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 دكتر محمد چالجور - 1395اردیبهشت 10تعاونی سنجش،  4آزمون جامع یشناسنیهای زمنقد پرسش
 

  یشننناسننی رتبهدرس زمینی نمه درصنند  17آموزی با ام .دانشکل هه چه بگووم کم  فته یو رتبه 2شننناسننی در زوه هو  از نقش درس زمین

 1 هو  هزو یتضمین کهد  و با رتبهرا دکتهی داروسازی  یدر دانشگا  دولتی در رشتهقبولی خود و  بهبود بخشید زوه هو  خود را بیش از هزار نفه 

ست. کارنامه یآوند  4000نزدوک به  ساخته ا شانی  شابه 1اون داوطلب و رقیب او که زوه  هو   یدرخ شتند در مقدمه م سی کتاب زمین یدا شنا

 وامّا اون آزمون: آمد  است. طورکاملبهبندی اونجانب جمع

 نگاه كلّی:
 هایپهسش به سبکِ و بسیارسنجش از کیفیت بسیار باالوی بهخوردار است تعاونی های شناسی در آزموندرس زمین ،های  ذشتهطبق روال سال

 کنکور سهاسهی است. هایپهسشمانند  ها آنبندی و بودجه هاقهار یهی پهسشطهز  احتّکنکور سهاسهی نزدوک است. 

 زمون سوال غیه استاندارد و غلط وجود نداشت. در آ

 سوال مهبوط به کتاب پیش طهح شد  بود 13سوال مهبوط به سال سوم و 12

 

  کتاب طالوی 11صفحه –سوال آسان  –از فصل دوم کتاب سوم از متن کتاب درسی  -101

  کتاب طالوی 16صفحه –سوال متوسط  –از فصل سوم کتاب سوم  -102

 .کتاب طالوی اشار  شد  است 14به اون نکته در صفحه  –سوال مفهومی و ارتباطی  –از فصل سوم کتاب سوم  -103

 کتاب طالوی آمد  است. 17جالب اون است که سه مقاوسه در وک جا صفحه -تست دشوار -4وفصل  3و فصل  9ارتباط فصل  -104

 کتاب طالوی 22صفحه -سال سوم 5تست آسان فصل -105

 کتاب طالوی 21صفحه  -سال سوم 5تست آسان فصل -106

 کتاب طالوی 19صفحه -سال سوم 5تست آسان فصل  -107

 کتاب طالوی 23صفحه  -سال سوم 6از فصل  80تست تکهاری کنکور دهه -108

 کتاب طالوی 27صفحه -سال سوم 7تست دشوار فصل  -109

  کتاب طالوی 33صفحه-سال سوم 8تست متوسط فصل  -110

 کتاب طالوی 36صفحه  -9تست آسان فصل  -111

 کتاب طالوی 37صفحه  – 9تست متوسط فصل  -112

سوم در   اونجانب کتاب جمع بندی طالوی توجه: سال  ست و هه  30در  شد  ا سوم در اون  12صفحه خالصه  ست  شت!!!!!!! 30ت  صفحه وجود دا

  عزوز. وزانآمدانشخوب بندی که امیدوارم کمکی باشد بهای جمع و سالیانی تجهبه است ی دقیق درسیبهرس حاصلباورنکهدنی باشد ولی اون اود ش

 کتاب طالوی 43صفحه  –پیش دانشگاهی  1تست متوسط از فصل  -113

 کتاب طالوی 46صفحه –تست متوسط از فصل دوم پیش دانشگاهی -114

 کتاب طالوی 49صفحه –تست متوسط از فعالیت کتاب فصل سوم پیش دانشگاهی  -115
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 کتاب طالوی 53صفحه  –تست آسان فصل چهارم پیش دانشگاهی  -116

 کتاب طالوی 54صفحه  –ن و تکهاری فصل پنجم تست آسا-117

 .(است سوال ارائه داد  3طهاح محتهم  یطالوی از اون اود ی بندجمعکتاب  72صفحه )!!!!! تست دشوار و تهکیبی بسیار جالب -118

 کتاب طالوی 59صفحه  –کتاب پیش  7تست متوسط فصل  -119

 ویکتاب طال 64صفحه –کتاب پیش  8تست آسان فصل  -120

 کتاب طالوی 61صفحه  -پیش 8تست آسان فصل  -121

 71و صفحه  86ص  142تست  –پیش  9تست دشوار فصل  -122

  کتاب طالوی 70صفحه  -پیش 9تست متوسط فصل  -123

 کتاب طالوی 74صفحه  –پیش  10تست آسان فصل  -124

  کتاب طالوی 74صفحه –پیش  10تست آسان فصل  -125

 

 !وجود داشت!!وش و جمع بندی طالوی در کتاب هما نوعیبه آزموناون  هایهسشپ 100%

 دکته محمد چالجور -باشیدپیهوز 
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