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كنكور . كنمي كنفرانس علمي در خارج از كشور داشتم عذرخواهي مي         واسطهقبل از هرچيز از تأخيري كه به      ! سالم

اميـدوارم سـبدهاتان پرخوشـه      . چينيـد هاي آن را در كنكور مي     ي عمل شما طي چند سال تحصيلي است كه خوشه         مزرعه

.باشد

1390شناسي سال ت كنكور زمينسؤاالاما بررسي 

ل تـشكر  ئاخـاطر برگـزاري يـك كنكـور ايـد     انـدركاران سـازمان سـنجش كـشور بـه      دانم از دست  الزم مي آغاز  در  

تـرين  خوشـبختانه مهـم   . شناسي با رعايت اصول زمان و استاندارد برگـزار شـد          امسال سؤاالت كنكور زمين   . باشمداشته

شـك  بـي . شدنـ ها بـود، در سـؤاالت امـسال ديـده    زينهبودن گ ضعف سؤاالت كنكور سال قبل كه بحث زمان و طوالني         نقطه

.ي چنين تالشي در آمارهاي سازمان سنجش بعدها مشخص خواهدشدنتيجه

 سيما تقدير كردم، زيرا طـرح  3ي هايم در شبكهمن همواره از نوع سؤاالت كنكور سراسري در اين درس در برنامه      

تـرين سـؤاالتي كـه يـك طـراح      ش بـااليي دارد و ادعـا دارم هوشـمندانه   بر مهارت علمي نياز به هـو هايي عالوه چنين تست 

 ايـن  ؛هاي قبل تعداد سؤاالت سخت و مهارتي بـسيار زيـاد بـود   اما در سال. شودتواند مطرح كند در اين درس طرح مي    مي

 بـه مهـارت بـااليي    هايي نيازشك طرح چنين تست بي،شناسي و هوش داردمحفوظات نياز به درك زمين    بر  سؤاالت عالوه 

بـر  شناسـي عـالوه   امسال كنكـور زمـين    .  اما در چارچوب زمان ممكن است به استانداردبودن آزمون لطمه وارد كند            ،دارد

.هاي مهارتي گامي جديد برداشت و به استانداردسازي زمان نيز توجه خاصي داشتطرح تست

:بودشده آسان، متوسط، دشوار طرحسؤاالت در سه سطح

گويي راحتي قادر به پاسخ    به بودطالعه كرده م آزمون آسان بود يعني داوطلبي كه مطالب كتاب را خوب             تست 13•

.اين سؤاالت بود

از كتاب داشت كه معموالً      نكاتي   رب دقت   هبر محفوظات نياز ب   بر تكيه  تست متوسط داشتيم يعني داوطلب عالوه      7•

ارتبـاط  برقـراري  هـا نيـاز بـه    كنند و برخي از تـست تر توجه ميكنند و يا كمها توجه نمي داوطلبين به آن قسمت   

.چند مطلب داشتميان 

.بر يادگيري مطالب نياز به تكنيك داشت تست دشوار و مهارتي داشتيم كه عالوه5درنهايت •

.بودهاي قبل انجام شده سالاب سطح دشواري سؤاالت به شكل بسيار جالبي و متفاوت سازيبنابراين استاندارد

:ؤاالت آسان شاملس

125 و 118، 117، 115، 112، 111، 110، 106، 105، 104، 103، 102، 101

:سؤاالت متوسط

124 و 123، 122، 120، 116، 109، 107
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:سؤاالت دشوار

6 كتاب پيش به سـري واكـنش بـوون در فـصل         2اي را از فصل     ي زيرين قاره   طراح محترم با مهارت خاص پوسته      -108

.بوددادهطسال سوم رب

. سال سوم بود9 به فصل 4آموز از فصل  هدف طراح كشاندن ذهن دانش-113

ي تغييـر فـاز سـؤال     سال سوم برود اما طراح بـا زيركـي از منطقـه   8آموز ذهنش از اين سؤال به فصل     شايد دانش  -114

.بودداده

.ها مرتبط كرد طراح با مهارت جدول تغييرات زيستي را با گسل-119

شـيب  ناپيوستگي همولي ،ها نبودبريد، اما در گزينه   ميروي دريا پي  رخ به پيش  با رسم نيم  !  است يبتست بسيار جال  -121

.بين ذرات بسيار درشت و ريز وجود دارد

 سال نيز در ايـن درس       12شناسي دارم و بيش از       اثر تأليفي در درس زمين     27عنوان معلمي كه بيش از      بنابراين به 

نگذاشـت، بلكـه جـاي تـشكر و قـدرداني از           شناسي امسال جايي براي نقد بـاقي      ول تدريسم ادعا دارم كه كنكور زمين      مشغ

.طراح يا طراحان محترم اين درس را دارد
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