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نگاه كلي* 

هاي گذشته، تعدادي از سؤاالت دقيقاً از آزمون    مطابق انتظار در آزمون امروز همانند آزمون      ! نباشيدسالم و خسته  

عنـوان  متأسفانه بنده به. (ي سازمان سنجش بودهاي گذشته و تعدادي نيز تكراري از آزمون     88سراسري خارج از كشور     

كـنم ايـن نـوع طـرح     پـسندم و احـساس مـي   بودن سؤاالت را هرگز نمي اين تكراري ي كنكور عضوِ خيلي كوچكي از جامعه    

كه در اين روزهاي پراسترس، چندين ساعت خود را صرف ايـن    آموزاني است   اهميت انگاشتن تالش دانش   وعي بي نسؤال  

آيـا طـرح سـؤالي    . كنـد مـي ل ي چندباره از يك سـؤا    اگر واقعاً اهميت يك نكته طراحان را وادار به استفاده          .كنندآزمون مي 

)!ها ممكن نيست؟تغيير گزينهديگر از همان نكته يا حداقل 

... و توجهاتي الزم است تذكرات به اين آزمون در رابطه با چند سؤال ،عالوه بر اين انتقاد اصلي
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−Rhپـسري ! قـرار اسـت   ناخـالص گرفتـه زيـرا     را+Rh مـادر ،شـده در پاسـخ ارائـه  محتـرم   در اين سؤال طـراح      

است كـه مـا بـا اسـتفاده از آن در مـورد ژنوتيـپ       باشد كه اين اصالً منطقي نيست زيرا اين پسر هنوز به دنيا نيامده     داشته

دسـت  بـودن مـادر را بـه      ناخـالص ها، شانس    كه با استفاده از فراواني آلل      حل اين سؤال اين است    راه. مادر ابراز نظر كنيم   

هـاي  با توجه به سؤاالت آزمـون آموزان البته دانش. (نشده، اين روش حل ممكن نيستها دادهآوريم ولي چون فراواني آلل   

ه طراحـان محتـرم ايـن    كـ دهـد  ين سؤال نـشان مـي  ا.)  منظورش چيستراح محترم طدانستند كه   ي سنجش بايد مي   گذشته

شناسـي در  كـه در درس زيـست  با توجـه بـه ايـن   . اي به ورود فراواني به مسائل ژنتيك مندلي نداردچنان عالقه هم آزمون

 تقاضامنديم در ايـن روزهـاي پايـاني حتمـاً سـؤاالت كنكـور را                ،ها آشنايي با منظور طراح بسيار مهم است       بعضي قسمت 

.آشنايي، با منظور طراح آشنا شويدر دهيد تا در صورت عدمطور گسترده مورد مطالعه قرابه
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10فـصل  ،توانـد در آب شـور زنـدگي كنـد اصـالً بحثـي نيـست ولـي در كتـاب درسـي          كه آميـب مـي    در مورد اين  

ر طـراح از  احتمـاالً منظـو  ! باشـند هـي سـبز مـي   هاي شـور جلبـك  هاي ساكن آبگروهي از پالنكتون: دانشگاهي داريم پيش

ي مناسـب و    هرحـال هميـشه در كنكـور اولويـت بـا گزينـه            به!  هرچند بعيد است   !هاي سبز پرسلولي باشد   پالنكتون، جلبك 

ي صـحيحِ  ي صـحيح بايـد گزينـه   طوركه در كنكور پارسال در يكـي از سـؤاالت از ميـان دو گزينـه            تر است همان  مشخص

!كرديمتر را انتخاب ميمشخص

شده در نقدهاي گذشـته و پاسـخ   ؤاالت بحثي نيست و اكثراً مطابق انتظار و بر طبق تذكرات مطرحدر مورد ساير س 

.باشند مي88خارج از كشور 

!يتموفقبه اميد 
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گـوي  مانده تا آزمون سراسري پاسخ    ايم كه در فرصت باقي    دوستان عزيز از آقاي دكتر عظيمي خواهش كرده       
ــستســؤاالت شــما در  ــي . شناســي باشــند  درس زي ــرف  شــما م ــسمت ح ــود را در ق ــد ســؤاالت خ ــما  تواني ــاي ش ه

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد)  سايت نشر دريافتي اصليصفحهدر (


