7فصل 

 تست4: 8فصل 

امـا الزم بـه ذكـر    . سـت اها نيز معتبرتـر هـم   تر آزموناز بيشو طوركلي خوب و مناسب سؤاالت بهاين  البته سطح   

كاران محترم زيادي در جـاي جـاي ايـن مـرز و بـوم      آموزي كل كشور و همي دانشاست آزموني كه مخاطبان آن جامعه    

ويراستاري در اين آزمون به  عدم توجه   باشد و اين    هاي تايپي داشته  را در نگارش و غلط    ي ضعف   هستند بايد حداقل نقطه   

اند نهايت سـپاس را دارم و       ها را كشيده  طرح اين تست  كاران عزيزمان هم كه زحمت      جا از هم  در اين . خوردچشم مي نيز به 

خـرج دهـد و از      تـري بـه   كنم و مطمئنم اگر شركت تعاوني سنجش حمايت بـيش         شان تشكر مي  دليل زحمات ها به قبالً از آن  

.شدها بهتر هم خواهدهاي ويراستاري ادبي و تايپي هم استفاده كند، قطعاً كيفيت آزمونگروه
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

5 و در فـصل  »اوپال يك كاني سيليكاتي روشن است و نوعي كـوارتز آبـدار اسـت       «:)سال سوم (كنيد   مطالعه مي  7در فصل   106
 ايـن سـؤال   ».اسـت خاطر وجود منگنز به اين رنگ درآمده    يست نوعي كوارتز بنفش است كه به      آمت«:خوانيدهمين كتاب مي  

. درواقع كوارتز نوعي اكسيد است؛ كتاب سال سوم است7 و 5ارتباطي بين فصل ابتكاري 
!خوردچشم نميمتأسفانه تست ابتكاري ديگري به

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 نـام  1ي كـه گزينـه  ها نام چهار سنگ باشد درحالياست، بنابراين بايد در گزينهي سنگ اشاره شده  در صورت سؤال به كلمه    102
.استكاني سيليكاتي تيره است نه سنگ، بنابراين اين گزينه، اين سؤال را از حالت استاندارد خارج كرده

.گون با سؤال نيستندها همگزينه.  نداردSي اي به موج سايهپرسيده و حتي اشاره را Pي ي سايهدر سؤال، منطقه111
ي تـوف  كتـاب درسـي از كلمـه   توفيـت غلـط نيـست امـا در     البتـه  . شـد جاي توفيت استفاده ميي توف به  بهتر بود از كلمه   113

.شدهاستفاده
.اندزمان حركتي به جلو و عقب داشتهطور همبه: 1ي گزينهورمنظ114
شناسـي هـم مفـصل      در كتاب زيـست    .باشدي داروين است مي   ها كه نظريه  توجه شود كه منظور سؤال انتخاب طبيعي گونه       118

 گزينه باعث بقاي يـك گونـه      4درواقع هر   . استمتأسفانه طراح فقط به مطالب كتاب درسي اكتفا كرده        . خوانيد مي بارهايندر
كنـد دليـل بـر    شناسي فقط بـه يكـي از آن اشـاره مـي     حال اگر كتاب درسي زمين     .شوددر طبيعت در برابر تغييرات آن مي      

!قبول ساير داليل نيستعدم
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