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 تکنیک دوّم: تکیه کامل بر مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی و گذر از مفاهیم ناآشنا !!!

 شناسی کنکور سراسري، با این دیدگاه و تحلیل که نکات گنجانده شده درشده در زیستمطرح تسؤاالبرخی از در چند سال اخیر،  

 ت را نهایت سؤاالمن هدف از طرح این ا اند. امّهاي درسی است مورد انتقادهایی قرار گرفتهها خارج از مفاهیم مطرح شده در کتابآن

هرچند تعداد  دانم؛ نه ارائه و هدف قرار دادن مفاهیم خارج از کتاب درسی!!!شده در کتاب درسی میت به مفاهیم مطرحدقّ

ط هستند و اهداف طرح هاي درسی مسلّخوبی داوطلبانی که بر کتابا بهبوده است، امّ بسیار اندکسراسري  ت در کنکورهايسؤاالاین 

 ا توضیح مطلب:اند را تفکیک نموده است. امّت را درک کردهسؤاالانواع 

 

نهایت کنکور سراسري اح محترم درک هدف طرح یک سؤال، در پاسخگویی هوشمندانه به آن بسیار راهگشا و کارآمد است. گاهی طرّ 

ها دهد. در برخی سؤاالت، اثبات نادرست بودن سایر گزینهشده در کتاب درسی را مورد سنجش قرار میشما بر مفاهیم ارائه طت و تسلّدقّ

ک گزینه و و در برخی دیگر از سؤاالت، اثبات درست بودن ی تر استی بهتر و هوشمندانهحلّمورد نظر، راه ياز اثبات درست بودن گزینه

آزمون  يهاي خود و مفاهیم مبتنی بر کتاب درسی، روشی است که از اتالف وقت و سردرگمی و استرس در جلسهاعتماد به دانسته

 راحتی کسب خواهید کرد.جلوگیري خواهد کرد. ضمن اینکه امتیاز یک سؤال چالشی را نیز به

 ّخارج از لغات مطرح شده در  ناآشنا و ظاهراً ها کامالًنگلیسی، سه مورد از گزینهمربوط به واژگان زبان ا سؤالر بفرمایید که در یک تصو

ا و ی ؛ل(آشنا و در کتاب درسی مطرح شده باشد )نوع اوّ چهارم که همان پاسخ درست نیز هست کامالً يا گزینهکتاب درسی باشند، امّ

نیز هست، خارج از لغات مطرح شده در کتاب درسی باشد،  سؤالنظر دپاسخ درست مور فاقاًي مطرح شده که اتّاینکه یکی از چهار گزینه

مشکل چندانی  سؤالم(. آیا در پاسخ به این دو نوع )نوع دوّ آشنا باشند هاي نادرست هستند لغاتی کامالًدیگر که پاسخ يا سه گزینهامّ

 خواهیم داشت؟ هم آري و هم خیر!!

ت دشوار خواهد بود، چرا که حوور لغات ناآشنا، سؤاالپاسخ به این  یص نداده باشیم، قطعاًت را تشخسؤاالگونه اگر هدف اصلی طرح این 

شما  لت نوع اوّسؤاالکه، هدف این است که در برخورد با ت اینا واقعیّذهن را درگیر کرده و بر استرس و عدم تمرکز ما خواهد افزود. امّ

را بدون درگیر شدن با معنی و مفهوم سایر گزینهط بوده و آناست مسلّ سؤالصحیح وضوح پاسخ چه در کتاب درسی ارائه شده و بهبه آن

اي که معنی نیز بایستی به نادرستی سه گزینه مت نوع دوّسؤاالعنوان پاسخ صحیح انتخاب نمایید. در برخورد با ناآشنا، به به ظاهرهاي 

ناآشنا را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب نمایید، بدون  ظاهربهي و گزینهط باشید وضوح در کتاب درسی آمده است مسلّها بهو مفهوم آن

 .آشنا بودن آن شما را دچار تردید، استرس و یا اتالف وقت نمایدکه ناآن
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 (29)سراسری تواند ناشی از افزایش ........... باشد. در یک فرد بالغ ............ می :1مثال

 کورتیزول ن وهورمو -کاهش استحکام زردپی آشیل  (1

 ادراري هورمون ضدّ -کاهش میزان آب خون  (2

 فشارهاي روحی جسمی -افزایش دفع سدیم از کلیه  (3

 تحریک اعصاب پاراسمپاتیک -ي توام رسانی به ماهیچهافزایش خون (4

. زردپی آشیل نوعی بافت هاستپروتئین يکردید که هورمون کورتیزول قادر به تجزیهگونه استدالل می. باید این1گزینه :1اسخ مثالپ

هاي پروتئینی باعث رشته يتواند با تجزیههاي پروتئینی به نام کالژن است. پس افزایش کورتیزول میپیوندي است که حاوي رشته

که مطرح است  سؤالاي از کتاب درسی براي این استدالل ارائه کرد و این کنندهتوان سند قانعکاهش استحکام زردپی آشیل شود. نمی

برخورد کرد؟  سؤالکند؟ پس چگونه باید با این ها را براي ایجاد انرژي تجزیه میاز کجا بایستی استدالل کرد کورتیزول کدام پروتئین

ل بگذرید اوّ يشود؟ اگر از گزینهي کنکور باعث اتالف وقت و ایجاد استرس نمیل، در جلسهآیا فکر کردن و استدالل در مورد گزینه اوّ

 يشده در کتاب درسی پی خواهید برد و درستی گزینهه به مفاهیم ارائهها با توجّراحتی به نادرستی آنها را بررسی کنید، بهگزینه و سایر

 آب در بدن حفظ شودو در نتیجه  ادرار غلیظ شودشود در مواقع لزوم ادراري، سبب می ( هورمون ضد2ّشود. خود اثبات میهل خودباوّ

دفع یون سدیم شود کلیه جسمی، آلدوسترون باعث می -( در فشارهاي روحی3 (.دهدمیزان آب خون را کاهش نمین )پس این هورمو

هاي جریان خون را به سوي ماهیچهسبب افزایش فشار خون شده و  بخش سمپاتیک )نه پاراسمپاتیک(( 4 را از طریق ادرار کم کند.

. در واقع معمول برخالف یکدیگر استطورعمل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک به. کندتوام( هدایت می ياسکلتی )از جمله ماهیچه

 ه به مفاهیم کتاب درسی تشخیص دهید!هدف آن است که شما نادرستی سه گزینه را با توجّ

 

 (29)کنکور : در سسک پشت سیاه، حین عمل ..................9مثال

 شود.نفی ایجاد میهاي هوادار، فشار مدم، ابتدا در همه کیسه (1

 کند.هاي هوادار، از سطوح تنفسی عبور میي کیسهدم، هواي همه (2

 شود.هاي هوادار خارج میبازدم، هواي غنی از اکسیژن، از همه کیسه (3

 شود.هاي هوادار، به مجاري تنفسی منتقل میي همه کیسهبازدم، هواي تهویه شده (4

س، مفاهیم مربوط به فشار مثبت و منفی و قبل از آن( در بحث تنفّ 44م )چاپ سال درسی سال دوّ . در کتاب1گزینه :9پاسخ مثال

صورت مستند ایجاد فشار منفی در توان بهس پرندگان آمده است نمیه به آنچه در کتاب درسی در مورد تنفّمطرح نشده است. و با توجّ

ه به مفهوم فشار منفی مطرح ی و درست است!(. اما اگر بدون توجّهاي هوادار پرندگان را مطرح کرد )هرچند این مفهوم کامال علمکیسه

وضوح قابل اثبات است. ه به مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی بهها با توجّها را بررسی کنیم، نادرستی آنل، سایر گزینهشده در گزینه اوّ

ي ها با مفهوم سادهست )هرچند شاید برخیهاسایر گزینه، نیز اثبات نادرستی سؤالاز این رو راه درست رسیدن به پاسخ صحیح در این 

 آشنا باشند!( فشار منفی کامالً

 

 (29)سراسری  دهد؟رخ نمیفاق ای اسکلتی یک فرد خردسال، کدام اتّ: در تار ماهیچه9مثال

 کروماتیديهاي تکمواعف شدن کروموزوم (1

 هاي مواعفکروماتیدي شدن کروموزومتک (2

 هاي طویلی از نوعی مونوساکاریدبه وجود آمدن زنجیره (3

 ولهاي پروتئینی در میان سلّفرایند تشکیل کمربندي از رشته (4
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ح افکري و استدالل علمی طرّ هاي زیادي صورت گرفته و بیشتر سعی شده است به خطّتحلیل سؤال. در مورد این 4گزینه :9پاسخ مثال

ي اسکلتی، میتوز دارند هاي ماهیچهولت است!!! آیا سلّسؤاالبرخورد با این نوع  يچه براي ما مهم است نحوهانتقاد شود. آن سؤالمحترم 

ست؟ از لحاظ علمی خیر، این موضوع نادرست است! پس دلیل رخ اي بودن آنهاو فاقد سیتوکینز هستند و این مورد دلیلی بر چند هسته

عا در کتاب ي مربوط است؟ هیچ دلیل مستندي براي این ادّاول ماهیچههاي سلّدر میتوکندري DNAدادن موارد الف و ب، به حوور 

دست پیدا کنیم؟ اگر  سؤالاح محترم این نظر طرّتوان ارائه کرد. پس چگونه به پاسخ صحیح مدّدرسی و مفاهیم ارائه شده در آن نمی

هایی طویل زنجیرهاي )که هاي ماهیچهولرا هم به دلیل ذخیره شدن گلیکوژن در سلّ 3را به دالیلی که ذکر شد و گزینه  2و1هاي گزینه

اي اسکلتی در تار ماهیچه 4شده در کتاب درسی رخ ندادن گزینهه به مفاهیم ارائهاز مونوساکارید گلوکز است( کنار بگذاریم؛ با توجّ

آنچه  یابد.نمی افزایشد ز تولّي اسکلتی پس اهاي ماهیچهولسلّ تعداد» آسانی قابل اثبات است. چرا که در کتاب درسی آمده است: به

کتاب  و باز هم در « شود.ول به دو نیم تقسیم می، که در آن سیتوپالسم سلّوقوع فرایند سیتوکینز استدهد، را افزایش می هاولتعداد سلّ

 سپ «شود.یجاد میول اي سلّهاي پروتئینی در میانه، کمربندي از رشتهطی سیتوکینزهاي جانوري سلولدر » خوانید که درسی می

 دهد. رخ نمی 4شده در گزینهاي بالغ عبارت مطرحتوان نتیجه گرفت که در یک تار ماهیچهه به مفاهیم کتاب درسی میراحتی با توجّبه

 

ای هولط سلّثری دارند، توسّؤموادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش م یباریک انسان، همه یتمرین: در روده

 (29)سراسری شوند. ............. می...

 مستقر بر روي غشاي پایه، تولید (1

 هاي فراوان، ساختهداراي ریزپرز (2

 حي صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشّسازنده (3

 ولی، واردریز به مایع بین سلّغدد برون (4

ده از شحعبارتند از: بیکربنات ترشّ، در از بین بردن اثر اسیدي کیموس نقش دارند باریک يدر رودهي که . مواد1ّيهگزین پاسخ تمرین:

هاي پوششی روده باریک ولط سلّح شده توسّشود و بیکربنات ترشّح میهاي کبد ترشّولط سلّپانکراس، بیکربنات موجود در صفرا که توسّ

بر روي  هاي بافت پوششی قرار گرفتهولط سلّو قبل از آن مطرح نشده است(. این مواد توسّ 44)این مورد آخري در کتاب درسی چاپ 

(  ارائه کرد که به وضوح به موضوع مطرح 49سال سؤالتوان دلیل مستندي از کتاب درسی )منبع طرح شوند. نمیح میغشاي پایه ترشّ

که ذهنتان درگیر توانید بدون آنراحتی میا بهعلمی و درست است!(. امّ اشاره داشته باشد )هرچند این مفهوم کامالً 1يهشده در گزین

هاي ولهاي بسیار ریز مربوط به سلّخوردگی( ریزپرزها، چین2ها را اثبات کنید.مطرح شده بشود، نادرستی سایر گزینه 1يآنچه در گزینه

دلیلی بر نادرستی این ح بیکربنات از پانکراس ترشّ( 3 دلیلی بر نادرستی این گزینه است. ح بیکربنات از پانکراسترشّروده باریک است. 

از غدد ح شده ضمن سکرتین که هورمون ترشّولی! درکنند نه مایع بین سلّحات خود را وارد مجراها میریز ترشّن( غدد برو4 گزینه است.

ایع ت کنید که سکرتین وارد ما دقّح بیکربنات از پانکراس در خنثی کردن کیموس اسیدي نقش دارد؛ امّاست، با تحریک ترشّریز درون

 شود!ده باریک نمیوارد فواي روشود و بین سلولی و بعد خون می

 دهند.را مورد سنجش قرار می در کتاب درسیط شما بر مفاهیم مطرح شده میزان تسلّت زیست کنکور سراسري، سؤاال 
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