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نگاه كلي* 

كيفيـت  . ها در اين درس اسـت شك يكي از استانداردترين آزمون    شناسي تعاوني سازمان سنجش بي    ستآزمون زي 

باتوجـه بـه ايـن    . ي سـؤاالت خواهـدبود  هاي درسي قادر به پاسخ همه   اي است كه داوطلب با تكيه بر كتاب       گونهسؤاالت به 

گيرد ي بهتري مي  آموزي نتيجه محور بوده و دانش   درس كتاب نكته كه چند سال است در كنكور سراسري سؤاالت در اين            

.استكه متن كتاب درسي را عميق مطالعه كرده

به ايـن گونـه كـه چنـد سـالي اسـت در              . سبك سؤاالت از نظر ادبيات نگارشي نيز به كنكور سراسري نزديك است           

در . شـي صـحيح از طـرح تـست اسـت     هاي زيـادي در سـؤاالت هـستيم در واقـع نگر    چينشناسي شاهد نقطهدرس زيست 

.بودخورد و اين نيز در سؤاالت سنجش كامالً رعايت شدهكلمه به چشم مياي يا تكگزينهتر سؤاالت تكهاي اخير كمسال

-91هـاي   هاي سـال  باشم در واقع يك نقد كلي از آزمون       تصميم بر آن دارم نقدي متفاوت از آزمون زيست سنجش داشته          

صـورت مرتـب بـه عنـاوين مختلـف مـورد سـؤال قرارگرفتـه بـه آن مباحـث اشـاره                     عضي از مباحث به    داشته باشم ب   92

.كردخواهم

2هاي گياهي   توليدمثل و چرخه   - بار 3 ژنتيك گياهي    - بار 3هاي گياهي    حركت -) بار 2(ها  هورمون: مبحث گياهي )1

.گرفتهاي سنجش قرار بار مورد سؤال، در طي آزمون1هاي گياهي  بافت-بار

5 دسـتگاه تنفـسي   - بـار 6 گردش خون - بار5 اعصاب و حواس مجموعاً -) بار4(ها هورمون: مبحث بدن انسان  )2

 بار1 بار، زن 2 دستگاه توليدمثل مرد - بار3 دستگاه دفع ادرار -بار

3مجموعـاً  (7 و 6 فـصل  -)بـار 2(5 و 4 فـصل  2 تكنولوژي زيستي   - بار 4فرآيند ترجمه   : دانشگاهيمبحث پيش )3

7) هـا قـارچ  (11 فصل   - بار 5) آغازيان (10 فصل   - بار 7)هاها و ويروس  باكتري(9 فصل   -) بار 6 (8 فصل   -)بار

بار

 اعـداد  - بـار 1 تقـسيمات سـلولي   - تـست 1جـز آزمـون قبـل    هـا بـه  تـر آزمـون  نامه در بيش شجره: مبحث ژنتيك )4

 بار4ي  ژنتيك گياه- بار2 مسائل تركيبي - بار1كروموزومي 

 بار3 دستگاه گوارش - بار2 دستگاه دفع مواد جانداران -) بار4(گردش خون جانوران : مبحث جانوري)5

:ها بر مطالب زير استوار استزمونهاي سنجش تأكيد طراحان محترم در اين آباتوجه به بررسي آزمون

)هاها و ويروس آغازيان و باكتري-هاقارچ (2دانشگاهي پيش) 1

)ها هورمون-حركات گياهي (ياهيگ) 2

دستگاه دفع مواد و گردش خون در انسان) 3

دستگاه گوارش در جانوران) 4

نامهشجره) 5

گياهي و شارش انرژي) 6
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:اما آزمون آخر

) تست ژنتيك گياهي2( سؤال گياهي 11•

) پيش11فصل (ها  تست از قارچ2•

) گوارش-گردش مواد( تست جانوري 4•

هاكتري تست از با2•

 تست3،دانشگاهي پيش1فصل •

)ها دريچه-هاصداي قلب(گردش خون •

) تست14(بدن انسان كالً •

) تست1 (7 فصل ،)تست1(6فصل ، ) تست1(5فصل : پيش•

 تست از آغازيان3•

 تست مبحث شارش4•

 تست ژنتيك5•

 انتخـاب تعـداد سـؤاالت از        .خـورد باتوجه به چيدمان سؤاالت نزديكي به روش طراح كنكور سراسري به چشم مي            

. تطبيق دارد91-90هاي فصول مختلف با كنكور سراسري

اسـت بـه    شناسي همايش نشر دريافت كه به همت دوست بزرگوار دكتـر عمـارلو نگاشـته شـده                كتاب زيست ؛و اما 

.دربرداردها را عيناً  و بسياري از تستهها اشاره مستقيم داشتتمامي تست
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: نشر دريافت همايشب با كتا آزمونتطابق سؤاالت

164ي صفحه،1جلد :156سؤال -

159ي ، عين مثال صفحه1 جلد :157سؤال -

137ي جلد دوم، صفحه:158سؤال -

109ي است صفحهي مستقيم شده، به نكته اشاره2جلد :159سؤال -

118ي ، صفحه2جلد :160سؤال -

153ي ، مشابه صفحه2جلد :161سؤال -

35ي ، صفحه1جلد :162سؤال -

170ي ، صفحه1جلد :163سؤال -

115ي مشابه تست صفحه، 2 جلد :164سؤال -

 پيش1 سال دوم و فصل 1 فصل :165سؤال -

 سال دوم2فصل ، 1جلد :166سؤال -

125ي ، صفحه1جلد :167سؤال -

39ي ، صفحه1جلد :168سؤال -

123ي ، صفحه2جلد :169سؤال -

135ي ، صفحه2جلد :170سؤال -

136ي ، صفحه2جلد :171سؤال -

.بود تمام نكاتش در فصول مختلف كتاب آمدهتست ارتباطي:172سؤال -

97 و 96ي ، صفحه1د جل:173سؤال -

104 و 103ي ، صفحه1جلد :174سؤال -

94ي ، صفحه1جلد :175سؤال -

178ي ، صفحه1جلد :176سؤال -

125ي ، صفحه1جلد :177سؤال -

148ي ، صفحه1جلد :178سؤال -

152ي ، مشابه صفحه2جلد :179سؤال -

163ي ، صفحه1جلد :180سؤال -

173ي ، صفحه1جلد :181سؤال -

42ي ، صفحه1جلد :182سؤال -

52ي ، صفحه1جلد :183سؤال -

53ي ، صفحه1جلد :184سؤال -

49ي ، صفحه1جلد :185سؤال -

63 و 62ي ، صفحه1جلد :186سؤال -
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64ي ، صفحه1جلد :187سؤال -

، فصل دوم2جلد :188سؤال -

، فصل اول1جلد :189سؤال -

، فصل اول1جلد :190سؤال -

، گياهي1جلد :191سؤال -

، گياهي1جلد :192سؤال -

6، فصل 2جلد :193سؤال -

7، فصل 2جلد :194سؤال -

8، فصل 2جلد :195سؤال -

8، فصل 2جلد :196سؤال -

9، فصل 2جلد :197سؤال -

1، فصل 1جلد :198سؤال -

9، فصل 2جلد :199سؤال -

نامهمبحث شجره:200سؤال -

، گياهي2 جلد :201سؤال -

77ي ، صفحه1 جلد :202سؤال -

179ي ، صفحه1جلد :203سؤال -

8، فصل 2 جلد :204سؤال -

5، فصل 2جلد :205سؤال -

!توفيق براي تمامي دوستان را دارمدر آخر آرزوي 
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