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 یدر کنکور سراسر یشناسستیطرح تست ز یهاکیتکن

 

کنکور  طرّاحر یابی بر اساس تفکّي ایدههاي محرمانهل، به روشنگري در مورد بحثی که این روزها تحت عنوان روشدر نوشتاري جداگانه و مفصّ

االت سؤبه قواعد علمی و نگارشی حاکم بر ت مختصر صورخواهیم  بهمی ا فعالًشود خواهیم پرداخت. امّسراسري در گوشه و کنار مطرح می

نهایت ي قواعد بازي، تمرین کردن و دراي، آموختن آگاهانهشناسی کنکور سراسري بپردازیم؛ چرا که یک اصل اساسی در هر مسابقهزیست

 در روز مسابقه است. هاآنکارگیري هب

 نگر نهفته است.هاي اخیر، مفاهیم علمی و کاربردي با دیدي آیندهالاالت سؤهاي نگارشی و جمالت طوالنی سدر پشتِ شاخ و برگ 

 .سبک نگارشیو دیگري  محتوای علمیقرار داد: یکی  توجّهانداز مورد کنکور سراسري را باید از دو چشم شناسیزیست سؤاالتواقع محتواي در

، در چارچوب مطالب مطرح شده در کتاب هاآنین است که محتواي علمی ا قرار گیرد، توجّهمهم است و بایستی مورد  سؤاالتچه در بحث علمی آن 

در  سؤالهاي طرح از ایده بسیاریتوان گفت جرأت میشد. بههاي درسی طرح نخواهدشده در کتابی خارج  از مفاهیم ارائهسؤالدرسی است و 

ین توان به اا چگونه می. امّداشتسر و کار خواهند هاآندر آینده با  یافتگان به دانشگاهکاربردی بوده که راه کامالًمفاهیم هاي اخیر از سال

از منظر علمی را از دلِ کتاب درسی استخراج کرد؟ چندین راه وجود دارد که  سؤالهاي طرح هایی ایدهیافت و درواقع از چه راهمفاهیم دست

ي این بررسی این است که در هر ترین نتیجهقبل در کنکور است. اصلیهاي ي سالشدهمطرح سؤاالتي بررسی موشکافانه ،هاآنترین عمومی

هند. دنظر قرار میهایی خاص و کاربردي را مدّان کنکور سراسري ایدهطرّاح، شناسیزیستي فصل و یا بهتر بگویم در هر موضوعی از مباحث چندگانه

رود. چرا که گاهی مطالب ارائه شده در شمار میهب سؤاالتدرسی مرجع علمی این  داشت این است که متن کتاب توجّهچندان ا آنچه باید به آن دوامّ

محترم کنکور سراسري تنها و تنها به  طرّاحخوانی نداشته باشد؛ با این وجود و یا علم جدید هم شناسیزیستکتاب درسی شاید با مراجع مختلف 

ی ألیفت سؤاالتوار مطالب و مشغول شدن به بجاي تلف کردن وقت خود و حفظ طوطی اًلطفکند. پس آنچه در کتاب درسی ارائه شده است استناد می

فته هاي علمی برگري انتخاب ایدهکنکور سراسري در زمینه طرّاحنگر و کاربردي سال اخیر سعی کنید به دید آینده 11 سؤاالتفراوان، با بررسی دقیق 

اند دهکنون مطرح نشهای دیگری که تاهیاد بگیرید ایدتر، خاطر بسپارید. و از این مهمهو ب دها را درک کنیاین ایدهاز کتاب درسی پی ببرید. 

 !هایی محرمانه نیستهاي هنگفت و شرکت در کالسگویم در این زمینه هیچ نیازي به پرداخت هزینهیقین می. بهرا استخراج کنید

های مورد استفاده در نگارش عدم آشنایی با تکنیکي داوطلبان سخت نموده است، چند سال اخیر را برا شناسیزیست سؤاالتچه ظاهر اما آن 

هاي نگارشی از دید شما پنهان را با تکنیک هاآنهاي علمی خود را انتخاب نموده و محترم کنکور سراسري بسیار زیرکانه ایده طرّاحاست.  سؤاالت

 اآشنا بودن ظاهري مطلب و یا برعکس، آشنا بودن امّرامترهایی چون ایجاد استرس و نااهاي اخیر  پسال شناسیزیست سؤاالتکند. در نگارش می

 سؤاالتها و اصطالحات دو قطبی با هدف اتالف وقت، بسیار پرکاربرد بوده است. در واقع سبک نگارشی نادرست بودن مطالب و استفاده از واژه

نظر سازمان سنجش آموزش کشور کنکور سراسري جهت سنجش معیارهاي مدّ طرّاحت ، ابزاري است در دسهاآندر کنار روح علمی  شناسیزیست

هیجانی، برخورد با استرس، میزان هوش  يهاي روانشناسانه همچون نحوهوارد است. سنجش بسیاري از شاخص هاآني بر ه نقدهاي جدّکه البتّ

اي هجاي بیراهه رفتن و تالشوضوح مشاهده کرد. بهچند سال اخیر به ؤاالتسهاي خاص نگارشی توان در تکنیک. را  میقدرت تشخیص و تفکیک و ..

ا تواند روشی هوشمندانه باشد ت، میهاآنها در کنار درک مطالب علمی گنجانده شده در کتاب درسی و تمرین و تکرار اضافی، آشنایی با این تکنیک

 اي بهتر حاصل گردد. تر نتیجهدر زمانی کوتاه

 

 شناسیهای زیستهای نگارشی طرح تستتکنیک شنایی باآ

  گرگی در لباس میش!(.  اي درست را نادرست جلوه دهنداي نادرست را درست و جملهکه جملهایجاد یک تغییر کوچک براي آن: نخستتکنیک(

ت موضوع، یتغییر را تشخیص دهید و کلّي اصلی نشوید. بایستی این ایده توجّهی جمله شوید و مواقع هدف این است که شما درگیر موضوع کلّدر

ام تحلیل هنگ لطفاًکنکور سراسري بارها تکرار شده و تکرار خواهد شد.  سؤاالتغافل نسازد!!! این تکنیک، در بسیاري از  سؤالي اصلی شما را از ایده

 ي کتاب درسی، آن را تمرین کنید.گام مطالعهویژه داشته باشید و سعی کنید هن توجّهکنکور سراسري، به انواع کاربردهاي این روش  سؤاالت
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  (49هاي خونی شرکت دارند. )سراسري سلّولدر خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از  -1

 (49گردد. )سراسري صل میرحم متّ يهاي بند ناف رویان، بالستوسیت به جدارهدر انسان قبل از تشکیل سیاهرگ -2

 (41گیرد. )سراسري ي بازدم صورت میي هوا، همیشه در مرحلهي شهدخوار، عمل تهویهدر پرنده -3

 ل از نخستین خطا بر طبق کتاب درسی، دفاع غیراختصاصی، متشکّهاي سفید شرکت دارند. امّاز گلبول در دفاع غیراختصاصی، انواعی :1اسخ مثالپ

ا از هها( است. اگر میکروبهاي سفید و پروتئینمکانیسم پاسخ التهابی، پاسخ دمایی، گلبول ر)شامل چهامین خط هاي مخاطی( و دوّ)پوست و الیه

نی هر دو )یع خطوط ِيبردن واژهکارشوند. بسیار زیرکانه با بهرو میبهاختصاصی رودفاع غیر مین خطّهاي مخاطی عبور کنند، آنگاه با دوّپوست و الیه

 دفاع غیراختصاصی شرکت دارند.( مین خطِدر دوّهاي سفید، رست شده است. )ایده: گلبولناد خط!( این جمله

در  دارد( یک سیاهرگو جمع بستن سیاهرگ بند ناف، این جمله نادرست است؛ چرا که )ایده: بندناف انسان،  )ها(با به کار بردن  :2پاسخ مثال

اوطلبان، گیرد، بسیاري از درحم قبل از تشکیل سیاهرگ بندناف صورت می يیت به جدارهصال بالستوسیت موضوع درست است؛ یعنی اتّواقع چون کلّ

 غیراستاندارد است.( کامالًها سازي این تکنیککنیم که از نظر اصول آزمونشوند. )تأکید میاز عالمت جمع سیاهرگ بندناف غافل می

ي بردن کلمهکارمحترم بسیار زیرکانه با به طرّاحبازدم!  يیرد و هم در مرحلهگدم صورت می يتهویه در پرندگان، هم در مرحله :3پاسخ مثال

شه همیچرا که )ایده: در بازدم  ،درست است کامالًدر نظر بگیرید. در حالی که این جمله  «فقط»شما آن را به معنی که سعی کرده است  «همیشه»

 (.گیردتهویه صورت می

 ات زیر به درستی بیان شده است ؟ چند مورد از عبار             

 شود.هاي لنفی هر پرز میها وارد رگبه همراه چربی Eدر انسان، ویتامین -1

 پوششی مخاط روده در سطوح خود صدها ریزپرز دارد. سلّولدر انسان، هر  -2

 ات درشت مواد غذایی است.معده در ملخ، جایگاه گوارش شیمیایی ذرّ -3

 شوند.دان برده میز دهان به مري و از آنجا به چینهدر کرم خاکی همانند ملخ، مواد ا -9

1)1                     2)2                         3)3                        9)9 

( )به سمت فضاي روده فقط در یک سطحهاي پوششی مخاط روده، سلّولوجود دارد(. )ایده:  فقط یک رگ لنفی. )ایده: در هر پرز 1گزینه پاسخ:

به  توجّهرا با  9ي (. شاید بعضی از شما گزینهشودوارد معده میخرد شده است، از سنگدان ات ریز ذرّریزپرز دارند(. )ایده: در ملخ، غذایی که به 

آمده است  55ياید! در صفحهت نکردهدهد به متن کتاب به سبک کنکور دقّوجود حلق در کرم خاکی، نادرست در نظر گرفته باشید، که نشان می

. بله، طبق کتاب درسی شما کرم خاکی حلق دارد، اما شوند(دان جانور برده میمواد از دهان به مری و از آنجا به چینهکه )ایده: در کرم خاکی 

 رود و .... .غذا از دهان به سمت مري می

 است؟ ن به درستی بیان شدهگوارش انسا یغدد موجود در لوله یبارهچند مورد از عبارات زیر در             

 .ح گاسترین به خون را بر عهده دارندغدد مجاور پیلور، ترشّ -1

 کننده موسین، در سراسر طول لوله گوارش وجود دارند.هاي ترشحغده -2

 کبد و پانکراس، از طریق مجراي مشترکی به دوازدهه راه دارند. -3

 کند.ح میترشّهاي گوارشی را به درون دوازدهه ترین آنزیمپانکراس، قوي -9

1)1                     2)2                         3)3                        9)9 

 گوارش یدر لولهغدد موجود  سؤالکردید که در صورت ت میا باید دقّاي هستند. امّدرست و ساده کامالً. هر چهار عبارت جمالت 2: گزینهپاسخ

نادرست  9و3که در این صورت، جمالت   ...................... .گوارش انسان  یدر لولهخواندید که: اید این گونه مینظر بوده است. پس جمالت را بمدّ

تباط گوارش در ار يگوارش نیستند، بلکه با لوله يا غدد موجود در لولههستند؛ چرا که هرچند کبد و پانکراس بخشی از دستگاه گوارش هستند امّ

 و آوردن جمالت سؤالي اصلی در روي هاي مرتبط با آن است(. با مطرح کردن ایدهگوارشی و اندام يتگاه گوارش انسان شامل لولههستند. )ایده: دس

هاي تستی از نظر اصول علمی طرح کنیم که این گونه دامت به آن دور شود!!! )باز هم تأکید میو دقّ سؤال ياز ایده کامالًسعی شد ذهن شما  2و1

 ا واقعیت موجود در آزمون سراسري فعلی این است.(مردود هستند امّآزمون 

 صادقیمهندس یونس حمه

 :1تمرین

2تمرین
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