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 محمد عمارلودكتر علي –ي ابتداي سال( شناسي )مشاورهخشت اوّل زيست

ار ما را به قط برساند/  ستین يپرواز چیه/  یخوابیتو در قرن خودت م و/  گذرندیم هاسال/  برسد انیبه پا که/  ستیمنتظر خواب تو ن کسچیه

در  و/  است که مناجات کند با کارش یاز آن کس بخت/  تقال و تالش و/  حو صل نهیآ مگر/  و علم شهیاند مگر/  و عشق زهیانگ مگر/  دگران

/  شود داریمسئله ب کی يبا شاد باز/  مسئله را کی حل/  در خواب ندیبب و/  سرش ریکتابش را بگذارد در ز و/  مسئله خوابش ببرد کی يشهیاند

 فهمدیم نیچن و/  ندیبیم نیچن که/  است یاز آن کس بخت

دن آور يها برادرس نیاز مؤثرتر یکیدارد،  یکه در کنکور تجرب ییباال بیبا ضر یشناسستیکه درس ز دیدانیم زیسالم دوستان عز            

 .باشدیبرتر م يهارتبه

 :هاتعداد و زمان سؤال -۱

 ۴۳هر سؤال  يحدوداً برا ،یعنیاست؛  قهیدق ۳۶ دادنو زمان پاسخ دیپاسخ ده یشناسستیتست ز ۵۰به  دیشما با يدر کنکور سراسر             

 ۵فصل اول کتاب سال چهارم(  ۵) 1 شیتست و از کتاب پ ۲۰تا  1۸. از کتاب سوم دیآیتست م 1۴تا  11. از کتاب دوم حدوداً دیفرصت دار هیثان

تست  کی یعنیهستند؛  یبیها ترکتست نیااز  ياریتست. البته بس 1۴تا  1۲کتاب سال چهارم(  11تا  ۶)فصل  ۲ شیتست و از کتاب پ ۷تا 

 :طور مثالچند کتاب باشد. به ایمربوط به چند فصل  تواندیم

 :يكنکور سراسر تست

 کند؟یترشح م نیپرفور يماریمقابله با عامل کدام ب يانسان برا بدن

 خال( تب۴                                  يفتری( د۳                                   ای( ماالر۲سل                                         (1             

چهارم و  1۰مربوط به فصل  ۳ ينهیچهارم؛ گز ۹مربوط به فصل  ۲و  1 ينهیسال سوم است و گز 1تست مربوط به فصل  دیدقت کن             

سال چهارم را حتماً خط به خط و کلمه به کلمه  11و  1۰، ۹فصل  کنم،یم دیاک ياهیتوص جانیسال چهارم. من هم ۲مرتبط با فصل  ۴ ينهیگز

 .دیکنی. قطعاً ضرر نمدیکنحفظ 

 :دیتوجه کن  يتست کنکور سراسر نیبه ا حاال

 .ها باشدبر قانون جورشدن مستقل ژن يدییتأ تواندمی.. ………… يهاوراثت ژن یچگونگ

 ییناشنوا -یچشم و نشانگان زال يهیشدن شبک( رنگدانه۲                                   1 نیناپسیو سدوشن  یعضالن یستروفید (1             

I نیوتانسیآنژ يرندهیپذ (۳              I  یبوزومیر نیو پروتئ X دار وابسته به( کام شکاف۴                                      نگتونیو هانت 

 .سال چهارم است ۲مربوط به فصل  نهیگز یسال سوم است، ول ۸وط به فصل که تست مرب دینیبیم

 :هادرس تیاهم -۲

ر ها دفصل یبرخ یول ،ستیثابت ن شهیدارد. هرچند که روال کنکور هم یهر فصل به تعداد سؤاالت آن بستگ تیاهم ،يکنکور دیاز د             

و  11و  ۴، ۳، ۲، 1و سپس  ۹و  ۸ يها، در سال سوم فصل۳و  ۸، ۴، ۶ يهادر سال دوم فصلبرخوردار هستند.  ياژهیو تیاز اهم يکنکور سراسر

 .برخوردار هستند يترشیب تیاز اهم 11و  1۰، ۹، ۸، ۵ يهادر سال چهارم فصل
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 :مطالعه و ساعت مطالعه در طول سال ينحوه -۳

 

 یباشد. سع هیشما مربوط به پا یدرصد زمان مطالعات ۶۰ دیشود که باخوانده یشناسستیساعت ز 1۲حول و حوش  دیدر هر هفته با             

 .دحداقل موقع دوره با هم دوره شو ایشود ها با هم خواندهفصل نیجدول، لطفاً ا نی. مطابق ادیهم مرتبط را با هم مطالعه کنبه يهافصل دیکن

 

 هافصل مبحث ي آموزشيبسته

 سال چهارم ۲و  1سال سوم +  ۵دوم +  سال ۲و  1 زیست مولکولی اول

 سال چهارم ۵سال سوم +  ۸و  ۷، ۶ ژنتیک دوم

 سال سوم 1۰و  ۹سال دوم +  ۶سال دوم + قسمت آخر فصل  ۳ گیاهی سوم

 سال سوم 11و  ۴، ۳، ۲، 1سال دوم +  ۸و  ۷، ۶، ۵، ۴ هاي بدندستگاه چهارم

 دانشگاهیپیش ۸ متابولیسم پنجم

 سال سوم ۹دانشگاهی + پیش 11و  1۰، ۹ هاچرخه ششم

 سال چهارم ۷و  ۶، ۴، ۳ هامتفرقه هفتم

 

 :يمنابع تست -۴

ست هم              سفانه منابع ت ستمتأ شکل ت ست و اغلب منابع فقط از نظر  سیار کم ا اند، اما از هاي کنکور را تقلیدکردهسنگ کنکورهاي اخیر ب

شر دریافت ي گانهسههاي ي اول از کتابصله دارند. در درجهیابی و محتوا با کنکور فانظر نکته ستن سوم و دوم( )زی سی پیش،  ستفادهشنا . کنید ا

هاي درسی هستند، بدون ي صددرصد نکات کتابتر شدند و امسال دربرگیرندهحالت همایش داشتند، امّا سال گذشته کامل ۹۳ها تا سال این کتاب

زمون موج آو  براي درك بهتر مفاهیم مناسب است  ي فائقاندیشه برد، هاي انتشارات علمی فار،ر صورت نیاز کتابد توضیحات اضافه و شاخ و برگ.

 الگو را هم براي تمرین و تسلط بیشتر امتحان کنید.

 :يبندجمع -۵
است و  یو هم مفهوم یهم حفظ یشناسستیچون درس ز کند،یکه اطالعات ماندگار به شما کمک م دیباشداشته ادیبه  شهیرا هم نیا             

 یشناسستیاست که کتاب ز نیمن به شما ا يهیآن را جمع و جور کنند. توص توانندیآموزان در دو ماه آخر نماز دانش یلیخ ،دارد يادیهم حجم ز

شارات در صه و را مطالعه  افتیانت شم همایش خال شته با صت دا شت امّا همین جمعو چندین بار دوره کنید. البته اگر فر سال خواهم نو بندي هم ام

 طور کامل و صددرصدي.بندي دارند امّا بهسه کتاب هم تا حدود زیادي حالت جمع

ص دیرا دوره کن هاي دریافتکتاب نیبار ا ۳در دو ماه آخر، حتماً               سته يدر هفته کهنیآخر ا يهیو تو ش يآخر ب ( + یاهیسوم )گ یآموز

 .دیبخوانهاي من کتاب ياز رو گریبار د ۲ها( را ششم )چرخه یآموزش يبدن( + بسته يهاچهارم )دستگاه یآموزش يستهب

 .دیها( را دوباره دوره کنششم )چرخه یآموزش يروز قبل از کنکور بسته  مهم: يلیخ

ضیح: شما دانشهاي من فقط مربوط به کالسجزوه تو ست و براي  ضوري من ا ضور در کالسهاي ح  مرا ندارید، اینهاي آموزان عزیزي که امکان ح

سال کامالً منطبق با جزوهگانهسه شر دریافت را ام ضیحاتی هایم آماده کردهي ن ست که در جزوهام. تو سه کتاب آمده ا شان خالی در این  هایم جای

 هاي من از بازار سیاه کنکور ندارید.ي جزوهاست، پس نیازي به تهیه

 شما    تیموفق دیبه ام   

 «عمارلومحمد علیدکتر »  

 

 

سؤاالت شما در درس  يگوپاسخ يتا آزمون سراسر که  میاخواهش کرده و دکتر چالجور  عمارلو محمدیدکتر عل يآقا از زیدوستان عز      

 ..دیو منتظر پاسخ آن باش دیشما بفرست دگاهیسؤاالت خود را در قسمت پرسش و د دیتوانیباشند. شما م یشناسستیز
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