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 95کنکور  آزمون 

 حجم آزمون

 تعداد خطوط آزمون
 74/4 5 میانگین هر سؤال

 142.2 150 مجموع

 تعداد کلمات آزمون
 60 60.2 میانگین هر سؤال

 1800 1806 مجموع

 تعداد جای خالی
 86/0 1.43 میانگین هر سؤال

 25.8 43 مجموع
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 نگاه کلی                         

 ، امروز و فردا شناسی دیروززیست
شما یک دید کلی را درباره صل  ستدر این ف ستی علم زی شاخه های مختلف زی سی،  ستشنا سی، ارتباط زی شتهشنا سایر ر سی با  تجربی های علومشنا

سطحی و گذرا جزئیات چندانی در این می صل وجود ندارد اما با مطالعهگیرید. در مرور  صول بعدی کتاب دهم در آینده درمیف صل از ی ف یابید که این ف

سه ست. مقای ستند و به نگاه ترکیبی و مفهومی نیازمند ا ستیابی نی ست که در نگاه اول قابل د سیار دقیق و ظریفی برخوردار ا سجزئیات ب طوح مختلف ی 

 ترین مباحث این فصل است.حیات از مهم

 رش و جذب موادگوا
ای  و فرآیندهایی که در نقل و انتقال مواد از عرض  یللا نقش دارند مورد بررسللی قرار در ابتدای این فصللل سللاختار کلی یاخته جانوری و  یللای یاخته

شباهات آنگیرد. در این بخش به انواع مختلف بافتمی شید. مثالً تفاوت ماهیچها توجه ویژهها و تفاوت و  شته با صاف یا تفاوت بافت های دا سکلتی و  ی ا

از  شود. یکیهای گوارش مواد مختلف مطالعه میپیوندی سست و متراکم. در بخش بعدی فصل انواع حرکات گوارشی، ساختارهای دستگاه گوارش و شیوه

سوال قرار گرفت جایگاه بخش ست و در این آزمون نیز مورد  ست. همچنین به  های مختلفمطالبی که در این بخش حائز اهیمت ا سان ا ستگاه گوارش ان د

یاهده»علت جدید بودن مبحث  ست. در گفتار « ی دستگاه گوارشم سان  3این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار ا نیز فرآیند جذب در دستگاه گوارش ان

حائز اهمیت است. مطالب این بخش  Bی خانوادههای ی  ذایی و تفاوت جذب ویتامینگیرد. در این بخش  دقت به نوع جذب هر مادهمورد بررسی قرار می

بر روند انعقاد خون که این مطلب را بطور کامل در فصللل  Kتواند با مطالب سللایر فصللول کتاب درسللی ترکیب شللود. بطور مثال تا یر کاهش ویتامین می

ستگاه گوارش جانداران مختلف مورگیرید. گردش مواد فرامی ساختار د صل نیز  سایر در انتهای این ف سی قرار میگیرد. به علت اینکه این جانداران در  د برر

 با توجه به حجم باال و اهمیت مطالب این فصل  به ها مطالب ترکیبی فراوانی قابل استخراج است.فصول کتاب درسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند، از آن

کور از کتاب زیست دهم!( مطرح خواهد شد. شکل های فصل گوارش و جذب مواد )اولین کن 98سوال از مباحث آن در کنکور سراسری  3-2احتمال زیاد 

 ای برخوردار هستند. از اهمیت ویژه

 تبادالت گازی
 این بخش به چند مورد توجه داشته باشید: ةبرای مطالع

 هایی است.دستگاه تنفسی انسان از چه اجزای تیکیل شده و ساختار بافتی هر بخش شامل چه قسمت -1

 وبین از چه اجزایی ساخته شده است و در انتقال هر یک از گازهای موجود در خون انسان به چه میزان نقش دارد.هموگل  -2

 های مختلف تنفسی چه مقدار هستند.حجم -3

 هایی دارند.های هوایی چه ویژگیهای موجود در کیسههر یک از یاخته -4

 ای داشته باشید.ها توجه ویژهزیادی برای طرح سوال توسط طراحان دارند پس به آنخوانید و این قیود پتانسیل در این فصل قیود مختلفی می

 های ترکیبی است.شوید. مطالب این قسمت سوژة خوبی برای طرح تستدر بخش انتهایی فصل نیز با سیستم تنفسی جانوران مختلف آشنا می

 گردش مواد
، منبع های کتابتواند در ترکیب با سایر فصلشود و این مطالب میمختلف مطالبی آورده میدر این فصل، ابتدا با دستگاه گردش مواد در جانداران 

قلب و نیز ، نوارپردازد که قسمت مهم این بخشخوبی برای طرح سؤاالت ترکیبی باشد.در ادامه، کتاب به دستگاه گردش خون و اجزای آن می

 ها نیز توجه ویژه داشته باشید.نآبه ویژگی عروق خونی مختلف و عمکلرد  دهد.میقلب رخ وقایعی است که در هر مرحله از نوار

نادرست -سوال آخر هر آزمون به صورت درست 10آموزان عزیز جهت شرکت در امتحانات نهایی، دانید برای آمادسازی شما دانشهمانطور که میتذکر: 

شود. به همین علت از این آزمون، در بخش تحلیل آزمون، آمار کنکور را در ضریب ارائه می
3

5
ل تستی سوال او 30ضرب کرده و آمار آزمون را نیز از همان  

 از تمام سواالت آزمون خواهد بود.« بندی سواالتدسته»کنیم. البته آمار بخش محاسبه می
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 میانگین درصد

 

 بوده است.درصد  77.62   نیزدر این آزمون باالترین درصد درصد می باشد.  23.02  در این آزمون، میانگین درصد

 تذکر:

مربوط به آزمون  Aدرجه دشواری  سواالت به صورت کیفی بر اساس طراحان آزمون درج شده است. در هر آزمون،بر روی دفترچه سواالت سطح دشواری

 مربوط به آزمون بسیار دشوار می باشد.شکل زیر Eآسان و درجه دشواری 

 
 ها را برطرف کنید و اگر در تمام مراحل آزمون،کنید آن ها وجود دارد این است که در هر آزمون اشکاالت خود را بفهمید و سعینکته مهمی که در آزمون

 ن باشد در جلسه کنکور با تعداد زیادی سوال تکراری مواجه خواهید شد و نتیجه خیلی بهتری کسب خواهید کرد.ن کار را با جدیت دنبال کنید مطمئای

زنند که سر جلسه کنکور نتیجه بهتری میگیرند و خود را گول میجدی نمیهای آماده سازی پیش از کنکور را گر این است که افراد زیادی آزموننکته دی

 بدون آن که از قبل خود را برای کنکور آماده سازد. گیرند،

 

 

 درصد مناسب

در کنکور دست  80نید به درصد باالی اتووضعیت بسیار مناسبی در زیست شناسی دارید و به راحتی می اید،کسب کرده 50اگر در این آزمون درصد باالی 

را بهبود ببخیید. درصد بین  نزدیک کرده یا حتی آن 80توانید درصد کنکور خود را به با کمی تالش بییتر می باشد، 50تا  30یابید.اگر درصد شما بین 

نیاز به تالش خیلی  اید،کسب کرده 20در آخر اگر درصد زیر  تر دارید.نیاز به تمرین بیش متوسط است و اگر به دنبال درصد مناسب هستید، 30تا  20

را تمرین  که قبال میابه آنبییتری دارید تا وضعیت خود را بهبود ببخیید و با بررسی سواالت اشکاالت خود را بیابید و اگر اشکال شما در سواالتی است 

 زایش دهید.باید تسلط خود را روی متن کتاب درسی و مفاهیم اصلی اف اید،نکرده

 آزمون بعد

 سطح سواالت آزمون
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مباحث  پوشانیبه علت هم  .( خواهد بود86تا  60های سوم و چهارم )صفحة مباحث آزمون از فصل. برگزار خواهد شد بهمن 14و  13آزمون بعدی در روز 

این آزمون، مباحث به ی تیریحی و کتاب درسی بپردازید و پس از تسلط کامل آزمون بعد با این آزمون ابتدا به رفع اشکال این آزمون به کمک پاسخنامه

های ماز عالوه بر پاسخ تیریحی کامل، حاوی جداول ی آزموندقت داشته باشید پاسخنامه مباحث جدید را با حل تست و تسلط به کتاب درسی بیاموزید.

 سلط شما بر مطالب کتاب درسی را تا حد زیادی باال ببرد.تواند تی آنها میهایی است که مطالعهبندی و درسنامهجمع

 

 سواالت آزمون

 ترین سوال  سخت
 درصد پاسخگویی بود. 8.42  با 2  سوال

 نماید؟تکمیل می نامناسبچند مورد، عبارت زیر را درمورد دستگاه گردش مواد انسان، به طور 

 باشد، قطعاً ..................میطرفه در طول خود های یکهر رگی که دارای دریچه

 کند.مایعات درون خود را مستقیماً به دهلیز راست تخلیه می -الف

 باشد.های خونی بدون هسته میحاوی انواعی از یاخته -ب

 باشد.های االستیک در جدار خود میفاقد رشته -ج

 تر از قلب قرار گرفته است.در سطحی پایین -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

های یکطرفه داشته باشند. تسلط کامل بر متن و توانند دریچهها نیز میهای لنفی، سیاهرگدر این سوال شما باید توجه دشاته باشید که عالوه برر رگ

 برای پاسخگویی درست به این سوال نیاز است. همچنین تیپ شمارشی تست بر دشواری آن افزوده است.  7شکهای فصل 

 ترین سوالآسان

  ترین سواالت این آزمون بود.آساندرصد پاسخگویی  62.5 با 40 لسوا

 کند.در دستگاه تنفسی انسان در مرحلة دم و بازدم هوای حاوی اکسیژن از نای عبور می

 یاری کند. تتوانست شما را برای پاسخگویی به این سواالای میهای دورهدرک سطحی کتاب درسی و مرور آن به همراه تست

 رین سوالدارتدام

را به عنوان  2درصد داوطلبان به اشتباه گزینه  58.15  را انتخاب کردند. درصد داوطلبان آن 25.54 بود که  1 بود. پاسخ این سوال گزینه 31 سوال

 پاسخ انتخاب کردند.

 های تنفسیِ متفاوتی داشته باشند.افراد مختلف موجود در یک جمعیت ممکن است سیستم

 نادرست( 2 ( درست1

ط باید با مفاهیم ساختارهای تنفسی جانوران نیز تسل« جمعیت»آموز عالوه بر دانستن تعریف سوال بیدت مفهومی است! برای پاسخگویی به این سوال دانش

 ها افرادجمعیت قوربا هآورند. در کنند، یک جمعیت را به وجود میجا زندگی میکافی داشته باشد. توجه کنید که مجموعة جاندار یک گونه که در یک 

یِ متفاوتی های تنفسنابالغ دارای آبیش هستند؛ اما افراد بالغ شش و تنفس پوستی دارند. بنابراین، افراد مختلف موجود در یک جمعیت ممکن است سیستم

 داشته باشند.

 

 

 بندی سواالتدسته

جانور گیاهی ترکیبی

 ی

فعل 

 منفی

تعبی

 ر

سوال دارای جای  قید

 خالی

 شکل مقایسه ای

ن
مو

آز
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جای 

 خالی

سواالت 

دارای جای 

 خالی

مقایسه در  

 گزینه ها

مقایسه در 

 صورت

دو جای 

 خالی

نکات 

 شکل

شکل 

 دار

              

0 1 0 9 3 27 35 20 3 0 3 8 3 2 

0 1 0 14 12 17 44 26 4 5 1 18 2 3 

1 0 0 11 9 21 34 20 4 2 3 21 2 4 

2 0 7 12 8 23 44 20 8 5 3 18 3 5 

2 0 13 8 12 27 47 23 5 0 1 10 4 6 

8 0 10 5 11 24 37 20 4 5 2 19 4 7 

6 0 5 12 7 13 43 24 3 
 

2 1 22 2 8 

 

زم
آ

ن
و

 

 بودجه بندی 

 .است ی اول )دهم(پایه 2به معنی فصل  102ی فصل. برای مثال  ی شمارههندهی پایه است و دو رقم بعدی نیان ددهندهدر هر مورد رقم اول نیان

 

 

 شماره سوال صورت سوال 1گزینه  2گزینه  3گزینه  4گزینه 

104 104 104 104 104 1 

104 104 104 104 104 2 

104 104 104 104 104 3 

104 104 104 104 104 4 

104 104 104 104 104 5 

104 104 104 104 104 6 

102 104 104 104 104 7 

104 104 104 104 104 8 

104 104 104 104 104 9 

104 104 104 104 104 10 

104 103 104 104 104 11 

103 103 103 103 103 12 

103 105 104 104 104 13 

103 103/102 103 103 103 14 

103 103 102 103 103 15 

103 103 103 103 103 16 

103 103 103 103 103 17 

103 103 103 103 103 18 

102 102/105 102/104 102 102 19 

102 102 102 102 102 20 

102 102 102 102 102 21 

102 104 102 102 102 22 

102 102 102 102 102 23 
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102 102 102 102 102 24 

103 102 103 102 102 25 
101/102 101/102 101/102 101 101 26 

101 101 101 101 101 27 
101 101 101 101 101 28 
103 103 103 103 103 29 
104 104 104 104 104 30 
    101/103 31 

    102 32 
    103 33 
    102 34 
    104 35 
    104 36 
    104 37 
    104 38 
    103 39 
    103 40 
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