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  . عیناً وجود داشتشناسی  زمین تست در کتاب همایش20 تست 25از 
  

   کتاب همایش8ي   صفحه← 102تست 
   کتاب همایش9ي   صفحه← 103تست 
   کتاب همایش15ي   صفحه← 104تست 
   کتاب همایش13ي   صفحه← 105تست 
   کتاب همایش13ي   صفحه← 106تست 
   کتاب همایش17ي   صفحه← 107تست 
   کتاب همایش17ي   صفحه← 108تست 
  ایش کتاب هم19ي   صفحه← 109تست 
   کتاب همایش21ي   صفحه← 110تست 
   کتاب همایش27ي   صفحه← 111تست 
   کتاب همایش31ي   صفحه← 112تست 
   کتاب همایش35ي   صفحه← 113تست 
   کتاب همایش41ي   صفحه← 117تست 
   کتاب همایش47ي   صفحه← 118تست 
   کتاب همایش49ي   صفحه← 119تست 
   کتاب همایش51ي   صفحه← 120تست 
  مایش کتاب ه52ي   صفحه← 121تست 
   کتاب همایش57ي   صفحه← 122تست 
   کتاب همایش67ي   صفحه← 124تست 
   کتاب همایش63ي   صفحه← 125تست 

  
 تـست تعـاونی   20 اسـت کـه    جالب این. است  صفحه خالصه شده68 صفحه در 300شناسی بیش از  دو کتاب زمین    

  .%80یعنی . سنجش در این کتاب عیناً وجود داشت
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  نگاه کلی* 
  

تـر   تـر و سـؤاالت کمـی مفهـومی      هـاي قبـل تعـاونی سـنجش کمـی سـخت             یابیم سطح آزمون    با یک نگاه کلی درمی      
  .است شده

  .است  تست طرح شده3ي آب  از چرخه •
  

   یک تست-2فصل  •
  

   یک تست-3فصل  •
  

   یک تست-4فصل  •
  

  .بود ي آب طرح شده هاي قبل این تعداد سؤال از چرخه در کنکور سراسري سال •
  

هـا طـرح    هـاي قبـل ایـن تعـداد سـؤال از کـانی       در کنکور سراسري سال. بود  تست طرح شده3ها   کانی5از فصل    •
  .شود ها می  کانی کاربرد-ها بندي کانی  طبقه-ها این سه تست معموالً شامل شناسایی کانی .بود شده

  

 تست از سري واکنش بوون 1در کنکور سراسري حتماً   . بود   تست طرح شده   2 از سري واکنش بوون      6از فصل    •
  .شود طرح می

  

 7 کتاب بود اما در کنکور سراسري یک فصل 7بود که عیناً از متن فصل         تست طرح شده   2 سال سوم    7از فصل    •
  .شود هاي دیگر طرح می صورت ارتباطی با فصل به

  
 تـست از کتـاب سـال    12جمعاً  .بود  سال سوم نیز یک تست طرح شده 9 تست و از فصل      1 سال سوم    8از فصل    •

  .بود سوم طرح شده
  

 1 بـار فقـط از فـصل      سال یـک 5هاي قبل در طی   در کنکورهاي سال  . بود   کتاب پیش تستی طرح نشده     1از فصل    •
  .بود کتاب پیش سؤال طرح شده

  

 سال 5در طی . بود ي ساختمانی درون زمین طرح شده هاي مطالعه  تست در ارتباط با راه     2 کتاب پیش    2از فصل    •
ي سـاختمان درون   هـاي مطالعـه    بـار آن مربـوط بـه راه   2. اسـت   سؤال طرح شده  1گذشته از این فصل هر سال       

. اسـت  ال آمـده  بار مربوط به تعاریف این فصل سـؤ 2 -)نمودار فشار(هاي زمین   بار مربوط به ویژگی      یک -زمین
  .) تست از یک مبحث و از یک فصل استاندارد نیست2پس طرح (

  

هـاي خـارج از کـشور سـال      این تست در آزمون. بود  تست ارتباطی و مفهومی طرح شده1 کتاب پیش، 3از فصل   •
  .شود در کنکور سراسري نیز یک تست مفهومی از این فصل طرح می. بود صورت دیگري مطرح شده گذشته به

  

در کنکور سراسـري نیـز چنـین    . بود ي کتاب طرح شده  تست بسیار آسان عین متن جمله1 کتاب پیش،   4از فصل    •
  )هر سال یک تست آسان از این فصل داریم(است 
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 بـار از  3 سـال گذشـته   5در  .بـود   تست آسان مربوط به سرعت خروج گاز مطرح شـده          1 سال سوم،    5از فصل    •
  .بود ها سؤال طرح شده فشان بندي آتش  طبقه بار از2هاي آذر آواري و  سنگ

  

امکان طرح چنین تستی در کنکـور  . بود  تست در ارتباط با مشخصات چین طرح شده1دانشگاهی،    پیش 6از فصل    •
 5در طـی  . شـود   در کنکور سراسري یک گسل هم طرح می6معموالً از فصل   . سراسري امسال بسیار زیاد است    
  .است د سؤال قرار گرفتهسال گذشته هر سال یک گسل مور

  

  .است  تست از ناپیوستگی دگرشیب سؤال آمده1شگاهی، ←دان  پیش7از فصل  •
  

  .بود  تست بسیار آسان و تکراري طرح شده2دانشگاهی،   پیش8از فصل  •
  

  .بود  تست طرح شده1 هر کدام 10 و 9از فصل  •
  

 تـست  2، 11 تـست داشـت و فـصل    1 در کنکور سراسري هر دو فصل است که در چند سال گذشته    این در حالی   •
 . نیز مطابق کنکور سراسري یک تست داشت14 تست و فصل 1، 11اما در این آزمون از فصل . شد طرح می

  
  هاي ابتکاري و نو پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

واکـنش بـوون جـزء سـؤاالت      يهـاي آذریـن و سـر    یک تست ابتکاري از سري واکنش بوون، هر سال این سنگ     107
  :شود اي از آن تقدیم می است، پس در زیر خالصه
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  :ها هاي آن هاي آذرین و کانی  سنگ-
  دار پالژیوز کلسیم+ الیوین ): کیمبرلیت و پریدونیت( بازي   فوق  سنگ-
  دار پالژیوز کلسیم+ پیروکسن + الیوین ): بازالت-گابرو( سنگ بازي -
  بیوتیت+ پالژیوز + الیوین + پیروکسن + آمفیبول ): دیوریت-یتآندز( سنگ خنثی -
  دار پالژیوز سدیم+ آمفیبول + بیوتیت + هاي روشن  سیلیکات): ریولیت-گرانیت( سنگ اسیدي -

ي موازي  سري الیه بودند یادتان باشد هروقت زیر یک     از تعریف ناپیوستگی دگرشیب یک شکل جدید طرح کرده          119
  .بودند یک ناپیوستگی دگرشیب داریم ت موازي به هر دلیلی درآمدهها از حال الیه

 کتـاب و شـکل آن سـؤال ابتکـاري و نـویی طـرح          از فعالیـت  . ي قطبی دم صورت فلکی دب اصـغر اسـت           ستاره  123
  .بود شده

  
  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

لـذا  . است رخ را رسم کرد چون مشخص نکرده توان سمت شرق و هم سمت غرب نیم     هم می  ABاوالً در امتداد      125
و در یک سؤال تستی، سؤال را از حالـت  . بر است رخ در هر دو سمت باید اقدام شود و این زمان           جهت رسم نیم  

  .کند استاندارد خارج می
  
  

  دكتر محمد چالجور
  
  
  

  »چالجورشناسی دکتر محمد  ي زمین کالس فشرده«
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ی را از شناس در یک روز زمین
 . درصد برسانید60صفر درصد به 


