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نگاه كلي* 

 بـسيار نزديـك بـه     ها نيـز  الؤادبيات س . بودت در اين درس بسيار مشابه سبك طراح كنكور سراسري           سؤاالسبك  

االت در  ؤخورد چيدمان س  اي كه نسبت به كنكور سراسري به چشم مي        عمدهاما تفاوت   .سري بود ادبيات طراح كنكور سرا   

2 و در نهايـت پـيش   1 سپس سـال سـوم و بعـد آن پـيش     ، اول از سال دومسؤال13در اين آزمون ابتدا .آزمون بوداين  

ال اول كنكـور   ؤعنوان مثال سـ   به.شدنميهاي قبل چنين چيدماني ديده    كه در كنكور سراسري سال    حاليدر،بودمطرح شده 

. بود2 مربوط به الگوي عمل ثابت پيش 91شور سراسري خارج از ك

سـال  دوث گياهي با احتساب شارش و ژنتيك گياهي بسيار مشهود بود كه اين مورد نيز در كنكـور                   توجه به مباح  

مـشهود  ) جـز سـال قبـل   به(نسبت به چند سال گذشته يكهاي ژنتكاهش تعداد تست.خوردچشم مي اخير سراسري نيز به   

.چشم نخورد در اين آزمون به استت معمول زيست شناسيسؤاالشجره نامه كه معموال جزء  روتين سؤال.بود

.ت پاسخ درست دهد   سؤاالاالت مبتني بر كتاب درسي بود و داوطلب قادر بود با تكيه بر كتاب درسي به تمامي                  ؤس

.لت داردت دالسؤاالدارد بودن اناين امر به است

 اگـر    كـه  مثلعنوان مثـال از فـصل توليـد        به ؛بود طرح شده  سؤالاز بعضي مباحث خاص تعداد زيادي       سفانه  أاما مت 

.دادمي تست اين آزمون را از دست 3،بودسي را خوب متوجه نشدههاي جنفردي به هر دليل هورمون

تسؤاال دشواري و سختي يدرجه

 متوسط گياهي سوم-181ان گياهي تست آس-156

 آسان گياهي سوم -182)تركيبي از دوم( آسان -157

 آسان گياهي سوم-183)تركيبي گياهي( آسان -158

 آسان گياهي سوم-184)تركيبي گياهي(آسان -159

 سوم11متوسط فصل -185 آسان از متن و شكل كتاب درسي-160

 سوم11 متوسط فصل -186)متن كتاب( آسان -161

 دشوار ارتباطي بين چند فصل از چند كتاب-187) سوم7و 4تركيب فصل (توسط  م-162

 پيش1 آسان از فصل -188سان از متن كتاب درسي آ-163

5سان از فصل  آ-189)متن و شكل كتاب درسي(آسان -164

 پيش5توسط فصل  م-190) سال دوم6و 4ز فصل تركيبي ا(ط  متوس-165

 پيش متوسط6صل  ف-191 سال دوم6ط فصل  متوس-166

ط پيش متوس6صل  ف-192)7 و 6تركيبي فصل (ط سال دومس متو-167

 پيش7ل سان فصآ-193ز متن كتاب درسي سال دوم اسان ا-168

)شارش انرژي(توسط  م-194) سال دوم7از متن درسي فصل ( آسان -169

توسط شارش گياهي م-195) گياهي از متن-دوم8فصل ( آسان -170

1ط بين سال سوم فصل ارتبا(ط  متوس-171

)2ها در پيش و ويروس

توسط شارش گياهيم-196
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)هاويروس(وسط  مت-197و شكل كتاب سومز متن  آسان ا-172

وسط گياهي مت-198)متن كتاب درسي( آسان -173

2 آسان پيش -199ها هر گزينه مربوط به يكي از كتاب دشوار-174

 دشوار ارتباطي با پيش-200)هامتن از هورمون( آسان -175

شوار آغازيان د-201 پيش1فصل  متوسط -176

توسط آغازيان م202) سوم و پيش5فصل ( متوسط -177

 آسان2 پيش -203)ژنتيك( آسان-178

سان قارچ ها آ206و205و204)ژنتيك( دشوار -179

 متوسط ژنتيك-180

دشوار% 10، متوسط%40،ت آسانسؤاال50%

91ور سراسري كنك

) ارتباطي6- آسان7( تست13وم ل دسا-

) تست ارتباطي6-تست آسان11- تست17(وم سسال-

)سانآ تست نسبتا6ً(1پيش -

) آسان تست نسبتا14ً(2پيش -

. مورد گياهي بود12 مورد ژنتيك و با احتساب شارش 4ست  ت50از -

دشوار%20،متوسط%30،سانآ50%

طـراح بـا   . بـود  اش داخل كتاب توضيح داده شده مورد مطلب علمي5 تست تكيه بر قيد داشت كه هر    5سخ  پادر كل   

از ايـن نقـد   .كـشد ده از اين قيدها دانش آموزي كه عميقا مطالب را ياد گرفته و قدرت ارتباط را دارند را به چالش مي          استفا

 نزديكـي بـراي كنكـور    توانـد معيـاري نـسبتاً   رصد اين آزمون مي    د در كل ! گياهي را جدي بگيريد    ،گيريم مهم مي  هيك نتيج 

.سراسري شما داوطلب گرامي باشد
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