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 نگاه كلي:
تحولي  ،روند مثبت ديگره است. اتفاق افتادها  اين سال ولدر ط افزايندهاين روند مثبت آورده و  دست بههاي تعاوني سنجش مخاطبين زيادي  آزمون

 -آزمايشيهاي  در ميان آزمون ها پرسششك بهترين ساختار  شناسي بي . در درس زميناستها  آزمون ي اين مجموعه هاي پرسشدر سبك و سياق 
در سـطح   برگزارشـده هـاي   هاي سنجش است. لذا با احترام به سـاير آزمـون   مربوط به آزمون -استانداردسازي  هم از نظر علمي و هم از نظر آزمون

كـنم كـه اسـتاندارد ايـن درس در      اعالم مـي  ،تدريس و تأليف در اين درس سال 17جانب بعد از  شناسي اين ي درس زمين در مقام مقايسه ،كشور
 ي نخست است. هاي سنجش در رتبه آزمون

 :كنكور سراسري در طي ده سال گذشته است هاي پرسشمنطبق بر چيدمان  هم ها پرسشچيدمان 
شـروع   دانشـگاهي  بـه بعـد پـيش    114ي سنگ. از تسـت   مربوط به چرخه 113تا  105ي آب سال سوم.  مربوط به چرخه 105تا  101از تست 

سـري بـه چشـم    سرا آزمون ها و تشخيص نوع گسل نيز مانند انواع گسلپرسش از شاهد يك تست هستيم.  ،9جز فصل  شود كه در هر فصل به مي
 خورد. مي

 ) مفهومي101
 ) ارتباطي بين مفاهيم و تعاريف رطوبت نسبي و جدول102
 ) تركيب دو نمودار103
 ي كتاب ) جمله104
 سوم 4پيش و  6) ارتباط بين فصل 105
 ) تست ارتباطي107و  106
 )6عين متن كتاب (فصل ) 109و  108
 ) عين متن كتاب110
 8) شكل جدول فصل 111
 9) جدول فصل 112
 ) مفهومي113
 ) ارتباطي114
 ) شكل كتاب115
 ) عين متن كتاب118تا  116
 ) مشابه شكل كتاب119
 ) مفهومي120
 ) عين متن كتاب122و  121
 ) شكل كتاب123
 ) عين متن كتاب125

 
 گويي به آن بسيار راحت بود. بود كه پاسخ شده شناسي عين متن كتاب طرح در زمين  پرسش 9 •
 قي ارتباطي، يعني يك آزمون استاندارد درست و حسابي.مفهومي و ماب  پرسش 5 •
از   پرسـش به چشم خـورد، نبـود    با آزمون سراسري تنها تفاوتي كه در اين آزمون ؛بود شده از نظر كيفي نيز به بهترين شكل طرح ها سشپر •

 است.  پرسش موضوعسري واكنش بوون بود كه معموالً هرسال در كنكور سراسري 
 دكتر محمد چالجور

 


