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        نگاه کلی 

هست که سختی زیست کنکور، به سخت بودن تک تک سوالات نیست؛ بلکه به حجم بالای مطالب و اید، این ای که تا این لحظه قطعاً کسب کردهتجربه

های جامع قبلی سعی کردیم با قرار دادن تنوع بالایی از سوالات، چه از نظر سختی و چه از نظر شدن مطالب هست. در این آزمون نیز همانند آزمونفراموش

هت بسیار بردیم؛ شبا گویی به سوالات زیست کنکور آماده کنیم. و نکتة جالبی که هنگام تحلیل آزمون به آن پینوع سوال، هر بیشتر شما را برای پاسخ

 توانید مشاهده کنید.می ،بود. که جدول مشابهت آن را در صفحه اول 27( با کنکور ظر تعداد خطوط و کلماتبالایی حجم سوالات این آزمون )از ن

 میانگین درصد

 

 بوده است. درصد 07/24در این آزمون بالاترین درصد  و درصد 9/92 در این آزمون، صدمیانگین در

 است. 27بودن درجه دشواری این آزمون، به کنکور دهندة نزدیککه نشان است. درصد بوده 9/23نیز،  27بالاترین درصد پاسخگویی زیست در کنکور 

 تذکر:

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

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

 
 نای و سعی کنید آنها را برطرف کنید و اگر در تمام مراحل آزمون، ها وجود دارد این است که در هر آزمون اشکالات خود را بفهمیدنکته مهمی که در آزمون

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

زنند که سر جلسه کنکور نتیجه بهتری گیرند و خود را گول میر را جدی نمیهای آماده سازی پیش از کنکوگر این است که افراد زیادی آزموننکته دی

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

 توصیه ماز به شما: 

ودتون رو در هر مبحث پیدا کنید و اون قسمت زدن، ایرادات خسعی کنید با تستبخونید،  100تا  0در این روزهای باقیمانده به جای اینکه سعی کنید کل زیست رو از  -1

 رو دوباره بخونید و رفع اشکال کنید.

 های کنکور زیست چند سال اخیر، سعی کنید روند تحول سوالات زیست رو ببینید و مرور کنید. کردن تستبا حل -2

 سطح سواالت آزمون
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 درصد مناسب

سخگویی مون پادرصد این آزمون بسیار شبیه به درصد زیست شما در کنکور خواهد بود! اما این به این معنی نیست که دست از تلاش بردارید، اگر در این آز

درصد،  06کنکور، بیش از  توانید تا روزهای خود، به راحتی مییافتن نقطه ضعفدرصد، یعنی وضعیت بسیار خوبی دارید و با مرور بیشتر و  86شما بیشتر از 

 رشد کنید.

درصد بوده است، باز هم ناامید نشوید و اشتباهات خود را دوست داشته باشید، چرا که این اشتباهات همان اشتباهاتی 86اما اگر پاسخگویی شما کمتر از 

 هستند که در جلسه کنکور، مرتکب نخواهید شد!

هست، بسیار  70هست! پس تلاش در این برهه زمانی برای افرادی که درصدشون زیر  00به  70تر از رسیدن از درصد بسیار آسون 70به  00درضمن حواستون باشه که رسیدن از درصد 

 بخش خواهد بود.نتیجه

 

 )کنکور سراسری!( آزمون بعد

 توصیه ماز به شمار برای رویارویی با سوالات کنکور:

آموزان با سطوح مختلف را از هم تفکیک کنند، پس به هیچ وجه همه سوالات کنکور سخت نخواهد  شوند که دانشسوالات کنکور به نحوی چیده می -0

 رو خواهید شد.بود و شما با طیفی از سوالات بسیار آسان، تا سوالات بسیار سخت روبه

 یک قانون کلی برای حل تست در سوالات کنکور: -9

 ال ازتون میخاد رو بفهمید.که سوابتدا با یک نگاه کلی، مبحث سوال و چیزی  -1

شروع میکنن به نوشتن  ؟که در ابتدا بفهمند فاز سوال چیه!آموزان، بدون آناین نکته اول برای حل سوالات ژنتیک بسیار مهم هست، چرا که بسیاری از دانش -

 ژنوتیپ!!!!

 خود روشن کنید. ها( را مشخص کنید و معنی صورت سوال را برایعبارات مهم در صورت سوال )کلیدواژه -2

 برای مثال: 

 بعضی از دانش آموزان، وقتی متوجه صورت سوال نمیشن؛ قصد دارن بر اساس حس ششم جواب بدن که بسیار کار اشتباهیه!!!! -

 ، ناپدید میشن(مغزی هایشدن، اشعههای صورت سوال، متوجه میشیم که گیاه مورد نظر، یک گیاه علفی و دولپه هست. )چون موقع چوبیبا توجه به کلیدواژه

 پردازیم.دهیم و به رد گزینه میذکرشده در صورت سوال تطبیق می هایها را با کلیدواژهدر مرحله سوم، هر یک از گزینه -3
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 اید. اما برای یافتن پاسخ بین دو گزینه دیگه چیکار کنیم؟اگه تا اینجای کار خوب پیش برید، حداقل دو گزینه را خط زده -4

 اید.موارد، ابتدا یکبار دیگر به صورت سوال نگاه کنید، شاید عبارت مهمی در صورت سوال را از قلم انداخته در این -

 ها و ...یا اینکه به بررسی دقیق کلمات در گزینه بپردازید، یعنی قیدها، جمع یا مفرد بودن کلمات، زمان فعل -

 چند تبصره

 توان چارچوب سوال را به طور دقیق تعیین کرد.است و نمیگاهی اوقات صورت سوال یک عبارت بسیار کلی  -0

 برای مثال:

 تواند تولیدمثل جنسی یا غیرجنسی انجام دهد، قطعاً ..................در هر جانوری که می 

 های مربوط به این سوال را پیدا کنید، اما برای پاسخگویی به این سوالات کافیست:توانید همه مثالمطمناً شما نمی -

 دانیم که هیدر تولیدمثل جنسی و غیرجنسی داردهایی که میشناسیم، تا حد امکان رد گزینه کنیم. مثلا می( با استفاده از مثال1

 ... و ، گلیکولیز دارند( نکات بدیهی درمورد جانوران را در نظر داشته باشیم. مثلا همه جانوران، هومئوستازی دارند؛ احتمالا گیرنده درد دارند2

 معمولاً جواب اینگونه سوالات، یک نکته بدیهی درمورد آن دسته از جانداران است.و 

 است. گاهی اوقات، سوال بسیار سخت -9

آموزان قادر به پاسخگویی هستند. در این /. درصد از دانش0سوال در کنکور، بسیار دشوار هستند و کمتر از  7این نکته را در نظر داشته باشید، که حدود 

کردن پس به جای تلفهید؛ درصد از دست می 9، اصلاً نگران نباشید، چرا که ارزش همه سوالات زیست یکسان است و با جواب ندادن هر سوال، فقط موارد

 گونه سوالات، سوالات دیگه رو پیدا کنید و جواب بدید!وقت خود برای حل این

 کنکور هست؟سوال بسیار دشوار  7از کجا بفهمیم یک سوال، جزء همون  -3

، اضافه داشتیددر صورتی که با یک بار مطالعه سوال، متوجه منظور طراح نشدید، سوال را علامت زده و از آن بگذرید، در صورتی که در پایان آزمون، وقت 

 ها تلاش کنید.برای حل این سوال

 سوالات آزمون

   ترین سوالختس

 بود!  سوال این آزمونترین ، سختدرصد پاسخگویی  80/7 با   37 سوال

 نماید؟تکمیل می درستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 ، .................. AaBbCcی با ژنوتیپ جاندار پیوسته باشند، از خود لقاحی Bو  Aدر صورتی که ژن های 

𝟑 -الف
𝟒

 ژنوتیپ نوترکیب دارند. ،های حاصلزاده  

𝟕  -ب

𝟏𝟔
 باشند.نوترکیب میهای حاصل، انواع فنوتیپ  

 که فنوتیپ نوترکیب دارند، ژنوتیپ نوترکیب نیز دارند. یهایتمام زاده -ج

𝟕 -د

𝟏𝟐
 که ژنوتیپ نوترکیب دارند، فنوتیپ نوترکیب نیز دارند. یهایزاده 

0 )0 9 )9 3 )3 4 )4 

بنابراین حتی اگر در درس . آوریددرصد به دست می 9ردن این سوال، فقط ککردن نیاز دارد، و با حلبودن، وقت زیادی را نیز برای حلاین سوال علاوه بر سخت

 وقتگیر را علامت زده و در آخر آزمون حل کنید.  ید، سوالاتشناسی بسیار قوی هستزیست

 ترین سوالآسان

 بود. ترین سوال این آزمون، آساندرصد پاسخگویی 06.82 با  90سوال 

 های جانوری است که قطعاً .................. دارد...................از ویژگیطور معمول، به

 تنفس آبششی -( زندگی در آب شیرین9 حفرة گلویی -( سطوح تنفس آبششی0

 همسریسیستم تک -هاطرفة هوا در شش( جریان یک4 چشم مرکب -هابین نای و سلول 9O( تبادل مستقیم 3
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 والدارترین سدام

پاسخ  نرا به عنوا 4 ان به اشتباه گزینهدرصد داوطلب 39.32 را انتخاب کردند. درصد داوطلبان آن 39.32بود که   0 بود. پاسخ این سوال گزینه 3 سوال

 انتخاب کردند.

 

 ..................گردد، قطعاً بازجذب می ATPهای لولة ادراری که .................. مصرف در کلیة انسان، در هر یک از بخش

 شود. های سراسری غشا ترشح میبه کمک پروتئین H+ -( آمینواسید با0

 شوند.بعضی داروها به درون نفرون ترشح می -( بیکربنات بدون9

3 )NaCl شود.آب در جهت شیب غلظت به خون وارد می -با 

 گردند.به درون خون باز می NaClآب و  -( اوره بدون4

 کننده ادرار را جزء لوله ادراری در نظر نمی گیرند.!در صورت سوال است. لولة جمع« لوله ادراری»بودن این سوال، وجود کلیدواژه دار علت دام
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 بودجه بندی

 

 .است سومی پایه 9به معنی فصل  369ی فصل. برای مثال ی شمارههندهی پایه است و دو رقم بعدی نشان ددهندهدر هر مورد رقم اول نشان

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

72.9 202 967 967 967 967 0 

38.9 202 960 967 967 967 9 

39.3 202 968 968 968 968 3 

77.6 403 360 468 960 960 4 

77.9 202 960 960 960 960 7 

90.8 302 960 960 367 367 0 

06.8 402 363 967 464 967 8 

90.9 204 960 964 967 964 7 

74.7 204 964 964 964 964 2 

32.8 204 964 964 964 964 06 

73.8 203 460 369 963 963 00 

90.7 202 467 467 467 969 09 

44.6 310 968 963 306 963 03 

96.9 310 963 963 306 362 04 

99.0 202 960 960 960 960 07 

70.3 302 369 369 369 369 00 

78.0 302 369 369 369 369 08 

73.8 302 963 363 363 363 07 

77.4 303 363 363 363 363 02 

40.8 202 963 360 360 360 96 

92.4 302 360 360 360 360 90 

30.2 304 364 364 364 364 99 

33.8 302 368 367 360 300 93 

99.9 302 300 368 368 368 94 

92.0 302 368 368 368 368 97 

37.2 311 300 300 300 300 90 

79.8 311 300 300 300 300 98 

48.4 311 300 300 300 300 97 

37.9 310 960 306 460 306 92 

33.9 303 362 362 362 362 36 

00.3 410 406 406 406 406 30 

99.3 401 460 460 460 460 39 
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98.2 401 460 460 460 460 33 

37.6 404 467 460 467 467 34 

93.7 404 464 464 464 464 37 

48.0 402 469 469 469 469 30 

37.7 403 463 463 463 463 38 

7.8 404 467 467 467 367 37 

30.3 302 367 367 367 367 32 

97.0 302 367 367 367 367 46 

32.7 302 367 367 367 367 40 

40.9 411 400 400 400 400 49 

98.3 302 400 400 368 400 43 

97.0 410 406 406 406 406 44 

02.0 403 460 460 467 462 47 

46.0 402 467 467 467 467 40 

09.9 402 467 467 467 467 48 

70.4 402 468 468 468 468 47 

2.0 402 460 460 460 460 42 

77.7 403 462 462 462 462 76 

 

 

 

 

 آخرین آزمون ماز هم برگزار شد و  به عنوان حرف آخر صحبتی کوتاه با شما دانش آموزان عزیز داریم:  

 

از ماز راضی بودند و همچنین کلاس های آنلاین ماز که  اول اینکه امسال آزمون های آنلاین ماز به خوبی برگزار شد که داوطلبان واقعاً

 ی ممکن را داشت . رین شرکت کنندهامسال برای اولین بار در کشور برگزار شد و بیشت

اریم و از تک تک شما دانش آموزان دعوت به همکاری زپذیر نبود. از همراهی شما سپاس گبدون حضور شما امکان رسیدن به اینجا طبیعتاً

 پیام بدهید.  telegram.me/drmazeمی کنیم. در صورتی که تمایل دارید با گروه ماز همکاری کنید لطفا بعد از کنکور به تلگرام 

رای پیشرفت دانش آموزان در همچنین به یاد داشته باشید که شما سفیر ماز در شهر خود هستید. همانطور که حتما متوجه شدید ماز ب

نید آموزان شهر خود معرفی کرسید پس گروه ماز را به دانشی کنکور به این نتیجه میدر جلسههم  کنکور بسیار مفید است و حتما قلباً

  .و باعث پیشرفت تحصیلی همشهری های خود شوید

 شد! :  فعالیت ربات ماز شروع ای شما دانش آموزان کنکوریخبر خوب بردوم، 

 وسط ماز در کشور راه اندازی شد!ترین ربات پرسش و پاسخ برای اولین بار تبزرگدر واقع 

خ پاساز هم اکنون می توانید هر اشکال و سوالی که در دروس اختصاصی و مشاوره دارید از ربات بپرسید و در سریع ترین زمان ممکن 

وس ارتقا خواهد یافت. برای استفاده از ربات به آدرس همچنین ربات به زودی به تمامی درخود را دریافت کنید. 

telegram.me/biomazeqbot   .مراجعه کنید 

 ثبت نام سال آینده برای آزمون ها و کلاس های آنلاین در سه پایه شروع شده است : و سوم این که
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 .شد بهترین نحو ممکن برگزار خواهدهمانند امسال به  28-20کلاس های آنلاین سال تحصیلی -

 .مانند امسال آزمون زیست شناسی و همچنین همه ی دروس برگزار خواهیم کرد 28برای کنکوری های -

گروه ماز برای پایه دهم و یازدهم علاوه بر زیست شناسی از امسال آزمون های آنلاین شیمی نیز برگزار خواهد کرد که تلاش ماز بر این -

 ترین آزمون شیمی کشور تبدیل شود.ه بهترین و بزرگ است که شیمی ماز نیز همانند زیست شناسی ب

 . مراجعه کنید  biomaze.ir/azmun97برای ثبت نام سال آینده به 

 .وی دی های ماز نیز شروع خواهد شدبه زودی فروش جزوه و کتاب و دی -

 

 کنکور از دانش آموزان مازی هستند .  10تا  1در نهایت امسال نیز مطمئن هستیم همانند سال قبل تمامی رتبه های 

 باشید شما سفیر ماز در کشور هستید.برای شما کنکور موفقی را آرزو می کنیم و به یاد داشته 

 

 با آرزوی موفقیت شما در کنکور سراسری نود و شش

 ماز آموزشی گروه 
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