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ـ    ارتبـاط بـا نقـد درس زمـین       آمـوزي منتظـر در      دانـش  ي  نقد از جامعه  قبل از شروع       خیر زیـاد  أت تـ شناسـی بـه علّ

  .کنم عذرخواهی می
دارنـد نیـز    از دوستان دلسوز و مسئول نیز در نشر دریافت که عاشقانه در تالش براي شما عزیـزان قـدم بـر مـی                     

  .طلبم پوزش می
  .آید یشمارم هاي این درس به شک یکی از بهترین آزمون  بی94کنکور شناسی  ت درس زمینسؤاال

کتـب درسـی و   ي  ت مـروري را بـا مطالعـه   سؤاال .شد  فرادانشی تقسیم می- تحلیلی-ت در سه سطح مروري  سؤاال  
هایتـان   ت تحلیلی نیاز به ارتباط بین دانـسته     سؤاالدر مورد   . راحتی می توان پاسخ داد     سطر مطالب به  خاطرسپردن سطر   به

اسـت و درك   ت فرادانشی را با توجه به علمی کـه کتـاب درسـی در اختیـار شـما عزیـزان قـرار داده                   سؤاال. در کتب دارید  
  . خواهیدبودودي و خالقیت و هوش قادر به پاسخشه

زمان آزمـون بـا   . شناسی شاهد یک آزمون به تمام معنی استاندارد بودیم  تست زمین  25در این آزمون با توجه به         
 زیـرا علـم تجربـی علـم     ،آزمون از نظر اشکال مصداق واقعی علم تجربی بـود     .بود وع و سبک آزمون به شدت تنظیم شده       ن

  .کند سازي استاندارد کمک بزرگی می ت از نظر چشمی به آزمونسؤاالکردن  مشاهده است و وجود اشکال عالوه بر جذاب
تعـداد   .گونـه تفـاوتی نداشـت    ت نسبت به سال قبل هـیچ ؤاالسسبک چینش    .خورد  غلط و غیراستاندارد به چشم نمی      سؤال
  .هاي گذشته بود ت در هر مبحث نیز مانند سالسؤاال

  

 سـؤال (.  وجـود دارد  مربوط به شـکل کتـاب اسـت و روش محاسـبه در کتـاب درسـی کـامالً                 سؤال :101 سؤال   -  
  ) سال سوم2مروري از فصل 

  

 متـر را از شـکل و مـتن بایـد     500عمـق  دمـاي آب در  ( تحلیلی است از فصل سوم سال سـوم  سؤال :102 سؤال  -  
  ).شود تر از صفر می  پس دما کم،زند گراد و باید بدانیم در قطب آب یخ می درجه سانتی 4 + بدانیم

  

   مروري است از فصل چهارم سال سومسؤال :103 سؤال -  
  

جـاي مختلـف    نـت در دو  سـختی آپاتیـت و گار    ي  درجه.  سال سوم  5 فرادانشی است از فصل      سؤال :104 سؤال   -  
  .ها است است و سایر مطالب تحلیل از دانسته کتاب آمده

  

  .است  سال سوم آمده5 مروري از شکل فصل سؤال :105 سؤال -  
  

  . سال سوم است6 مروري از فصل سؤال :106 سؤال -  
  

  . سال سوم است6تحلیلی از فصل  سؤال :107 سؤال -  
  

کـه    تـشخیص ایـن   ثانیـاً ،ول تـشخیص کـانی آمفیبـ      اوالً. ( سـال سـوم اسـت      6 تحلیلی از فصل     سؤال :108 سؤال   -  
  .هورنبلند آمفیبول است

  

در نمـودار بایـد سـه نـوع سـنگ را بـشناسید تـا بتوانیـد سـایر          ( سال سوم 7 تحلیلی از فصل سؤال :109 سؤال   -  
  .)گذاري کنید هاي رسوبی را نام سنگ
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  . سال سوم است7 مروري از فصل ده پیش و سؤال :110 سؤال -  
  

  . سال سوم است8 مروري از فصل سؤال :111 سؤال -  
  

از فـصل نهـم    .تـوان پاسـخ داد    ولی با توجه به شکل کتاب درسی می       ، داخل کتاب نیست   سؤالشکل   :112 سؤال   -  
  .سال سوم است

  

  .ز شکل کتاب درسی از فصل اول پیش تحلیلی اسؤال :113 سؤال -  
  

  . از فصل دوم پیش است شکل کتاب درسی و مروريسؤال :114 سؤال -  
  

  . مروري از فصل دوم پیش استسؤال :115 سؤال -  
  

  .مبحث وگنر است تحلیلی از سؤال :116 سؤال -  
  

   مروري از شکل کتاب درسی فصل چهارم پیشسؤال :117 سؤال -  
  

  . تحلیلی و زیرکانه از فصل پنجم پیش استسؤال :118 سؤال -  
  

   کتاب پیش6 فرادانشی از فصل سؤال :119 سؤال -  
  

  کتاب پیش 7 مروري از فصل سؤال :120 سؤال -  
  

   کتاب پیش8 و 7 فرادانشی از فصل سؤال :121 سؤال -  
  

   پیش کتاب8ل فصل  تحلیلی از شکسؤال :122 سؤال -  
  

  10 تحلیلی از شکل فصل سؤال :123 سؤال -  
  

  9  و8 فرادانشی از فصل سؤال :124 سؤال -  
  

  10 مروري از فصل سؤال :125 سؤال -  
  
  
  

  11:  مروريسؤالتعداد  -  
  9:  تحلیلیسؤالتعداد  -  
  5 :فرادانشیتعداد سؤال  -  
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  :95لب تجربه براي دوستان کنکوري  جاي نکته

 .اسـت  پیش آمـده  10 و 8، 5، 4، 2 سال سوم و9 و 5، 4،  3،  2ت مروري از فصول     سؤاالتر   ها بیش  در طی این سال     
  .است دانشگاهی آمده  پیش7ها سال سوم و فصل  ت فرادانشی مربوط به کانیسؤاالتر  بیش

 طالیی و همایش نشر برد و ي  تست آن در کتاب مجموعه24 تست کنکور به 25گوییم از   در آخر خدا را سپاس می       
از این بابت خداوند را بـار دیگـر هـزار        .ت فرادانشی و تحلیلی   سؤاال حتی   ،بود ده مستقیم و غیرمستقیم ش    ي  دریافت اشاره 
هـا نیـز مـستقیم و     و سایر تـست !!  نه حتی مشابه تست تحلیلی عینا3ً صفحه 80تر از  گوییم که در کتابی کم    بار سپاس می  

  .تاب کم حجم و موثرن کشدن تولید ای   به خاطر بانیسپاس از نشر دریافت و نشر بر. بود غیرمستقیم آمده
  
  
  

  !موفق باشید
  

  )استاديار دانشگاه(  دكتر محمد چالجور


