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 ي البتـه درجـه   . اسـت  طورکلی این آزمون از استاندارد باالئی از لحـاظ طراحـی تـست برخـوردار بـوده                 به،  با سالم   

 شـواري دشناسـی ایـن سـطح     حـال در درس زمـین  هر بـه .  بـاالتر از ایـن آزمـون اسـت       دشواري کنکور سراسري معموالً   
  .ت کنکور سراسري استسؤاالتر از سطح دشواري  مناسب

  

ç   طـرح  )  یـک تـست  4فصل  - یک تست3 فصل - یک تست2فصل (ي آب سال سوم  ز چرخه  تست ا  3،  زموندر این آ
تـست اول از نظـر سـطح     .شـود  ؤال طـرح مـی  سـ بود که در کنکور سراسري نیز از این مباحث به همین نحـو              شده

  .شود رزیابی میا تست دیگر آسان وددشواري متوسط و 

ç 3    که در کنکـور سراسـري   ) 105 و 104تست ( کانی مربوط به راه شناسائی   تست 2 :ها است   تست مربوط به کانی
هـر   .بود شده  ویژگی کانی آزبست طرحزام یک تست ه و است  یک تست طرح شده  ، این چند سال   رد ین موضوع ااز  

  .آیند حساب می هبسه تست از نظر سطح دشواري آسان 

ç 2   بـود و تـست دشـوار محـسوب     5ها در فصل  کانیهاي آذرین که یک تست آن ارتباطی از بوون و       تست از سنگ 
  107تست  -شد می

ç 2 هاي رسوبی  یعنی سنگ،ستنده 7هاي آسانی از فصل   تست110 و 109 تست.  

ç   سؤاالت متوسط  جزء8 نیز از فصل 112و تست  بود شده  آزمون سراسري طرحسؤال نمونه 8 از فصل    111تست 
  .آید حساب می به

ç 1      هـاي قبـل از    گاهی در کنکورهاي سراسـري سـال    .بود شده ي از کتاب درسی طرح    ا مله ج ؛9 تست آسان از فصل
  .است دهش تست طرح 2، 9فصل 

ç  بود ی طرح نشدهسؤالسال چهارم  1از فصل.  

ç  بود  طرح شده114 متوسط سؤالسال چهارم  2از فصل.  

ç  بود  یک تست مشابه با کنکور سراسري طرح شده)زلزله( 4از فصل.  

ç    و حفـاري در بـستر   101از ارتباط جدول زمـانی صـفحه   است که  دشوار ولی بسیار زیبا ی تست116تست شماره 
  . طرح شده بود3ها در فصل  اقیانوس

ç  بود شده  طرح7 از فصل ی است که تست آسان117تست.  

ç 2 بود  طرح شده8 تست آسان از فصل.  

ç    10و  9هـاي گذشـته از فـصل      در طـی سـال  طـرح شـد کـه   م یک تست آسان 10 تست آسان و فصل    2 ،9از فصل 
  .است شده  تست طرح1 مجموعاً

ç    در کنکـور سراسـري    . مربوط به مقیاس ی مربوط به توپوگرافی و یک     یکیبود   شده  تست آسان طرح   2 ،11از فصل
  .شود  طرح میسؤالشناسی  هاي زمین معموال از نقشه
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ç  بود شده  تست آسان طرح1 نیز 12از فصل.  

ç هـا از نظـر نـوآوري و خالقیـت در سـطح       و تـست   بـود  دت استاندار سؤاال سطح دشواري    ،در این آزمون  ،  ابراینبن
 .هـاي قبـل نبـود    هماهنگ با کنکورهاي سراسري سال  ،  بعضی از فصول     ت در سؤاال اما از نظر تعداد      ؛مناسبی بود 

ر ایـن دهـه در کنکـور سراسـري هـر سـال از       که د  درحالی ،بود ی طرح نشده  سؤال ال چهارم س 6 و   5 فصل    از مثالً
  .است  آمدهسؤال )نوع یا تعداد گسل( 6 و از فصل )فشان آتش( 5فصل 

ç اشاره بـه کلمـه تقریبـا    107 سؤالپاسخ در   مثالً؛شد می تري داده ها پاسخ توضیحی بیش کاش به برخی از تست    اي 
دار اسـت و   ق بـازي اسـت حـاوي الیـوین و پالژیـوز کلـسیم       پریدوتیت که سنگ آذرین فو   راي نمونه ب زیرا   ،شد می

فقط به گزینه بسنده نباید نیز  125  تستدر پاسخ تشریحی   .شد می الیوین فاقد آلومینیم است یا چند سنگ مثال زده        
  .الزم است و یک توضیح مختصر کرد نمی

ç    ،دانـم تـا    شناسی است و بر خود الزم می  درس زمینردمناسبی از سطح یادگیري شما      این آزمون مالك    در نهایت
  . تشکر و قدردانی کنمراحی کردندطت زیبا و استانداردي براي شما سؤاالاز طراح محترم این درس که 

  
  !خورد سؤاالت این آزمون در کتاب همایش نشر دریافت به چشم می% 100تر  از همه مهم

  
  !موفق باشید

  

   دكتر محمد چالجور


