
90در آزمون سراسري )رياضي و تجربي(فيزيك هاينقد پرسش1

 نظـرات مـشترك در مـورد        كنـار  نيز برگزار شد و مطابق معمول هر سال، نظرات مختلف در             90آزمون سراسري   

، اندكي شود كه اين حقير تقاضا دارم طراحان محترم حداقل در مورد نظرات مشترك دبيران            سؤاالت اين آزمون مطرح مي    

.باشدتر تأمل كنند چون اين نظرات نيز حاصل خرد جمعي ميبيش

از بـار علمـي   ) 1390 تـا سـال   1384خصوص از سـال  به( سؤاالت فيزيك مطابق معمول اين چند سال         ،از نظر بنده  

اما مطلـب بـسيار مهمـي كـه در آزمـون      . جا از طراحان محترم نهايت تشكر را دارمبسيار بااليي برخوردار است كه همين   

هـاي گذشـته،   هـاي سـال   ها بـه سـؤاالت آزمـون      تگي آن  لحن تكراري سؤاالت و وابس     ،سراسري امسال نظر مرا جلب كرد     

هـاي گذشـته    ها نيز مشابه سـؤاالت آزمـون سـنجش سـال          هاي خارج از كشور بود و بعضي از سؤال        خصوص آزمون به

.بودطراحي شده

 مـشابه   167، سـؤال    1384 مـشابه سـؤال كنكـور سراسـري          160ي رياضي، سؤال    عنوان مثال در آزمون رشته    به

، سـؤال   1369ي تجربـي سـال       همان سؤال كنكور سراسـري رشـته       175، سؤال   1387ن خارج از كشور سال      سؤال آزمو 

218 دقيقاً سؤال سنجش است، سؤال       208، سؤال    نيز در كنكور سراسري تجربي   . است مشابه سؤال آزمون سنجش      176

.ن حقير واقف به اين امر هستندبسياري از سؤاالت ديگر كه طراحان محترم قطعاً بهتر از اي... طور و نيز همين

جـا دو سـؤال   ح آن سـخن گفـت، زيـرا در ايـن    ددانم كه به اين اتفاق بايد خرده گرفت يا كالً در م        البته واقعاً من نمي   

:شودمطرح مي

 بهتر بگـويم تأكيـد مطلـق بـر سـؤاالت            ياتر  به تأكيد بيش  است  كه هدف طراحان محترم، راهنمايي دبيران       اين-1

آمـوز بـه   هاي گذشته كه پيامد اين اتفاق، حذف خالقيت در طرح سؤال و منحصركردن دانـش كنكورهاي سال 

.هاي خاص استيك سري سؤال

ايـم و ديگـر طـرح سـؤاالت جديـد           يا شايد واقعيت اين است كه در چارچوب كتاب درسي، ما به انتها رسـيده              -2

آقا ديگه واقعاً معلومـه     «:  كنكور سراسري به من گفت     آموزان كه پس از   به قول يكي از دانش    . استشدهمشكل

 كه بنده شخصاً با مورد دوم موافق هستم يعني بايد يك تغييري در كتـب درسـي صـورت             »!! رسيده شابه تَه 

.ي طرح سؤاالت جديد فراهم شودگيرد و زمينه

ل تكراري هنوز ميانگين درصـد درس       طور با اين همه سؤا    شود اين است كه چه    جا مطرح مي  البته سؤالي كه در اين    

آمـوزان قـادر بـه    گيربودن سؤاالت اسـت وگرنـه بـسياري از دانـش     به نظر بنده، يكي از داليل آن وقت ؟فيزيك پايين است  

وجـه بـا مطالـب كتـاب درسـي        هـيچ دليل ديگر اين است كه بعضي از سؤاالت كنكور به         . دادن به اكثر سؤاالت هستند    پاسخ

.استوجه مطرح نشدههيچها در كتب درسي بهمسائلي نظير آنمطابقت ندارند و 

بـود كـه    سؤال مطرح نشده  از حركت در دو بعد      ي تجربي    در رشته   كه  اشاره كنم  به اين نكته  دانم   الزم مي  پاياندر  

.واقعاً جاي تعجب دارد

 محوري را در طرح سـؤاالت الگـو   طور مشهود مفهوماما باز هم از طراحان محترم كمال تشكر را دارم كه كامالً به            

.آموزان شود علمي دبيران و در نتيجه دانشياند كه اميدوارم اين موضوع باعث ارتقاقرار داده
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