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.برخي از داوطلبيني كه با كتاب همايش نشر دريافت زمين شناسي را سپري كردند

». سؤاالت كنكور را در يك دست و كتاب نشر دريافت را در دست ديگر بگيريدلطفاً«

 صـفحه بـه     68در ايـن    .  صـفحه خالصـه كـرديم      68 صـفحه را در      280ما دو كتـاب درسـي را بـه حجـم بـيش از               

!!!مرسي.  كنيدهاي زير توجهآدرس

90 كتاب دريافت چاپ -91كنكور 
3ي صفحه-101

8ي صفحه-102

11ي صفحه-103

14 و 13ي صفحه-104

28و 17ي صفحه-106

.استشده اشاره34ي صفحه و به نكته ارتباطي از سال سوم و پيش در17ي صفحه-107

16ي صفحهشده درعين سؤال مطرح-108

23 و 22ي حهصف-109

7ي صفحه-110

24ي صفحه-111

. كتاب دريافت كه يك تست مفهومي خارج از كتاب درسي بود18ي صفحهمشابه تست ارتباطي و سخت-112

35ي صفحه-113

39ي صفحه-114

.بود شدهپررنگكه با فونت توجه و 42ي صفحهتوجه و نكته مهم-115

.بودشده در كتاب اشاره44 و43ي صفحه درچهارم سال سوم و 6 فصل ارتباطيي به نكته-116

64ي صفحهمشابه سؤال-117

بندي متقاطع چينه49ي صفحه-118

49ي صفحه-119

54ي صفحه-120

52ي صفحه-121

62و 61ي صفحه-124

68ي صفحهتوجه و نكته-125
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»به نام خالق زمين و زمان«

ن اين كـشورند    ت زمين شناسي الزم مي دانيم كه به فرزندان اين سرزمين با شكوه كه آينده سازا               سؤاالز نقد   قبل ا 

راي  مـا ايـن اسـت زنـدگي بـ          سـؤال .باشيمو روي سخني با متوليان سازمان محترم سنجش داشته        خسته نباشيد بگوييم    

!كنكور يا كنكور براي زندگي؟

يت بـيش از حـد داوطلبـان و         مـون انتخـاب زنـدگي هـر فـرد اسـت لـذا حـساس               كه اين آزمـون اولـين آز      جاييازآن

ترين آزمون انتخاب است در اين سازمان محترم سنجش كه متولي مهم     .ناپذيرشان امري است اجتناب   هاي محترم خانواده

.كندكرده و عمل ميراه چگونه عمل

گرچـه فـضاي   .هـا هـستيم  هـاي آن ن و خـانواده هـاي داوطلبـي  ها شاهد رنجش فراوان و دلنگرانـي      در طي اين سال   

و اسـت  نداشـته هاي فرزندان اين مرز و بوم بر  نهاما هنوز غول كنكور دست از شا      ،  به فزوني گراييد  هاي كشور رو  دانشگاه

 تـداعي   رسـد اي كـه فرزنـدش بـه ايـن مرحلـه مـي            عنوان سازمان رنجش در نگاه هر خـانواده       شك سازمان سنجش به   بي

قـدري  هـاي آموزشـي بـا سـازمان سـنجش بـه           هماهنگي بين نظام آموزشـي كـشور در مـدارس و سيـستم            عدم.شودمي

رغـم هـشدارهاي    بـه . شـود هويداست كه باعث ايجاد انواعي از بازارهاي مختلف صحيح و ناصحيح در ايـن سيـستم مـي                 

ن سازمان محترم اين است آيـا       اصلي ما از اي    سؤالكيد آن،   أهاي درسي و ت    عميق كتاب  يبر مطالعه سازمان سنجش مبني  

شـان مثبـت اسـت      اگر پاسـخ  شود؟ت كنكور مي  سؤاالگويي   داوطلب قادربه پاسخ   ،هاي درسي  با صرف اتكا به كتاب     واقعاً

اگـر بخـشي از آن را سـاختار         .هاي آموزشي دارند اشاره كـنم     اي كه اين روزها برخي از كتاب      سابقهبايد به تيراژهاي بي   

،  زيـاد ايـن سـازمان از سيـستم آموزشـي در مـدارس اسـت                يخـاطر فاصـله   تر آن بـه   شك بخش مهم  يبازار تلقي كنيم ب   

قـدري زيـاد بـود كـه        حال اين معضل اين روزها بـه      هربه.گيردهاي درسي در حاشيه قرار مي     گاه كتاب آكه ناخود طوريبه

 گرچـه شـاهد     .كنـد عـضل را حـل نمـي      كـردن صـورت مـسئله م      اما پاك .  حذف كنكور گرفتند   يمسئولين تصميم به پروژِه   

. اما بايدها بسيار است، تحوالت خوبي از طرف سازمان سنجش بوديم

تـري دارنـد در     ايي كه توانايي بيش   درنهايت عده ،   ماراتن دهند  ي دو يخواهند مسابقه فرض كنيم چند نفر دونده مي     

خوب ممكن است شرايط مسابقه طوري باشـد  ت؟ افراد در يك سطح اسيآيا توانايي همه.رسندزمان خاص به مقصد مي  

اند اما شرايط سـخت     ها پيروز مسابقه   گرچه آن  ، ساعت نتوانند مسير را به اتمام برسانند       5كه توانمندترين افراد زودتر از      

 وقتـي  . عادالنـه باشـد  شرايط بايـد كـامالً  .آورداز نظر رواني شرايط روحي را براي كساني كه توانايي هم دارند پايين مي      

تي كه  سؤاالتواند  داوطلبي كه از حداقل امكانات آموزشي كه يك معلم و گچ و تخته است در جايي محروم است چگونه مي                   

.شده پاسخ مثبت دهد دقيقه حل4 سال تدريس درسي خاص در پايتخت در مدت 17توسط همكار معلمي با بيش از 

انـد  هـا كـرده   ها داوطلبين زيـادي را راهـي دانـشگاه        سالاي كاش سازمان سنجش در هر درس از دبيران نامي كه            

زمـون كنكـور چگونـه    آ ما اين است كه استانداردبودن يك سؤالآخرين . شان را اعمال كند   بخواهد كه نظر بدهند و نظرات     

 قبـل  هـاي يا درصـد داوطلبـين در سـال    آ.گيرندشود و چه كساني و با توجه به چه معيارهايي آن را درنظر مي   تعريف مي 

تواند مالكي از سطح استاندارد يك مسابقه باشد؟نمي

قـدري   سازمان سنجش با سيستم آموزشي به هماهنگيشناسي عدم در مورد درس زمين   شناسي؛  و اما درس زمين   

. البته اين امر ربطي به سازمان سـنجش نـدارد         .زياد است كه هر سال شاهد درصدهاي فراوان صفر در اين درس هستيم            

شناسي رغم بزند ولـي اكنـون خودناخواسـته         نفع زمين بهتواند در همين شرايط اين مسابقه را      ن سازمان محترم مي   اما اي 
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.گذارندكل كنار ميطورتري اين درس را بهموجب شرايطي است كه هر سال داوطلبين بيش

سـاعت  1د امـا دريـغ از      شـو شناسي ارائه مـي   هاي كشور اين درس در سال چهارم فقط به نام زمين          در دبيرستان 

ضـعف بـزرگ سيـستم آمـوزش و         . شـود  و جواب كل داستان زمين تمام مي       سؤالآخر ترم با تعدادي     . تدريس اين درس  

آموزان تقريباً كه در نظام آموزشي در مقاطع تحصيلي سوم و چهارم دانش          طوريكردن اين درس است به    رنگپرورش كم 

ت در كنكـور از درسـي اسـت كـه سيـستم آمـوزش و                سؤاالترين  ايجالب اين است كه حرفه    .گذارنداين درس را كنار مي    

.استزدهپرورش آن را پس

انـد يعنـي وقـت      تـر شـده   اسـت داوطلبـين خوشـحال     هاي اختصاصي شـده   از زماني كه اين درس نيز وارد دفترچه       

 آن  ينتيجـه اسـت و   ايـن درس وارد كـرده      دهند كه اين خود يك لطمـه بـه        ها اختصاص مي  را به ساير درس   شناسي  زمين

 ها هم كمـي دشـوار       سؤالحال اگر   .شودتر مي اي است كه با گذاشتن اين درس در دفترچه اهميت آن بيش           برخالف عقيده 

 زمين طرح   سؤالباشد به سمتي خواهيم رفت كه تا دو سال ديگر بهتر است سازمان سنجش خود را به زحمت نياندازد و                     

كـنم امـسال يـه نگـاهي بـه      از مـسئولين خـواهش مـي   . گذارندگر داوطلبين تجربي به كل اين درس را كنار مي     زيرا دي .نكند

.بودهاي ما خواهدي براي گفته دليل موجهقطعاً. باشندشناسي داشتهدرصدهاي درس زمين

شـده  ي هرچه تمام طرحها به حق به زيبايتر آنبينيم كه بيششناسي كنكور را مي  هاي درس زمين  گاهي وقتي تست  

خوريم كه چرا با اين همه زحمت و طـرح          است افسوس مي  اند و طراح براي طرح هر تست چه ابتكارات جالبي به خرج داده            

شناسـي نيـاز بـه ايـن همـه خالقيـت            شـايد زمـين   .هايي به اين زيبايي فقط تعداد اندكي بايد به اين درس جواب دهنـد             تست

هـا پاسـخ   ها و ساير فصول از داوطلب بپرسيد تعـداد كمـي از آن           ت را از كاني   سؤاالترين  ادهباشد باور كنيد اگر س    نداشته

تري تـشويق    هر سال داوطلبين بيش    حال اگر همان تعداد كمي كه مطالعه اندكي دارند بتوانند درصدي بزنند قطعاً            .دهندمي

.شوندبه مطالعه اين درس مي
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:هاي ارتباطي و مفهوميتست

 وارونگي دمايي در كتاب سال سوم توضيح داده شده كه در شـب هـاي آرام و                  يپديده-تست ارتباطي و مفهومي   -101

سرد زمستان كه زمين آنقدر سرد مي شود نمي تواند هواي سردي كه از باال آمده گـرم كنـد و جريـان هـوا متوقـف مـي               

به نكته چند صفحه قبل آن توجه كرده باشد كه طول موج بلند انرژي كمتري دارد و بايـد بتوانـد آن                      دانش آموز بايد    .شود

.را به اين موضوع ربط دهد

ايـستند بـه صـورت يـك        ي كتاب كه امواج در عمقي معادل نصف طول موج از حركت بـازمي             جمله-تست ارتباطي -102

باشد تا بتوانـد درك كنـد       موج را در درس فيزيك به خوبي درك كرده        موج طراحي شده در واقع داوطلب بايد تعريف طول          

.آيددست ميهي بين دو قله موج كه طول موج است اگر نصف شود عمق از حركت ايستادن امواج بفاصلهaكه 

 علـت  9 مطالعه مي كنند كه عامل آن ريزش كـوه اسـت و در فـصل       4 ولشت را در فصل      يدرياچه-تست ارتباطي -103

.شوديزش نيروي جاذبه و ايجاد زمين لغزه مطالعه مير

 ارتبـاطي نيـز     سـؤال اسـت امـا ايـن        صـحبتي نكـرده    5وضوح در فصل    در مورد سختي گرافيت به    -تست ارتباطي -104

.كشيدآموز را به چالش ميدانش

تـست بـسيار   .افتادنـد مـي  سـطح شكـستگي   يها و زاويهطراح صورت تست را به سمتي برد كه داوطلبين دنبال رخ  -105

.ها بوددشوار و ارتباطي از كاني

8ربرد آن را مـي دانـست از فـصل     و كـا 6كـرد و سـنگ آذريـن را از فـصل      تست ارتباطي داوطلب بايد توجـه مـي       -106

.دانست كه سرپانتين نيت دگرگوني و تزئيني استدانست كه هورنفلس دگرگوني است و باز هم ميمي

 سال سوم مي دانست كه 6بازي است و در فصل    دانست كه كيمبرليت يك سنگ فوق      بايد مي  ال چهارم س2از فصل   -107

.تري دارندهاي فوق بازي اليوين بيشسنگ

.دار بودهاي ارتباطي و نكتهتستو جز125-119-117-116-115-114-113-112-111-109ساير تست هاي 

 بيشترين اختالف زمـين و  116درست است كه در جدول صفحه ي . تست اشكال فني داردبه اعتقاد ما اين    -122اما تست   

اما طراح به همسايگي سيارات اشاره نكرده از كجا معلوم كه اين سيارات زمين و مـريخ كـه اتفاقـا                    .مشتري حجم آن است   

ه؟ پس نمي شود ذهـن طـراح        اگر دو سياره ي همسايه را يك داوطلب زمين و مريخ مي گرفت چ             .همسايه هم هستند نباشد   

.اي كاش نام سيارات را مشخص مي كردند.را خواند كه منظور مشتري و زمين مانند است

.بر استگير و زمان وقت124و 123تست -
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:نتيجه
است اما براي كنكور زمين شناسي كه داوطلبان حـداقل آمـادگي را ندارنـد بـسيار                 شده بسيار زيبا طراحي   ،هاتست

.ستدشوار ا

اما براي برقراري ارتباط    ،ها بسيار جالب بود   هاي درسي موجود است و نكات تست      ها در كتاب  مطالب تمامي تست  

. دقيقه براي داوطلب بسيار كم است20 تست ارتباطي زمان 20

لـب را   هاي دشوار فقط داوط    لذا ارتباط و طرح تست     ،كه بخش اعظمي از اين درس نياز به محفوظات دارد         جاييآناز

اي بـين درصـدهاي امـسال كنكـور سراسـري           شود سـازمان سـنجش مقايـسه      تقاضا مي .كنداز اين درس خاص دور مي     

خر از همـه افـرادي كـه    آدر .هاي ما باشدباشند اين مقايسه شايد تنها سند و دليل گفتهداوطلبين تجربي با سال قبل داشته     

.گزار كنند صميمانه سپاسگزاريمروز تالش كردند تا آزموني در سطح كشور برشبانه

!و من اهللا توفيق
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شناسي نشر برددپارتمان زمين

كار خانم مهندس رجاييسر-دكتر محمد حسن بازوبندي-دكتر محمد چالجور


