
88 آبان -نجشستعاوني  در آزمون دين و زندگيهاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

شكل سؤاالت، ميزان فراواني سؤال، توجه به مقـدمات،  . كنمآزمون اول در درس دين و زندگي را بسيار موفق ارزيابي مي           

هـاي سـال   بـود و از ايـن لحـاظ كـامالً بـا آزمـون       توجه به آيات، سؤاالت ارتباطي و مفهومي در سطوح مختلف طرح شده           

.گيريمال نيك ميگذشته تفاوت داشت و اين شروع را به ف

:ي قابل توجهدو نكته

.شودجاي خالي سؤاالت علت و معلولي كه ترس داوطلبان را در كنكور سال قبل برانگيخته، احساس مي) 1

.نشدهگير بود كه در طرح سؤاالت آزمون اول ديده قسمتي در كنكور سال گذشته وقت4 قسمتي و 3سؤاالت ) 2

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.نشدسازي با كنكور سال گذشته بود، لذا نوآوري به معناي خاص در آن ديدهكالً نوعي شبيهسؤاالت اين آزمون 

51
 ايـن سـؤال قـبالً    دوي هـاي گزينـه  هرچنـد در آزمـون    . اسـت شده در ابتداي هـر كتـاب بـسيار جالـب            توجه به سؤال طرح   

.استتكرارشده
.كار مفيدي بود) ي حكمتجلوه(و ارتباط آن با اسم درس » يشه و تحقيقاند«توجه به 55

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.و ارتباط با تيتر براي برخي از داوطلبان دشوار است» انديشه و تحقيق«به دليل طرح سؤال از 55
.ي توحيد براي برخي داوطلبان دشوار استجاي كلمةي توحيد ذاتي بهيل استفاده از آيهدلبه73
كه چنين كساني گرفتار نوعي شرك خفـي  باشد، اما اينمي» انديان برداشته غكه سر به ط   خاطب به آنان  «تعبير كتاب درسي    75

.وار استدانند براي برخي از داوطلبان دشهستند و خود را در پرورش مؤثر مي

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره
پرسش

توضيح

ي آموزشي خـاص كـه باعـث راهنمـايي داوطلـب هنگـام             هاي تمامي سؤاالت صحيح بوده ولي در پاسخ تشريحي نكته         پاسخ
ي آموزشـي  جنبـه بهتـر اسـت بـه   بود كـه  ي صفحه اكتفا شدهاي از كتاب و شماره    مطالعه شود وجود نداشت و به ذكر جمله       

.ها نيز توجه شودسخپا
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