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نگاه كلي* 

شـك در كنكـور   بـي . بـود سؤالها از نظر كيفيت  يكي از بهترين آزمون89ماه سال شناسي ارديبهشتآزمون زمين 

ي شـدن در مـسابقه    ن معني نيست كه كتاب درسي براي آماده       اد اما اين ب   ؛سراسري بهترين منبع كنكور كتاب درسي است      

 بسيار مهم پاسـخ  سؤالت كنكور آزمايشي موردنظر تصميم دارم به يك        ؤاالسبا بررسي   .نام كنكور كافي است   هعظيمي ب 

را جـواب  هـا  شسـ ر در ايـن كنكـور چنـد درصـد پ          ،كـرد جمله حفظ مي  به يك داوطلب كتاب درسي را جمله      اگر صرفاً .دهم

.دادمي

:بندي مي كنيمنظر طبقهپس اين آزمون را از چند 

.يدهدپاسخ هاآن به توانيديمتاب درسي و حفظ جمالت كتاب  كي با مطالعهتي كه صرفاًسؤاال•

123-122-119-117-116-115-114-112-111-110-109-108-107-106-105-104-102ت سؤاال•

 گرچه اصـل مطلـب در كتـاب درسـي           ، از نكات تكنيكي استفاده كنيد     هات مفهومي كه بايد براي پاسخ به آن       سؤاال•

. به كتاب كمك آموزشي مناسب داريدنيازهاآنوجود دارد اما براي پاسخ به 

125-124-120-118-113ت سؤاال•

ايـن  .ي اسـت  گويپاسخ صرف كتاب درسي قابل    يمطالعهت در اين آزمون با      سؤاال درصد   80بينيد  طوركه مي همان

.رسدمي درصد 50در حالي است كه اين درصد در كنكور سراسري به 

.بـود شـده  طـرح دانـشگاهي  از علـوم زمـين پـيش   سؤال13 مربوط به سال سوم و       سؤال12،هشد طرح سؤال25از  

:ستات نيز مشابه كنكور سراسري سؤاالبندي تقسيم

:ت سال سومسؤاال

 تست1: سال3فصل  تست1:  سال2فصل 

تست3: سال5فصل  تست1: سال4فصل 

 تست2:  سال7فصل  تست1: سال6فصل 

 تست2: سال9فصل  تست1: سال8فصل 

ت پيش دانشگاهيسؤاال

 تست1: 2فصل  تست1:1فصل 

تست1: 4فصل  تست1: 3فصل 

تست1: 6فصل  تست1: 5فصل 

تست 2: 8فصل تست2: 7فصل 

تست 2: 11فصل  تست1: 10و9فصل 

-:12فصل 
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اسـت  شده طرح12از فصل  آخر سؤالهاي گذشته الطي س در كنكور سراسري   اين است كه   اي كه وجود دارد   نكته

.چنين است،كه به اعتقاد بنده امسال هم

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

. است3 و 2اين سؤال ابتكاري ارتباطي از فصل . استاين سؤال دركنكور سراسري دو بار عيناً تكرار شده113

 سال سـوم  6 به فصل ،استدانشگاهيپيش كتاب علوم زمين     7اي فصل   ه از تمرين  نآدر اين سؤال كه صورت      118

.استشدهشود و از ارتباط اين دو فصل طرحهم مربوط مي

.استشده در متن اشاره،افتاده در شكل سؤالي مطالب اتفاقشكل در كتاب درسي نيست اما به كليه120

.بودتست ابتكاري است كه عيناً در آزمون قبلي سنجش هم آمده124

.بودشدههاي قبل طرحهاي خارج از كشور در سالتست ابتكاري است كه در آزمون125
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:هايمند به رشتهآموزان عالقهتوجه دانشقابل
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