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نگاه كلي* 

اما امروز اين نقـد را  .ت سنجش را نقد كرديمسؤاالكلي .ها تمام شدبيداريها و شب   با تمام دلهره   89كنكور  سالم،  

تعريـف  .ت كنكـور اسـتاندارد اسـت   سـؤاال  اساسي اين است كه چند درصـد    سؤال .دهيممنصفانه در دادگاه خرد قرار مي     

ت استاندارد چيست؟سؤاال

هـاي درسـي در وقـت       اب عميـق كتـ    يي است كـه بـا مطالعـه       سؤال استاندارد   سؤال بايد بگويم    سؤالن  در جواب اي  

نام هي ب يامروز وقت آن رسيده كه سازمان سنجش كشور از دميدن جان به هيوال            .ي آن باشيم  يگونظر قادر به پاسخ   مورد

ت از  سـؤاال هاي گذشته دشوارترشدن    هاي دهه ت كنكور سؤاالهاي اخير با    سؤاالت كنكور يدر مقايسه . كنكور اجتناب كند  

.استت تفاوتي نكردهسؤاالي يگو اما هنوز زمان پاسخ؛چشم هيچ كارشناسي پوشيده نيست

سـؤاالت حـداقل در درس      ت از نظـر درجـه سـختي، نـوع و سـبك              سـؤاال واقعيت تلخ اين است كه اسـتانداردبودن        

تـر  كردن بـيش  كـردن و دشـوار    بودن درس كه بگذريم پيچيده    ت سخت از ماهي . شودهيچ عنوان رعايت نمي   شناسي به زمين

آمـوزي اسـت كـه     ظلمـي بـزرگ در حـق دانـش    ،كند مي ريزانگتر  آموز را از اين درس بيش     كه دانش ت عالوه بر اين   سؤاال

ازمان سنجش اسـت كـه بـا بررسـي          فقط تعجب من از س    .استاشتهكرده و وقت زيادي براي خواندن اين درس گذ        مطالعه

ن ابـا نگـاهي اجمـالي بـه آمـار داوطلبـ           .ندارددر اين درس     عملكرد خود  يهاي قبل تصميم به تغيير رويه     هاي سال درصد

 گرچـه  ؛ايـن درس از سـطح اسـتاندارد برخـوردار نيـست     ت سؤاالهاي قبل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه        كنكورهاي سال 

بـيش  بـه   ي  يوگـ تي كه پاسـخ   سؤاال با    ندارد ي هيچ تناسبي  يگون پاسخ شده اما زما  ت بسيار زيبا و كارشناسانه طرح     سؤاال

. مستلزم تفكر استهاآن%80از

 سـختي و  .آمـوز از ايـن دروازه عبـور خواهنـدكرد    اي است كه تعداد محـدودي دانـش     يك دروازه  يكنكور به مثابه  

،هـاي كـشور   سترش دانـشگاه  با توجـه بـه گـ      .  داوطلبين و وسعت اين دروازه است      مودشواري يك آزمون كليد تنظيم هج     

ن از كتاب درسـي     ات فقط باعث دورشدن داوطلب    سؤاالاست و اين سبك     نشدهدرستي استفاده رسد از اين كليد به    نظر مي به

.شودمي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 كه عامل ريـزش را گـرانش زمـين    9تشكيل درياچه السم كه حاصل ريزش كوه در مسير رود است را به فصل         102

.استداده ربط،استكردهمعرفي

.استداده تكتونيك ورقه ربط3هاي زاگرس را به فصل تشكيل زلزله115

.استداده ارتباط7روي دريا در فصلروي و پس را به پيش)8فصل (دانشگاهي كتاب پيش101جدول صفحه 120

انـد كـه در   هاي كامبرين بودهپايان تريلوبيت اولين بند. را تغييردادهسؤال مسير   خشكي كالً  يكاربردن كلمه هبا ب 121

.شدهاند اشارهزيستند اما در كتاب به جانوراني عقرب مانند كه در سيلورين در خشكي ظاهر شدهدريا مي

.استداده ربطدانشگاهي پيش7 در تمرين صفحه ،هاي سالفصل قوانين كپلر را به ،9فصل 122



89سراسريدر آزمون شناسيزمينهاينقد پرسش2

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.دقيقه زمان است2حل اين مسئله حداقل نياز به براي فهم و101

.د داردتر از حد استاندار نياز به زمان بيش7مطالب در فصل ها و بررسي ارتباطبودن گزينهطوالني103

هـا   صرف خواندن گزينه.بودن آن استگيروقتن حاكي از آبودن   و مفهومي  سؤالها در اين    بودن گزينه طوالني104

.برد دقيقه وقت مي2بيش از 

اسـت  شـده  كتاب سوم طرح5 و اولين نمودار فصل دانشگاهي كتاب پيش15يفحه از ارتباط جدول ص    سؤالاين  105

. دقيقه نياز باشد1تر از د رسيدن به نوع ارتباط به زمان كمرسنظر ميكه بعيد به

.تر از چند دقيقه الزم داردهاي طوالني و مفهومي خود زماني بيشخواندن گزينه107

. دقيقه است1 بيش از ي نياز به زمانن قطعاًآبراي حل اين مسئله و فهميدن نكته 119

شـده آزمـون فقـط     ين جمالت كتاب اسـت و زمـان درنظرگرفتـه         ع125و  108،110،111،112،113،116ت  سؤاال

35 بسيار ساده حداقل زمان استاندارد بـراي ايـن آزمـون             يبا يك محاسبه  .ت استاندارد است  سؤاالبراي اين تعداد اندك     

!!  دقيقه20دقيقه است نه 

 پاسـخ و   دقيقـه 20در د و بده محترم ان ماه ديگر به خود طراحي دوت را يك سؤاالاين  سنجش  محترم  سازمان  اگر  

!تر مطمئن شوددرستي ادعاي بنده بيشها را بخواهد، شايد بهمحاسبات سؤال

!موفق باشيد

!!زمينچه با زمين چه بي
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