
 دكتر محمد چالجور -  1396خرداد 5تعاوني سنجش،   3آزمون جامعهاي  نقد پرسش 

 /http://daryaftpub.com         هاي تعاوني سنجش        نقد آزمون   > نقد آزمون 1

 

 1396تعاوني سنجش 3آزمون جامع شناسي هاي زمين پرسشنقد 
 نگاه كلي:

 سالم خدمت دوستان گلم با
د صدر يراحت مناسب داشته باشد به ي مطالعه يداوطلب تجرب كياگر  كه ياستاندارد طرح شده است به طور و در حد يعال اريبس درس نيا سؤاالت

 .آوردخواهد دست  به يمناسب
 نوع سؤاالت كم است. نيامكان پاسخ به ا ديهم باش يط به كتاب درساگر مسلّ يشود كه حتّ يطرح م يطور يدرس سؤاالت مفهوم نيدر ا يگاه

 د.ندار ينوع سؤاالت سهم كم نيا يشناس نيس زمخوشبختانه در در
 معموالً يسراسر يتست است. در كنكورها3مبحث  نيا يتعداد تست ها يدر كنكور سراسر ، امابود هتست طرح شد2سال سوم  5كل از فصل  در
 نشده است. دهيآزمون د نيال دارد كه در اؤس 6واكنش بودن از فصل   يسر

تر  تر مناسب ت آسانالسؤا يشناس نيدرس زم يبرا ميالبته اعتقاد دارطرح شده بود.  95تر از آزمون  راحت اريزمون بسآ نيا يسخت ي درجهاز لحاظ 
 كرد. جاديدرس را ا نيا ي به مطالعه قيتوان تشو يم قيطر نياز ا راياست ز

 ها: بررسي پرسش
 )شيخط اول كتاب هما 10آن(صفحه  يها و شاخه يشناس نيعلم زم فيتعر كي.فصل اول. تست متوسط از فصل 101
 )شيكتاب هما11(صفحه  كتاب سوم 2از فصل . تست آسان 102
 )شيكتاب هما 14ه صفح6(مورد  كتاب سوم 3. تست متوسط از فصل 103
 )شيكتاب هما 17(از صفحه  4. تست آسان فصل 104
 )يبيترك 20صفحه -18(از صفحه  ها ي. تست متوسط از كان105
 نمودار) 18(صفحه  ها ي.تست آسان از كان106
 )شيكتاب هما 24آمده است. (صفحه  6تست از فصل  نيا شده است. ديكأسنجش ت ياه تكرار در آزمون. تست از نظر 107
 به همراه پاسخ) شيكتاب هما 28و  27مرتبه مورد سؤال قرار گرفته است. (تست  دو 80 ي دهه هايسال سوم كه در كنكور 7. سؤال از فصل 108
 )شيهما29(ص  7آسان از فصل  سؤال. 109
 )شيهما 31(ص  8آسان فصل .تست 110
 )35ص شيهما ب( كادر مهم در كتا 9 .تست از جدول فصل111
 )شيكتاب هما 35( ص 9. تست آسان از فصل 112
 از متن خارج شده اند) يفعل يها با(مسائل مربوط به زمان از كت . تست متوسط رو به دشوار113
 )شيكتاب هما 46(ص  يدانشگاه شيپ 2 شكل فصل . تست از114
 )شيكتاب هما 49ص ( كند. ها خود داليل وگنر را بررسي مي واقع گزينهدر  – متوسط ت. تس115
 )شيكتاب هما 55ص ( )5و  3.تست متوسط (فصل 116
 )شيكتاب هما 53. تست آسان( ص 117
 )شيكتاب هما 24ص ( يلاتست احتمدشوار: تست  .118
موجود  شيدر كتاب هما سؤال يا به عبارتي همينشكل  نيهم(بر اساس متون كتاب است.  يا طراحشكل خارج از كتاب ام -. تست دشوار119

 )پيش كتاب 6(از فصل  است)
 )شيكتاب هما 59(ص  شيكتاب پ 7. تست متوسط از فصل 120
 ياحتمال 132مشابه تست  -مسئله متوسط. 121
 )شيكتاب هما 62(ص 8. تست آسان از فصل 122
 )شيكتاب هما 69(ص شيكتاب پ 9. تست آسان از فصل 123
 )شيكتاب هما68(ص  9تست متوسط از فصل يرخ توپوگراف مي. ن124
 )شيكتاب هما 74ص( 10 . تست آسان از فصل125

 در ي استكه شكل خارج از كتاب درس يتست احتمال نيآزمون را پوشش داده بود و عاين  يشناس نيزم يبند و جمع شيهما يا صفحه 72كتاب 
 كنم. هايتان به شما توصيه مي بندي آموخته ي اين كتاب را براي جمع مطالعهه بود. بنابراين مطرح شد كه در اين آزمون بود منكتاب 
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