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  نگاه کلی* 
  

ها و نوع نگاه به مطالب مختلـف   رداختن به نکته پچنین از نظر     ها، هم   این آزمون، از نظر نوع سؤاالت و چینش گزینه          
اگـر  . بـود  هـا اسـتفاده شـده    هـا، حـداقل یکـی از آن    ي فـصل  کتاب بسیار آزمون خوبی بود، چون تقریباً از نکات خوب همه  

است، عالمت خـوبی   اید برایتان آشناست و در ذهنتان مرور شده مطالبی که یاد گرفتهها و  کنید که نکات، سؤال  احساس می 
، درصد مطلوب و مناسبی است، و اگر فکر 70در این آزمون درصد . ان از نظر علمی خیلی خوب است     تیعنی وضعیت . است
د در فرصـت باقیمانـده نکـات را بـا دقـت      کنید نکات این آزمون برایتان جدید بود و یا بلد نبودید و یا گنگ بود حتماً بای           می

  .تري مطالعه کنید و روي نکات ترکیبی و ارتباط مطالب با هم تسلط پیدا کنید خیلی بیش
که مطالب مختلفی در این آزمون مطرح شده بود، اگر روي نکات خوب مسلط بودید، احتماالً خیلی از      با توجه به این     

  .دش می ن محک زدههایی که آموخته بودید در این آزمو نکته
  

  :مانده توصیه براي فرصت باقی
  .هاي جامع تا کنکور سراسري شرکت کنید  در تمامی آزمون-  
  .تري تمرین کنند هاي دشوار بیش مانده تست اند در فرصت باقی  را کسب کرده70 کسانی که درصد حداقل -  
  .شود نشر برد توصیه می شناسی دریافت و هاي همایش زیست  استفاده از کتاب-  

  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ها متفاوت است اولین بـاري اسـت کـه در کنکـور         در ژنتیک جمعیت فراوانی در صفات چند اللی، که فراوانی الل            178
  .شود آزمایشی مطرح می

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ه تر را مورد سـنجش قـرار داد   آموزان قوي سؤال باید گفت که سؤال بسیار مناسبی است که دانش  در مورد این      194
  .بود هچالش کشیدبه آموزان را  هاي ذهنی دانش  تواناییو

  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

   .... شدیدتر استدر معدهفتن گوارش یا صورت صحیح است که حرکات دودي معده هنگام پایان بدین 2ي  گزینه  164
  

  . در پایان باید به این مسئله توجه کرد که آزمون بسیار خوب و حائز اهمیتی بود
  

    خالديآشتي دكتر 


