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زده تا ضـعفش را در  طراح محترم به هر كاري كه به فكرش رسيده دست      ي رياضي   آزمون رشته در  !المسها  بچه

چـشم  وفـور بـه  ن آزمـون بـه   در ايـ هاي بلند كه اولين ابزار براي كشتن وقت داوطلب اسـت گزينه. طراحي سؤال پنهان كند 

. كه سالحي كامالً تكراري و فاقد كارايي استخوردمي

گيـري داوطلـب   كورسوي اميدهاي طراح به ايجاد اشتباه در تصميماي باز هاي چند تكهگزينه% 65از حدود  استفاده  

هـاي  هاي فاحش در گزينه   ، چراكه وجود غلط   يك خيال باطل است   ي  اآموز قوي و حرفه   دهد كه در مورد دانش    را نشان مي  

.دهدسرعت افزايش ميها را بهغيرصحيح امكان تمايز آن

د در آزمـون را مـورد توجـه قـرارداده و از پيچيـدگي               آيات موجـو  گويا فقط تعداد    محترم  مورد آيات نيز طراح     در  

. آيه وجود نداردگونه عمق و دقت در مفهومنظر كرده و خبري از هيچهاي مربوط به آيات صرفسؤال

 براي برخـورد    د نياز حتر از   اي كنكور قدرت خود را چندين برابر بيش       بر اين است كه داوطلبين فوق حرفه      تصورم  

.و سردرگمي طراح محترم نيز در طرح سؤاالت ناشي از عدم تخمين صحيح اين قدرت بودهبودند كردهبا سؤاالت آماده

كتاب بوده كه شايد دو مورد فوق را بتـوان از  الخط و با همان رسم كتاب يشدهچوب تعيين كامالً در چهار  ها  سؤال

.ها دانستهاي مثبت اين سؤالويژگي
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طور دقيـق و  آموز كنكوري كه به درس دين و زندگي بهكه امسال هر دانش   جرأت بتوان گفت    شايد به !المسها  بچه

بـود  ها به آيـات اختـصاص يافتـه       سؤال% 60باز حدود   اگرچه  . بود توانست مزد زحمات خود را بگيرد      اي توجه كرده  حرفه

بـرده و از آن  با كمي دقت به مفهـوم اصـلي سـؤال پـي          توانست  ميآموز  بود كه دانش  سراغ آياتي رفته  بهبار  ولي طراح اين  

.عبور كند

ي ايـن درس بـود     آموزان قبل از كنكور و حين مطالعـه       هاي دانش ي بين اشعار و آيات كه شايد يكي از سؤال         رابطه

اي هـم  تـر يعنـي سـه يـا چهـار تكـه      و دو تكـه و شـايد بـيش   هاي بلنـد  زينه گ.ان دادين آزمون نشي خود را در ا  نيز چهره 

خوانـده و كاربلـد    آمـوز درس  خوانده توليد مشكل كند و در نگاهي سريع و گذرا دانـش           آموز درس توانست براي دانش  نمي

گفت طراح محترم از قدرت اين رابطه شايد بتوان  در  .سرعت حذف كند  كرده و آن گزينه را به      را پيدا  ي غلط توانست تكه مي

چـشم  هـيچ ابتكـار و خالقيتـي بـه        هـا   سـؤال ر   د .سـت ا شده غافلبود  كردهتر آماده داوطلبي كه خود را براي شرايط سخت      

لخواه خـود  ي دباشد تا بتواند به نتيجهكردهو قدرتمند عمل  ي كتاب درسي قوي     آموز در حيطه  خورد و كافي بود دانش    نمي

.نزديك شود

ي ايـن   يـق در مطالعـه    بندي دق  با كمي هوشياري و زمان     دنتوانستبايد به حال داوطلبيني افسوس خورد كه مي       حال  

 به يك پيشي ناز تبديل كنندي سياه كنكور ايران عبوركرده و آن را گربهدرس از سد.

��� ���� 


