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  94هاي کنکور سراسري شناسی با تست هاي ارزشمند جلد دوم کتاب همایش زیست همانندي

  
شناسـی دکتـر عمـارلو     شناسی سال چهارم، در کتاب همایش زیست   شده از کتاب زیست     هاي هر بیست تست طرح      به نکته   

 بـا آزمـون   -ها  تستبخشویژه در   به -ارلوشناسی سال سوم دکتر عم      هاي کتاب زیست    همانندي نکته . بود  اشاره و غالباً تأکید شده    
ي این   بسیاري از داوطلبان از مطالعه93شدن این کتاب در اسفند    برانگیز است که متأسفانه به دلیل چاپ        نیز شگفتی  94سراسري  

  ...کتاب ارزشمند خودداري کردند و 
 هر ! را بسوزانیماین عزیزانمنتشرشده، دل  ازه در این کتاب ت94هاي کنکور    هاي تست   ما هم نخواستیم با پیداکردن نکته     و    

تـر توجـه    هاي نشر دریافت بـیش  اما شما را به خدا به حرف  . ها را داریم     آرزوي بهترین  94چه بود گذشت و براي داوطلبان سال        
  .ي یافتن و دریافتن است، نه هیاهوهاي دروغین بازار کنکور جا خانه این. کنید

  !محمد عمارلو لیدکتر عپایان از  با سپاس بی
  

  2نشانی این نکته در کتاب همایش جلد   ي کنکور ي سؤال دفترچه شماره

203  

  )7 و 6، 5ي  نکته (252ي  صفحه
  )5تست  (252ي  صفحه
  )69تست  (194ي  صفحه
  )57تست  (216ي  صفحه

176  
  )2ي  نکته (87ي  صفحه
  )8تست  (92ي  صفحه

  )شدن فعال هاي شرطی مثال (123ي  صفحه  157
  )16تست  (230ي  صفحه  195

167  
  )5 و 4ي  نکته (182ي  صفحه
  )100 و 88تست  (196ي  صفحه

170  
  )کپک مخاطی (186ي  صفحه
  )35 و 34تست  (191ي  صفحه

188  
  )7ي  نکته (210ي  صفحه
  )30تست  (212ي  صفحه

187  
  )6 و 3ي  نکته (146ي  صفحه
  )71 و 70تست  (150ي  صفحه

184  
  )انواع انتخاب طبیعی (97ي  صفحه
  )38تست  (108ي  صفحه

  )28 و 27، 26تست  (237ي  صفحه  174

163  
  )CAM و C4گیاهان  (140ي  صفحه
  )29تست  (142ي  صفحه
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  2ی این نکته در کتاب همایش جلد نشان  ي کنکور ي سؤال دفترچه شماره

199  
  )2ي  نکته (8ي  صفحه
  )133تست  (35ي  صفحه
  )22تست  (15ي  صفحه

  )93تست  (175ي  صفحه  196

192  
  )7ي  نکته (18ي  صفحه
  )1ي  نکته (22ي  صفحه
  )5ي  نکته (40ي  صفحه

  )ي المارك نظریه (74ي  صفحه  191
  )64 تست (216ي  صفحه  201
  )4مثال  (262ي  صفحه  181
  )122تست  (155ي  صفحه  179

175  
  )2 و 1ي  نکته (135ي  صفحه
  )8تست  (137ي  صفحه
  )16تست  (138ي  صفحه

159  
  نازایی دو رگه و نازیستایی دو رگه (104ي  صفحه

  ) و ناپایداري دودمان دو رگه
  

  
  !ها هم باشید هاي دیگر کتاب منتظر همانندي


