
 محمد عمارلو دكتر علي – 1396ارديبهشت 15تعاوني سنجش،  2شناسي آزمون جامع زيست هاي نقد پرسش 

 

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

 

 

 1396ارديبهشت  15تعاوني سنجش  2شناسي آزمون آزمايشي جامع هاي زيست نقد و تحليل پرسش
 

 !هاي گل كنكوري با نام و ياد خدا و عرض سالم خدمت بچه
 .اميدوارم در حال تجربه كردن عصر بهاري خوبي باشيد

 
 نگاه كلي:

 .يت آن افزودكنندگان حائز اهميت بود و جامع بودن آن بر اهم  آزمون امروز از جهت تعداد زياد شركت
بيش از هر درس  ت تركيبي در كنكور و همچنين پراكنده بودن مباحث،سؤاالشناسي از جهت باال بودن سهم  درس زيستدر دانيد  طور كه مي همان

 .هاي جامع احتياج است كور به آزمونط در روز كنديگري براي تسلّ
 70 هاي خوب: درصد براي بچه

 .شوند خوبي مرتب نمي شود چرا كه داوطلبان به ضعف آزمون محسوب مي ي و اين نقطه ت متوسط رو به ساده بودسؤاالسطح 
 .ت چالشي آزمون به سبك آزمون نزديك نبودسؤاال

 .را بشناسند و آن را برطرف كنند تواند اين اهميت را داشته باشد كه نقاط ضعف خود به هرحال تحليل اين آزمون براي داوطلبان مي
 

 هاي قابل توجه: پرسش
 .بايد اين نكته را از كتاب شيمي به ياد داشت كه گليسرول داراي گروه الكلي است سؤالاين  در حلّ .خوبي بود سؤال )156
 .خوبي است سؤال)184

 دارد.ني هيچ سلولي وجود  وري كنيم سانتريول درون هستهآه اي باشد كه يادبهان سؤالخوب است تحليل اين 
 

 هاي نادرست: پاسخ
دفاع غير اختصاصي است و از آنجا كه در پوست  ت غلط گرفته كه پوست جزو اولين خطّرا به اين علّ سؤال 3آزمون گزينه  ي پاسخنامه )162

گوارش جزو  ي مخاطي لوله ي ا از اين جهت كه اليهغلط است. ام شود كه كامالً ساخته مي ل توسط پوستين مكمئماكروفاژ وجود دارد پس پروت
 .توان آن را صحيح گرفت شود مي ين مكمل در سلول هاي پوششي روده توليد ميئدفاع غير اختصاصي استو پروت نخستين خطّ

 
 رهنمودها: 

موفقيت در كنكور ، تا روز كنكور وقت مشخصي را به زدن آزمون جامع اختصاص  كنم براي داوطلبان كنكور كنكور اين توصيه را مي بهدر آخر 
 .ط يابنددهند و در اين مهارت تسلّ
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