
 

 

Instagram: h.r.zareii                                    

 «به نام خدایی که در این نزدیکی است»

 :داخل کشور 99زیست  حلیل کنکورت
 های مختلف خواهد نمود. برای همین بندی کنکور کمک شایانی در جهت نحوه مطالعه و طراحی سواالت از فصلدون شک اطالع داشتن از بوجهب

 شود. هطور دقیق به این مسئله پرداختبهمنظور، الزم دانستم تا 

 ای قائل شوند و بیشتر زمان مطالعه خود را به کتاب باشد، باید اهمیت ویژهدرسی منبع طراحی سواالت میموزان عزیز، به این موضوع که کتابآدانش

 درسی اختصاص دهند.

 د توجه طراحان بوده است.های کتاب درسی بسیار مور، شکل99و  98در بررسی انجام شده از کنکور 

 های آزمایشی های قبل و همچنین تحلیل و بررسی آزمونتحلیل و بررسی سواالت کنکور سال کتاب درسی و تسلط کافی بر آن، بعد از مطالعه

  .. در پیشبرد و پیشرفت درسیمعتبر از قبیل انتشارات گاج و. های کمک آموزشینیز استفاده از کتابو  ،معتبر از قبیل گاج، گزینه دو، قلمچی و...

 وثر خواهد بود.عزیزان مشما 

 های مرتبط با هر کتاب:تعداد تست

 22 (1)زیست های کتاب زیست شناسی دهمتعداد تست

 22 (2)زیست های کتاب زیست شناسی یازدهمتعداد تست

 11 (3)زیست های کتاب زیست شناسی دوازدهمتعداد تست

 21 هاشکلهای مرتبط با تعداد تست

 2 یازدهم( 9و  8دهم و فصل  1 و 6های گیاهی )فصلتعداد تست

 11 های ترکیبیتعداد تست

 11 های چند موردیتعداد تست

 های مرتبط با هر فصل:                     تعداد تست

 شناسی دوازدهم: کتاب زیست                        کتاب زیست شناسی یازدهم:           کتاب زیست شناسی دهم:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 ندارد. 1211حذف شده بود و ارتباطی به کنکور  99بندی کنکوردوازدهم از بوجه 8آموزان عزیز، فصل قابل توجه دانش 

 مورد  11دهم که  2طور مثال برای  فصل می باشد. به ترکیبی مستقیم وصورت هایی است که بهشامل تستهر فصل  های مرتبط باتعداد تست

 ذکر شده است شامل تمام سواالتی است که با این فصل مرتبط است.

  1 فصل یک

  3 فصل دو

  5 فصل سه

  2 فصل چهار

  2 فصل پنج

 1 فصل شش

  2 فصل هفت

 2 فصل هشت

 1 فصل نه

 2 فصل یک

 3 فصل دو

 2 فصل سه

 2 فصل چهار

 3 فصل پنج

 2 فصل شش

 1 فصل هفت

 1 فصل هشت

 1 فصل یک

  8 فصل دو

  8 فصل سه

 11 فصل چهار

  6 فصل پنج

 1 فصل شش

 1 فصل هفت


