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 6931 تعاوني سنجش سوّم آزمون آزمايشي جامعشناسي زيستهاي نقد و بررسي پرسش

 نگاه كلّي

اسخگويي هاي قبل قابل پاين آزمون نسبت به آزمون قبل سطح استاندارد باالتري داشته است. بسياري از سؤاالت در اين آزمون با تكيه بر سؤاالت سال

 است.

صي و جالب خورد. سؤاالت مبحث گياهي بسيار تخصّت به چشم ميمطرح بوده است به شدّ 5و درستي، نادرستي تا ي كتاب بود هايي كه جملهگزينه

 طرح شده بود كامالً مفهومي و باز هم بودجه زياد سؤاالت گياهي.

 بندي: بودجه

 تست را به خود اختصاص داد 55تست از  11مبحث گياهي: 

 ت سؤال طرح شده بودرفتارشناسي به شدّ ر از مبحث: برخالف تصو1ّمبحث پيش 

 تست 11 :تعداد سؤاالت   - هاي قبل بودهسال يو سؤاالت روتين و نمونه

 اين مبحث آسان طرح شده بود ]اين مبحث را از دست ندهيد[ - كنكور سنجش %55تست يعني تقريباً  12مجموعاً  1هاي گياهي و پيش تست

 1پيش  5و فصل تست ]متوسط[ ـ ژنتيك جمعيت  7مبحث ژنتيك: 

 تست ]آسان[ 2مبحث جانوري: 

 تست ]متوسط ـ نكات شكل ـ جمالت مفهومي[ 15هاي انسان: مبحث

 اي[تست ]متوسط ـ چند جمله 2: 1پيش 

 

 هابررسي پرسش

 ها تركيبي[ ـ آسانـ تست گياهي ]جمله كتاب ـ گزينه151

 اي ـ متوسطركيبي ـ چند جملهـ تست بدن انسان ـ ايمني ـ ت 157

  05ـ تست بدن انسان ـ متوسط ـ تكراري از دهه 151

 هاي سال قبل سنجش[كي به قيد ]مطرح شده در آزموندانشگاهي ـ متّپيش 1ـ تست فصل 150

 دانشگاهي ـ سختپيش 1ـ تست دقيق از كتاب ناجي دكتر چالجور )تست احتمالي( ـ فصل 115

 سال دوم ـ دفع مواد ـ جانوري ـ ]مبحث تكراري[ 7ـ تست آسان از فصل 111

 ـ تست بدن انسان حواس ـ آسان111

 ـ تست هورمون )بدن انسان( + جدول ـ آسان 111

 دانشگاهي )متوسط(پيش 5اي از فصل ـ تست چند جمله112

 دانشگاهي )متوسط(پيش 1دار از فصل ـ تست نكته115

 ـ تست آسان از مبحث جانوري111

 ايايمني متوسط چند جمله ـ تست117

 ـ تست از شكل ساقه مغز انسان و گوسفند )دشوار و حفظي ـ تحليلي(111

 دانشگاهيپيش 15ـ تست آغازي ـ آسان فصل 110

 دانشگاهيپيش 1تست آسان فصل -175

 پيش 15تست آسان از آغازيان فصل  171

 ـ تست دشوار گياهي171

 ـ تست متوسط گياهي171
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 تيكـ تست متوسط ژن172

 گير[ـ تست متوسط ژنتيك ]اما وقت175

 گير[اي ـ وقتپيش ـ آسان چند جمله 1ـ تست ترجمه ]فصل 171

 ها و گياهي ]تكيه بر قارچ[، چرخه1ـ تست تركيبي از پيش 177

 به اين تست پاسخ درست ندادند[ 02]كه البته بسياري در سال  02ـ تست تكراري از سال 171

 ي فوليكوليـ تست متوسط از چرخه170

 ـ تست بدن انسان، ناقلين عصبي ]تكيه بر قيد و مفهومي[ ـ متوسط115

 دانشگاهيپيش 1گير از فصل ـ تست وقت111

 ـ تست آسان از چرخه بازيديوميست111

 ـ تست آسان از رفتارشناسي111

 ـ تست متوسط از غشاء گياهي112

 هاـ تست آسان از هورمون115

 ـ تست آسان از مبحث ژنتيك111

 ـ تست تكراري از گياهي117

 ـ تست دشوار گياهي111

 ـ تست دشوار گياهي110

 ـ تست آسان از رفتارشناسي105

 ـ تست آسان از گياهي101

 نامه ]يعني تست روتين[نامهشجرهـ تست آسان 101

 ـ تست تركيبي ژنتيك ]موضوع تكراري[101

 كنكورها[ تِباثدوموناس ]سؤال ـ مفاهيم كاهوي دريايي و كالمي102

 زايي هم ميهني و ژنتيك ]دشوار[ـ تست متوسط از گونه105

 ـ بدن انسان ]هورمون، ماهيچه، خون[ ـ متوسط101

 دار ـ قيد دار[ـ تست باكتري ]نكته107

 ـ جانوري ـ آسان101

 ـ گياهي ـ متوسط100

 ـ گياهي ـ آسان155

 و مرتبه در يك آزمون اين موضوع سؤال شده است[]د يتعادلو طلب ، ويژگي فرصت1ـ پيش 151

 روتينو ـ جانوري آسان 151

 ـ آسان تكراري از كنكورها )بدن انسان(151

 گيرـ ژنتيك متوسط وقت152

 ـ شكل بدن انسان + استخوان + خون = متوسط155

 محمّد چالجوردكتر 
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