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 مقدمه
عنوان درس اصلی تخصصی در کنکور تجربی نقش بسیارمهمی در پذیرش داوطلبین کنکور درس زیست شناسی به 

دارد.باید بدانیم همیشه طوالنی ترین راه ها امن ترین و بهترین راه نیست.کنکور یک مسابقه است و در اینن مسنابقه   

ن بنازی را بهتنر بلند باشند     سواد و مطالعه الزاما به منزله ی موفقیت نیست .کنکور یک بازی است هر کس قواعد ای

به فرمایش موالیمان حضرت علی )ع( باالترین استاد تجربه است. تجربه بسنیاری از اسناتید کنکنور     موفق تر است.

زیست شناسی در این سال ها شما را به نتایج زیر می رساند.تقریبا ده مبحث در زیست شناسی هر سال مورد سنوال  

 یک پنجم از سواالت کنکور زیستقرار می گیرد این یعنی ده تست یا 

 از:این مباحث عبارتند 

از  2اندامک ها که معموال از این فصل سوال ارتباطی با سال سوم و یا پیش طرح می شود.فصل سال دوم  3از فصل 

راه های جذب انواع مواد در روده از گوارش جانوران و  9فصل تقریبا هر سال سوال است. بافت های انسان و گیاه

انواع مواد  3فصل تقریبا هر سال سوال آمده است. قلب انسان 6فصل بسیاری از سال ها سوال آمده است. انسانی 

از سال سوم بیشتر   هر سال از باکتری ها و ویروس ها سوال طرح شده است.حرکت در انسان  3فصل دفعی جانوران

ند سال اخیر سواالت بیشتر از پیش دانشگاهی .اما توجه کنید این چ طرح می شودسواالت ارتباطی با دوم و پیش 

تعداد سواالت گیاهی در طی این دو سال به شدت زیاد شده و  به بعد خط به خط کتاب طرح شده است. 6فصل 

تست کاهش یافته است .البته این قاعده تا کی ادامه دارد معلوم نیست اما دو سال  6برعکس تعداد سواالت ژنتیک به 

 سال در سازمان سنجش تغییر کرده است. 6و طبق تجربه روند طرح تست هر است که چنین است 

 41سال کنکور 

 63 :تعداد تست های سال سوم                                         69 تعداد تست های سال دوم: 

 62:3تعداد تست های پیش                                  6: 6تعداد تست های پیش دانشگاهی 

  تعداد تست برخی مباحث :

 تست66 : بدن انسان    تست    6 جانوران:        تست  63 گیاهی :         تست 6 ژنتیک: 

با توجه به سبک سواالت کنکور سراسری در دو سال اخیر به این نتیجه می رسیم که پاسخ به سواالت کنکور زیست 

 عالوه بر مسلط بودن مطالب نیاز به مهارت در درک سوال و گزینه ها و افزایش سرعت عمل دارد.  شناسی

ایجاد مهارت با تمرین زیاد و تکرار میسر می شود . بررسی سواالت کنکور سال هنای قبنل آن هنم در چنند نوبنت      

شارش انرژی  43مثال در کنکور  کمک می کند که با لحن و ادبیات و طرز فکر طراحان کنکور سراسری آشنا شوید .

همان سوال و سبک را برای برگ گیاه دو لپه مورد پرسش  42را در برگ گیاه تک لپه مورد سوال قرار داد و در سال 

در مورد چرخه زندگی کالمیدوموناس و کاهوی دریایی ومراحل تقسیم آن در کنکور سراسری سنال هنای   قرار داد. 

اگر دقت کنید همان دو سوال سال قبل در یک سوال خالصه شنده بنود و    42کنکور قبل بسیار سوال آمده است در 

مقایسه کالمیدوموناس با کاهوی دریایی مورد سوال قرار گرفته بود.بسیاری از گزینه های سواالت کنکورهنای سنال   

تحلینل کنیند و   های قبل سوال کنکور سال بعد خواهد شد پس نتیجه می گیریم که سواالت کنکور سال های قبل را 

سپس بعد از کار به سایر کتب تست در بازار بپردازید تا بوسیله آن کتب مهارت خند  گزینه ها را نیز برررسی نمایید. 

 را افزایش دهید.

 

 



 

 

 اما این کتاب

درس در  3نزدیک کنکور بسیاری از داوطلبان احساس می کنند همه چیز را فراموش کردند چرا کنه امکنان دوره ی   

کم دشوار به نظر می رسد تجربه نشان داده که داوطلب اگر به مطالعه یک درس در یک مدت کوتاه اقدام  مدت زمان

نکند نسبت به حتی دانسته هایش اعتماد به نفس را از دست می دهد و این جاست که از رقیب و کنکور جا می ماند 

سریع دانسته ها ینش و چنک کنردن اینن      و ترجیح می دهد که اصال سراغ تست نرود .حال اگر داوطلب با دوره ی

نکته که مطالب در ذهن اش جا خشک کرده اعتماد به نفس اش باال می رود و به جنگ تست منی رود و بنا اننرژی    

مشکل بزرگ اکثر داوطلبان این است قبل از تسلط بر مطالب کتاب و  یکی پس از دیگری بر تست ها فائق می شود.

در این کتاب هدف ند که قادر به پاسخ گویی تست ها باشند آن هم همه ی تست ها.افزایش مهارت از خود توقع دار

همین است در مدت زمانی کم کل کتاب پیش را همراه با تست های کنکورش دوره می کنید و از وقت طالینی کنه   

پاری مطالنب  نگارش کتاب و صفحه بندی آن به گونه ای است که سرعت به یناد سن  . دارید بهترین استفاده را  کنید 

افزایش اعتماد بنه نفنس بنه خناطر       "برایتان به طور چشمگیری افزایش می یابد.هدف این کتاب پس مشخص شد 

 "است.مفهومی تر و اما یادآور می شوم برای افزایش مهارت نیاز به تمرین های سخت تر  "دوره ی سریع مطالب

درصند سنواالت عیننا از منتن      93حدود  42در کنکور  

درصد دیگر سنواالت فننی    63درسی بود و  کتاب های

و مهارتی و ارتباطی است حال داوطلبی که متن کتناب  

درصند هنم مهنارت را     33را به دقت به ذهن سپرده و 

افزایش داده می تواند مانند نمونه کارنامنه زینر درصند    

 633درس زیسننت شناسننی را در حنند رتبننه ی زیننر   

 تضمین کند.

زمین  33وطلب با درصد دقت کنید دا مقابلدر کارنامه  

نفر کاهش  333رتبه ی زیر گروه خود راحدود  شناسی

 داده و رشته داروسازی خود را تضمین می کند.

با توجه به اطالعات باال انرژی خود را در اینن درس   حاال

بسیار از فصل ها یادگیری سریع و راحت دارد  تقسیم کنید.

منتظر  سخت نیست فقط باید درست بازی کنید زیاد ه ی بازی زیستو اتفاقا سوال هم زیاد طرح می شود.پس قاعد

   .خبرهای خوب از شما هستم
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