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. باشـد هـاي تعـاوني سـنجش مـي    شناسي آزمونشك يكي از بهترين كنكورهاي آزمايشي كشور در درس زمين   بي

قدر سـخت و پيچيـده      مطالب نه آن  . استسؤاالت حتي به مراتب بهتر شده     طرح  ي  مخصوصاً در طي دو سال گذشته نحوه      

.نفس كاذب گردداعث اعتمادبهبكه قدر آسان آموز شود و نه آن و رنجش دانشردسرداست كه باعث 

ي ضـعفي   ترين نقطـه  م كوچك ر سال تدريس و تأليف در اين درس دا        17ي سابقه معلمي كه عنوان  حال بنده به  هربه

هاي قبـل  بندي و تغييرات ساختاري سؤاالت نسبت به كنكورهاي سراسري سالدر اين نقد به بودجه    !در اين آزمون نديدم   

.پردازممي

 عدد25الت تعداد سؤا

 سؤال12: سال سوم

 از  ،شد گذشته كه در كنكورهاي سراسري از فصل اول سال سوم سؤال طرح نمي             هايسالبرخالف  :101سؤال  -

.سؤال از متن كتاب است و پاسخ به آن نيز آسان است. استالتأليف است سؤال طرح شدهفصل اول كتاب سوم كه جديد

.سؤال كاربردي و علمي است:102سؤال -

.يكي از سؤاالت كنكورهاي سراسري سال قبل است:104سؤال-

.متن كتاب درسي استاز :105سؤال-

 تـست،   1،  1سـال سـوم فـصل        (سـؤاالت  با ابتكار در طـرح        هستند همراه  متن كتاب درسي  از  112 تا   105سؤاالت  

ت  تـس 8،1 تست، فـصل  1، 7 تست، فصل 2، 6 تست، فصل 3، 5 تست، فصل 1، 4 تست، فصل 1،  3 تست، فصل    1،  2فصل  

. تست1، 9و فصل 

.است سؤال طرح شده13دانشگاهي  پيشكتابز ا

سؤال ابتكاري:1فصل -

 سؤال تكراري:2فصل -

. سؤال مستقيم نداشت:3فصل -

سؤال ارتباطي:4فصل -

هاسؤال ابتكاري در گزينه:5فصل -

يك سؤال:6فصل -

 سؤال7:2فصل -

 سؤال8:2فصل -

شناسي و يكي مربوط به توپوگرافيبرداري زمينيكي مربوط به نقشه؛  سؤال9:2فصل -

 تست مربوط به بوكسيت10:1فصل -
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:شود گرفته ميهادر مجموع از آزمون فوق اين نتيجه

.استفصل اول سال سوم برخالف كنكور سراسري توجه خاصي شدهبه  در سنجش -

.است كيفيت سؤاالت بسيار مطلوب بوده-

.نشدارد و پاسخ غلطي ديده سؤال غيراستاند-

مـشابه كنكـور    اما چيدمان سؤاالت ست،اهاي قبل كمي متفاوت بندي سؤاالت با كنكورهاي سراسري سال بودجه -

.ستاسراسري 

 زيـرا اگـر   ،تر اسـت آموز تجربي مناسببراي دانشاز كنكور سراسري نيز     اين آزمون   توان گفت كه     به جرأت مي   -

كـه در كنكورهـاي     دهد درحـالي  تالش خود را انجام دهد بسياري از سؤاالت را به راحتي جواب مي            آموزي  دانش

!دست آوردهب50ت درصد باالي ساآموز تمام تالش خود را انجام دهد به سختي قادرسراسري حتي اگر دانش

.دارمرا س در نهايت از برگزاركنندگان اين آزمون نهايت سپا

!موفق باشيد
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