بروامه آزمًن های آوالیه زیست شىاسی لیمًترش

آزمًن َای آوالیه زیست شىاسی – لیمًترش
 ٕٝٞچیض اص صٔا٘ی ضشٚع ضذ و ٝعشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی پٛست ا٘ذاصی وشد٘ذ

 ٚسثه سٛاالت

صیست ضٙاسی تغییش وشد ،ایٗ ٔثُ ی ٝضٛن تضسي دس سش خّس ٝوٙىٛس ساَ  30ت ٝوٙىٛسی ٞای ا ٖٚساَ ٚاسد ضذ ،اص ا ٖٚصٔاٖ تٝ

تعذ صیست ضٙاسی وٙىٛس سثه سٛاالتی ت٘ ٝسثت سخت تش اص وتاب ٞای تاصاسی ضذ و ٝخیلی ها با فقط تغییر ظاهر تست ها
(چىد مًردی ي برخالف هماوىد ي  )...سعی کردود که تطابق با کىکًری های اخیر را حفظ کىىد يلی گًیا ایه حقه کار آمد
وبًد  ٚدس ساَ  39تاص ٓٞضٛن تضسٌی ت ٝوٙىٛسی ٞای ساَ ٚ 39اسد ضذ ،ایٗ یعٙی صً٘ خغش تشای وٙىٛسی ٞای ساَ تعذ !!
أا اص ایٗ تاسیخچ ٝچٙذ ساِ ٝتٍزسیٓ ،دس ٍ٘اٞی ٌزسا ت ٝسٛاالت وٙىٛس اص ساَ  30ت ٝتعذ ،یه نکته خیلی مشهود دیده می شود،
سٛاالت سخت ضذ ٜاست ِٚی اوثش تست ٞا تا ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس وتاب لاتُ پاسخ ٌٛیی است ،وٙىٛس  39تا  ٕٝٞسختی ٞای
خٛدش ،تاصْ  ٓٞتشای وسة دسصذ تاالی  05آٖ  ٓٞفمظ تا ٔغاِع ٚ ٝتسّظ تش وتاب دسسی دٚس اص دستشس ٘ثٛد،

حاال جالبٍ بذيویذ تًی َمًن سال  49اکثر بچٍ َای کىکًر یعىی  %44کىکًریَا  ،درصذ زیستی

پاییه تر از  %05داشتىذ.

ساَ  ٚ 30دس وٙىٛس اخیش عشاحاٖ تست ٞای سختی دس آصٔ٘ ٖٛزاضتٙذ (خضء چٙذ تست اتٟاْ داس ٚیه تست غّظ) تالی تست ٞای
وٙىٛس ،تست ٞایی وّیط ٝای تا ٘ىات ٔعِٕٛی تٛد.

چىذ وکتٍ قابل استىباط ري براتًن بایذ شرح بذیم :
آس ٖٛتش ضذٖ سٛاالت وٙىٛس  ،30دِیُ تش ایٗ ٘یست و ٝعشاحاٖ دس وٙىٛس  30دٚتاسٜ
تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ عُٕ وٙٙذ ،چٙاٖ چ ٝدیذیٓ و ٝدس وٙىٛس  39تعذ اص وٙىٛس  ،30سٛاالت آساٖ تش تٛد ٚ
حتی د ٚدسصذ  ٓٞ 055صد ٜضذ.

شایذ یه قانون باشه که سال های زوج کنکور سخت تر طرح میشه در درس زیست شناسی!
تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝاوثش تست ٞای وٙىٛس٘ ،یاص ت ٝدا٘ستٗ ٘ىات خیّی عدیة غشیة  ٚخاسج اص وتاب ٘یست ،فُم

کتاب درسی ي برداشت وکات مفًُمی ي استذاللی اص أ ٖٚی تٞ ٝ٘ٛش وسی س ٚت ٝدسصذ تاالی  05تا  05دس
وٙىٛس سشاسشی تىط.ٝ٘ٛ
تٛی ایٗ صٔی ٝٙتایذ اص تست ٞایی وٕه ٌشفت و ٝایذٞ ٜای خذیذ اص وتاب دسسی یا تیا٘ی خذیذ اص ٘ىات ٕٞیطٍی وتاب داس٘ذ.
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آصٔٞ ٖٛای صیست ضٙاسی ٔی ت ٝ٘ٛوٕه تضسٌی تاض ٝدس ایٗ سا ٜو ٝت ٝضٕا دیذٌا ٜتذ ٜو ٝچطًری بٍ کتابتًن وگاٌ کىیذ،

ایٗ ل َٛسٔ ٚیذیٓ وٞ ٝیچ تستی ٘ىت ٝای خاسج اص وتاب یا ی٘ ٝىت ٗٔ ٝدسآٚسدی  ٚتذ ٖٚاستذالَ ٘ثاض ،ٝنگاه به کتاب درسی ،دام
های آموزشی ،نحوه تست زنی ،پاسخ نامه های تشریحی کامل و کادرهای درسنامه ای زیست شناسی قوی و پر نکته سا ٜسٚ
تشای وسة تٟتشیٗ ٘تید ٝتشای ضٕا ٕٛٞاس ٔیوٌ ،ٝٙفت ٝخیّی اص ستثٞ ٝای تشتش دس استثاط تا ویفیت سٛاالت  ٚپاسخ ٘أٌٛ ...ٚ ٝاٜ
ٕٞیٗ لضی ٝاست.

دالیل شرکت در آزمًن َای زیست شىاسی – لیمًترش
ايلیه ي مُم تریه دِیُ ویفیت سٛاالت ٘ ٚىات  ٚایذٞ ٜای ٔٛخٛد دس سٛاالت ٞستص و ٝتذٚس اص آٚسدٖ ٘ىات خاسج اص
وتاب ٔ ٚچ ٌیشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ و ٝدس آصٔٞ ٖٛای دیٍش تٚ ٝفٛس یافت ٔیط ،ٝسٛاالت آصٔ ٖٛوأال استا٘ذاسد ٔ ٚغاتك تا

خظ ٔ ٚطی عشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی است  ٚت ٝارعاٖ خیّی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ پاسساَ ،تسیاسی اص ٘ىات آصٔٞ ٖٛا دس وٙىٛس
سشاسشی  30تا ٕٞاٖ ادتیات آٔذ ٜتٛد .ایٗ ٌٛاٞی تش ادعای ٔاست و ٝاعتماد داسیٓ تست َای کىکًر دارای ادبیات ي

رياوشىاسی خاصی َستىذ ي فقط سخت کردن الکی سًال ي پیچًوذن دلیل بر استاوذارد ي مطابق کىکًر بًدن ویست.
دلیل دیگهٚ ،خٛد پاسخ وامٍ َای کامل ي جامع است ،تشسسی ته ت ٝته ٕٝٞی ٌضیٞٝٙا ،اسائ ٝوادسٞای أٛصضی ؤ ٝثحث
ٞای پش سٛاَ  ًٌٙ ٚدس وتاب دسسی سا تشای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚاواٚی وشد ٚ ٜف ٟٓدلیك وتاب دسسی  ٚتسّظ وأُ تش ٔتٗ وتاب دسسی
سا تٕٞ ٝشا ٜداسد.
دلیل سومٚ ،خٛد فایل تحلیل آزمًن ي بررسی وکات ي دام َا ي وحًٌ ی پاسخ گًیی دايطلبان بٍ سًاالت آزمًن و ٝتشای
تحّیُ آصٔ ٖٛتٟتش دس ٍٙٞاْ تشسسی پاسخ ٘أ ٚ ٝتش٘أ ٝسیضی تشای آصٔٞ ٖٛای تعذی تسیاس ٔفیذ خٛاٞذ تٛد.
دلیل چهارم ،وجود آزمون مکمل که قبل از هر آزمون به عنوان پیش آزمون هماهنگ با سواالت آزمون تشٌزاس ٔی-
ضٛد  ٚضٕا لثُ اص آصٔ ٖٛلّٓ چی دٔ ٚدٕٛع ٝوأُ اص سٛاالت سا واس خٛاٞیذ وشد.
دلیل پنجم ،حضٛس تیطتش ستثٞ ٝای تشتش دس آصٔٞ ٖٛاست ،ایٗ اتفاق حس سلاتت خٛتی تشای ضٕا عضیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ.
دلیل ششم ،تشٌضاسی آصٔٞ ٖٛا ت ٝصٛست حضٛسی دس ٔذاسس  ٚآٔٛصضٍاٞ ٜای تشتش وطٛس است و ٝضٕا عضیضاٖ

تشای ٞش چ ٝتٟتش  ٚتاویفیت تش تشٌضاس ضذٖ آصٔٞ ٖٛا ٔی تٛا٘یذ ت ٝصٛست حضٛسی آصٔ ٖٛسا ضشوت وٙیذ ،چ ٝتسا ایٗ واس ویفیت
٘تایح  ٚضشایظ خّس ٝسا تٟتش ضثی ٝساصی وٙذ.
دلیل دیگر ،تٛصی ٚ ٝتاویذ تسیاسی اص دتیشاٖ تشتش وطٛس دس عشص ٝوٙىٛس  ٚستثٞ ٝای وٙىٛسٞای ٌزضت ٝاست و ٝتش ٔفیذ تٛدٖ ایٗ
آصٔٞ ٖٛا اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
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دلیل هشتم ،وجود بخش پرسش و پاسخ

در سایت و ٝضٕا ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌ ٝ٘ٛاضتثا ٚ ٜسٛاالت  ٚاضىاِی سا دس

ایٗ تخص ٔغشح وٙیذ ٙٔ ٚتظش پاسخ تٛسظ سایش دٚستا٘تاٖ  ٚادٔیٗ ٞای تخص پشسص  ٚپاسخ ( ادٔیٗ دا٘طدٛیاٖ  ٚستثٞ ٝای تشتش
وٙىٛس ٞ 30ستٙذ) تاضیذ.
اٌش تاصْ د٘ثاَ دِیُ  ٚاستذالَ ٔی ٌشدیذ تٟت ٖٛتوصیه می کنیم نمونه سواالت و پاسخ نامه های نمونه در سایت را مشاهده کنید.

درنهبیت هم اگر دوست دارید مطمئن بشید که طراح سواالت چه کسبنی هستند بب بگیم :

آصٔٞ ٖٛای آ٘الیٗ صیست ضٙاسی تٛسظ عشاحاٖ آصٔٞ ٖٛای لّٓ چی ٌ ٚاج  ٚدتیشاٖ تشخستٝ
صیست ضٙاسی وطٛس ؤ ٝذسس ضثىٝی آٔٛصش ٘یض ٞستٙذ  ٚستثٞ ٝای تشتش وٙىٛس ٞای اخیش
عشاحی ٔیطٝ
کیفیت سواالت ،تضمین ما به شماست.

تشای ثثت ٘اْ  ٚاعالعات تیطتش حتٕا ت ٝتخص سإٙٞای ثثت ٘اْ سایت ٔشاخع ٝوٙیذ  ٚتا دیش ٘طذٜ

تشای وسة تٟتشیٗ ٘تایح دس وٙىٛس  30تِ ٝیٕٛتشش تپی٘ٛذیذ.
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نین سال اول تحصیلی
مبحث

تاریخ
مرحله

1

2

3

شروع

پایان

زیست شناسی پیش دانشگاهی

زیست شناسی پایه

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل ۱

زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

۲۲

۲۲

مهر

مهر

۹۵

۹۵

چهارشنبه

پنج شنبه

۵

۶

آبان

آبان

۹۵

۹۵

چهارشنبه

پنج شنبه

۲۹

۲2

آبان

آبان

۹۵

۹۵

چهارشنبه

پنج شنبه

۳

۴

آذر

آذر

۹۵

۹۵

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل های ۱تا ۵

۲۷

۲۸

آذر

آذر

۹۵

۹۵

پیدایص  +زیستی تکىًلًژی+سبزی پريتئیه
ژوتیکَ+ب گًوٍ تغییريتحًل+زودگی يگسترش
جمعیت

ایمنی بدن +دستگاه عصبی

صفحه های ۴تا ۲۲۰

صفحه های  ۵تا ۵۳

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل۵

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

۲

۲

دی

دی

۹۵

۹۵

فصل های ۲ ،۱و ۳

پريتئیه سبزی
صفحه های ۴تا ۰۲

فصل های ۱و۲

5

6
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صفحه های ۱تا ۵۰
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱
فصل های ۴و ۵

پريتئیه سبزی ي تکىًلًژی زیستی
گًارش +تببدل گبزَب
صفحه های  ۴تا ۳۳
فصل های  ۱و ۲

صفحه های  ۵۳تا ۷۳
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱
فصل۶

پريتئیه سبزی ي تکىًلًژی زیستی
صفحه های  ۴تا ۴۵

4

مًلکًل َبی زیستی+سفری بٍ درين سلًل َب
 +سفری در دویبی جبوداران

گردش مًاد
صفحه های  ۷۴تا ۱۲۱

فصل های  ۳و۴
کل کتاب دوم

پیدایص يگسترش زودگی+
تغییر ي تحًل گًوٍ َب

صفحه های  ۱تا ۱۲۶

صفحه های  ۴۶تا ۸۸
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زیست شناسی و آزمایشگاه 2
فصل  ۱و ۲

فصل های  ۳و ۴

ژوتیک جمعیت

حواس +هورمون

صفحه های ۷۹تا۲۰۷

صفحه های  ۵۴تا ۲۲۲
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آزهوىهای ویژهی جوع بندی نین سال اول
مبحث

تاریخ
مرحله

7

شروع

پایان

زیست شناسی پیش دانشگاهی

زیست شناسی پایه

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل های ۱تا۵

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

00

09

دی

دی

30

30

پريتئیه سبزی  +تکىًلًژی زیستی  +پیدایص
يگسترش زودگی  +تغییريتحًل گًوٍ َب +
ژوتیک جمعیت

فصل ۱۱

چهارشنبه

پنج شنبه

جمع بندی زیست شناسی انسان

0

0

زیست شناسی وآزمایشگاه :1صفحه های  ۵۶تا ،۶۶ ، ۶۴

بهمه

بهمه

30

30

صفحه های  ۴تا ۲۰۷

8

…….

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران
صفحه های۲۲۹تا۲۵۱

 ۶۹تا  ۷۷، ۷۳تا ۱۱۴، ۹۲تا  ۱۱۱و  ۱۱۵تا ۱۲۴
زیست شناسی وآموزشگاه :2صفحه های  ۵تا ۵۴ ، ۴۸
تا  ۷۹ ، ۷۱تا  ۱۱۱و  ۲۳۳تا ۲۵۱

آغاز نین سال دوم
9

11

11

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل های  ۶و ۷

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

09

04

بهمه

بهمه

پًیبیی جمعیت َب ي اجتمبعبت زیستی +
رفتبرضىبسی

فصل های  ۵و  ۶و ۷

30

30

چهارشنبه

پنج شنبه

4

0

اسفند

اسفند

30

30

چهارشنبه

پنج شنبه

06

03

اسفند

اسفند

30

30
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صفحه های  ۲۰۸تا ۲۵۷

صفحه های  ۱۱۲تا ۱۵۱

فصل ۸

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

ضبرش اورژی در جبوداران
صفحه های  ۲۷۶تا ۲۹۰
فصل های  ۸و ۹

ضبرش اورژی در جبوداران  +يیريس ي ببکتری
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مادهی ژنتیک  +میتوز  +میوز

صفحه های  ۲۷۶تا ۰۰۳
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فصل ۸

ژنتیک و خاستگاه آن
صفحه های  ۱۵۱تا ۱۷۹
زیست شناسی و آزمایشگاه 2
فصل های  ۹و ۱۱

تولیدمثل گیاهان  +رشدو نمو گیاهان
صفحه های  ۱۸۱تا ۲۲۸
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دوراى طالیی نوروز
تاریخ
مرحله

12

13

مبحث

شروع

پایان

زیست شناسی پایه

زیست شناسی پیش دانشگاهی

چهارشنبه

پنج شنبه

زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

0

0

فصل های  ۱تا ۸

فصل های  ۱تا ۱۱

فروردیه

فروردیه

30

30

کل کتاب دوم

کل کتاب سوم

صفحههای  ۲تا ۲۰۶

صفحههای  ۵تا ۲۵۱

………..

چهارشنبه

پنج شنبه

فصل های  ۱تا ۵

فصل ۸

00

00

فروردیه

فروردیه

ژوتیک ي خبستگبٌ آن

30

30

پريتئیه سبزی  +تکىًلًژی زیستی  +پیدایص
ي گسترش زودگی  +تغییريتحًل گًوٍ َب +
ژوتیک جمعیت

چهارشنبه

پنج شنبه

95

90

فروردیه

فروردیه

30

30

چهارشنبه

پنج شنبه

09

04

اردیبهشت

اردیبهشت

30

30

چهارشنبه

پنج شنبه

00

06

اردیبهشت

اردیبهشت

30

30

صفحه های  ۱۵۱تا ۱۷۹

صفحه های  ۴تا ۲۰۷

اداههی نین سال دوم
14

15

16

فصل های  ۱۱و ۱۱

جمع بندی زیست شناسی جانوری
زیست شناسی و آزمایشگاه  :۱صفحه ها ۳۹تا ۴۶،۵۳

آغبزیبن  +قبرچ َب
صفحه های  ۰۰۴تا ۰۶۷
فصل های  ۱۱و ۱۱

تا  ۶۴ ، ۵۶تا  ۷۴، ۶۸تا ۷۶و  ۱۱۲تا ۱۱۵
زیست شناسی و آزمایشگاه :2صفحه های  ۴۹ ،۲۴تا
 ۶۱، ۵۳تا  ۷۲، ۶۳تا  ۱۴۵، ۱۲۵ ، ۱۲۴، ۷۸تا  ۲۲۹، ۱۴۷تا
۲۳۲

جمع بندی زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی و آزمایشگاه :۱صفحه های  ۴۷تا ۵۲

آغبزیبن +قبرچ َب

 ۹۲ ،تا  ۱۱۱ ،۱۱۲،۱۱۱و  ۱۲۴تا ۱۲۶
زیست شناسی و آزمایشگاه :2صفحه های  ۱۸۱تا
۲۲۸

صفحه های  ۰۰۴تا ۰۶۷
فصل های  ۶تا ۱۱

………..

صفحه های  ۲۰۸تا ۰۶۷

آزهوى های جاهع جوع بندی کنکور 69
 17و
 18و
 19و
21

چهارشنبه

پنج شنبه

 05و  00و 04

 00و  06و 00

خرداد و

خرداد و

 0تیر

 6تیر

30

30

53900065050

کل کتاب های زیست شناسی و آزمایشگاه  + 1زیست شناسی و آزمایشگاه  2و

95550550550003

زیست شناسی پیش دانشگاهی
شبیه سازی کنکور سراسری 30
@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

/limootoorsh

@Limootoorshcom

@Limootoorshcom

/limootoorsh

@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

95550550550003

53900065050

