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گـويي را باتوجـه بـه سـطح دشـواري      با بررسي سؤاالت اين آزمون مشخص است كه طراح يا طراحان محترم زمان پاسـخ         

از نظر پراكندگي سؤاالت برعكس آزمون قبل سنجش، اين آزمون چيدماني شبيه كنكور سراسـري               . اندسؤاالت كامالً رعايت كرده   

سؤاالت مفهومي و نزديك به سطح اسـتاندارد كنكـور سراسـري زيـاد بـه      . دخورميندر اين آزمون سؤال تكراري به چشم   . داشت

.استشويم كه باز درس گياهي مورد توجه طراحان قرار گرفتهبندي متوجه ميدر اين آزمون باتوجه به بودجه. خوردچشم مي

واقع يك آزمـون كـامالً    در.بوداز ژنتيك جمعيت نيز سؤالي طرح نشده. استتري طرح شدهو از مبحث ژنتيك سؤاالت كم 

.شدشناسي محسوب ميمناسب براي درس زيست

 بـود، بنـابراين داوطلبـان بايـد بـه اهميـت       1 تست آن مربوط به فصل اول پـيش        3بود كه    تست طرح شده   5،  1از پيش   

.سازي در كنكور امسال پي ببرندپروتئين

.يز مورد توجه است ن2بود، بنابراين اهميت پيش  سؤال طرح شده12، 2از پيش 

.بودها تست ارتباطي طرح شدهاز مبحث باكتري

.ي ارتباطي و مفهومي داشتبود كه برخي از سؤاالت جنبه سؤال مستقيم و غيرمستقيم از بدن انسان طرح شده12

گياهي نيز استفاده بود كه بعضاً طراح عالوه بر تكيه جمالت درسي از سؤاالت مفهومي و درك       سؤال در درس گياهي مطرح شده      9

.بودكرده

:پردازيمآزمون ميبندي سؤاالت اين اكنون به سطح

)متن كتاب درسي( آسان 1 فصل 1 پيش -156

)شكل چرخه كربس و متن( آسان 8 فصل 2 پيش -157

 سال سوم6ها در فصل  پيش، تقسيم باكتري9 سؤال مفهومي و ارتباطي از فصل -158

 و ژنتيك1 پيش  متوسط مفهومي از-159

)آسان. (هاي كتاب درسي است سؤال قيد است اما جمله-160

)متوسط(ي بدن انسان  سؤال ارتباطي درباره-161

)آسان( سؤال گياهي مانند متن كتاب -162

)سخت( سؤال ارتباطي از بدن انسان بخش كليه -163

)سخت(شده شكل خرچنگ سؤال پرسيدهجزئيات  از -164

هاي پايه پيش و سال1ؤال ارتباطي از فصل  س-165

)سخت( سؤال ارتباطي گياهي از مبحث توليدمثل گياهي و سن گياهي -166

)متوسط( سؤال ارتباطي از بدن انسان -167

)متوسط( سؤال ارتباطي از بدن انسان -168

.ها در فصول مختلف كتاب است سؤال در مورد بدن انسان است اما گزينه-169
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. سال سوم3 آسان و متن كتاب درسي از فصل -170

 پيش11 آسان متن كتاب درسي فصل -171

)متوسط( كاهوي دريايي و گياهي سال سوم 2 سؤال ارتباطي از پيش -172

1 پيش 1 سؤال آسان از فصل -173

2 شارش انرژي پيش 8 سؤال آسان از فصل -174

)دشوار. (كنند از داوطلبان به آن توجه نمي سؤال بسيار ريز از شكل كه بسياري-175

)آسان( آسان و جزء سؤاالت روتين -176

)متوسط. (است سؤال از شكل به دقت و بسيار زيبا طرح شده-177

 سال سوم11فصل ) متن كتاب درسي( آسان -178

 سال سوم2فصل ) متن كتاب درسي( آسان -179

يش پ10فصل ) متن كتاب درسي( آسان -180

)متوسط( ژنتيك -181

 سال دوم6متن كتاب درسي فصل ) آسان( گياهي -182

 سال دوم8متن كتاب درسي فصل ) آسان( گياهي -183

)آسان( هورمون بدن انسان -184

ها و انعقاد خون از سال دوم ارتباط بين هورمون-185

3 آسان از بدن انسان فصل -186

آغازيان) 2پيش ( آسان -187

 سال سوم11 آسان از توليدمثل انسان فصل -188

1 آسان از ترجمه پيش -189

6 فصل 2 آسان پيش -190

 آسان گياهي سال سوم توليدمثل-191

 آسان گياهي سال سوم رشد و نمو-192

)متوسط) (مقايسه( حواس جانوران و انسان -194

) سال سوم5فصل ( آسان -195

)متوسط(ي ر ارتباطي از جانو-196
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)آسان( سال سوم 6 فصل -197

)آسان(نامه  شجره-198

ها ارتباطي از باكتري-199

7 فصل 2 آسان متن كتاب پيش -200

 سال دوم6 متوسط از فصل -201

)متوسط (10 فصل 2 سؤال قيد است از پيش -202

)متوسط( سؤال قيد از گياهي -203

م سال دو8 سؤال متوسط از فصل -204

2 پيش 7 سؤال آسان از فصل -205

:شويمبا بررسي سؤاالت چند نكته را يادآور مي

.تر بدهيدبه گياهي اهميت بيش) 1

تر موردنظر قراردهيد چون تقريبـاً در هـر آزمـون سـنجش              را بيش  - حركات گياهي  - رشد و نمو   -در گياهي مباحث توليدمثل   ) 2

.آمده است

.تر از روي كتاب بخوانيداي آمده است آن را بيشتن جمله سؤاالت آسان و م،2پيش از ) 3

.صورت سؤاالت تركيبي آمده استبدن انسان، جانوران به) 4

!به قيدهاي كتاب توجه كنيد) 5

!دو سؤال از ريزشدن در اشكال آمده بود به اشكال و ارتباط آن با متن توجه كنيد) 6

و اما سخن آخر؛

شـك   بـي  ،اسـت  آقاي دكتر عمارلو نگاشته شده     بر دريافت كه به همت دوست عزيز جنا       شناسي نش كتاب همايش زيست  

هـاي ارتبـاطي ايـن      شد كه حتي نكتـه    شناسي كنكور است با بررسي سؤاالت اين آزمون متوجه خواهيم         يكي از بهترين منابع زيست    

ت اين آزمون توسط كتاب همايش زيـست نـشر          ي سؤاال كه همه بنابراين باتوجه به اين   . بودشدهنآزمون از ديد مؤلف محترم دور       

.كنماي ميشده بود به آدرس سؤاالت در كتاب همايش اشارهدريافت پوشش داده

.)استبه نكته اشاره مستقيم شده (2جلد سازي  فصل اول پروتئين-156

57ي  صفحه،2جلد -157

110ي  صفحه،2جلد -158

39ي  صفحه،2جلد -159

82 و 73ي  صفحه،2جلد -160
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52ي ، صفحه10ي  نكته،1جلد -161

166ي  صفحه،1جلد -162

76 و 74ي  صفحه،1جلد -163

57 و 56ي  صفحه،1جلد -164

14ي  صفحه،1جلد -165

170ي  صفحه،1جلد -166

66 و 65ي  صفحه،1جلد -167

101ي  صفحه،1جلد -168

52ي صفحه! بودط مؤلف تست طرح شدهشده توس از شكل طراحي-169

116ي  صفحه،1جلد -170

140ي  نكته، صفحه-171

157ي  صفحه1 و جلد 118ي  صفحه،2جلد -172

!بودي مستقيم شده به نكته اشاره،1جلد 1 فصل 1 پيش -173

87ي  صفحه،1جلد -174

83ي  صفحه،1جلد -175

72ي  صفحه،1جلد -176

107ي شكل صفحه-177

177ي  صفحه،1جلد -178

112ي   صفحه،1جلد -179

122ي  صفحه،2جلد -180

162ي  صفحه،2جلد ، 6 مثال -181

90ي  صفحه-183

125ي ي صفحه و نكته123ي  صفحه-184

128ي ي جدول صفحه نكته-185

 سال سوم6 و 2 فصل -186

122ي  صفحه،2جلد -187



)2جامع  (92ماه ارديبهشت-نجشدر آزمون سشناسي و آزمايشگاه  زيستهاينقد پرسش5

 سال سوم11 فصل -188

2جلد  پيش، 1ي فصل  نكته-189

74 و 73ي  صفحه،2جلد -190

164 و 163ي  صفحه-191

171ي  صفحه-192

 سال سوم3 و 2 فصل -193

!بود سال سوم به نكته اشاره شده11 فصل -194

!بود سال سوم به نكته اشاره شده5 فصل -195

!بودره شده سال دوم به نكته اشا5 فصل -196

 سال سوم6 فصل -197

!دبو مبحث دودمانه به نكته اشاره شده-198

دانشگاهي پيش9 فصل -199

1جلد  پيش، 7 فصل -200

!بودي ارتباطي اشاره مستقيم شده سال دوم به نكته6 فصل -201

!بوددانشگاهي به سؤال اشاره شده پيش10 فصل -202

!بودال اشاره شده سال دوم به سؤ8 فصل -203

!بود سال دوم به سؤال اشاره شده8 فصل -204

دانشگاهي پيش7 فصل -205
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