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نگاه كلي* 

:آموز عزيز و پدر و مادر گراميدانش

گير آمادگي براي آزمـون ورودي سـال هفـتم مـدارس سـمپاد          احتماالً در سال تحصيلي گذشته درگير ماراتن نفس       

چنـين  چـه منتظـرش بوديـد داشـت و هـم     ايد بدون شك آزمون امسال شكل و ساختاري متفـاوت بـا آن           بوده) تيزهوشان(

دهنـدگان  رسد كه طراحي سواالت آزمون، اگرچه فشارهايي بر آزمونمينظربه. سال گذشتههاي دو سه متفاوت با آزمون 

بود، چيزي كه در سـه چهـار    شدهآموز انجام ك و استدالل دانش   ي در تر و با تكيه بر قوه     كردي خالقانه داشته، ولي با روي   

هـاي آزمـون    سوم امتحان نهـايي و پرسـش      هاي مر شد و بين متن كتاب، پرسش     سال گذشته رنگ و بويي از آن ديده نمي        

. نبود-آموزان ويژه براي گزينش دانش-ايسمپاد تفاوت ويژه

:توان به موارد زير اشاره كرداز نكات مثبت آزمون امسال مي

.خالقيت و استدالل بود)  ادبيات- علوم-رياضي(هاي اصلي هاي در درسكرد پرسشروي- 1

هاي ي خوبي با آزمونهاي حفظي كتاب درسي خارج شده و فاصله   ز قالب هاي اصلي آزمون ا   ها در درس  پرسش- 2

.دو سه سال گذشته گرفته بود

 اين اميدواري   -شدتري گردآوري مي   كه با نگاه كارشناسانه    -هاي دور هاي سال شباهت آزمون امسال با آزمون    - 3

.زينش شوندآموزان پركار گتر از دانشآموزان تيزهوش بيشكرد كه دانشرا ايجاد مي

كيفيـت و    آموزشگاهي كـم   -هاي بازاري هاي مفهومي و آموزش   توانست تفاوت خوبي بين آموزش    اين آزمون مي  - 4

.تكراري ايجاد كند

:هاي آزمون امسال به شرح زير استبرخي از كاستي.هاي اين آزمون نيز نبايد ناديده گرفته شودالبته كاستي

مــاعي در قالــب آزمــون ســال اخيــر، دروســي چــون مطالعــات اجت هــاي دور و بــه ســياق چنــد  بــرخالف ســال- 1

رسد كـه  نظر نميهاي اين درس، به   رغم تالش گروه طراحي براي كيفيت بخشي به پرسش        بود كه علي  شدهقرارداده

.پرداخت باشدآموزان دبستاني كافي و قابلسوژه و عناوين آن براي سنجش هوش و استعداد دانش

بنابراين امكان چند اشـتباه در  . كردروس اصلي، قدرت جداكنندگي آزمون را بسيار كم ميها در د تعداد كم پرسش  - 2

ي رقابـت بـه كنـاري بفرسـتند و شـايد فـردي بـا انتخـاب                  آموزي مستعد را از گردونـه     تواند دانش اين آزمون مي  

.شدگان بپيونددها از روي حدس و گمان بتواند به گروه پذيرفتهگزينه

ي اجتمـاعي دارد، نـه درك و   خورد كه پاسخ به آن، نياز به شرايط ويژه در آزمون به چشم مي هاييبعضاً پرسش - 3

.استعداد عمومي و هوش ذاتي

ي ي اين روند طرح سوال و فاصله گـرفتن از شـيوه           ي هوشمندانه توان اميدوار بود كه ادامه    با اين نگاه كلي، باز مي     

زينش سـمپاد را بـا سـرعتي زيـاد بهبـود بخـشيده و نگـاه درسـت و         ناكارآمد و غيرتخصـصي دو سـه سـال گذشـته، گـ        

ي بايـد پـذيرفت كـه همـه    .كنـد ي تيزهـوش، متعـالي و كامـل مـي    ي مديران ارشد سمپاد را در تعريف جامعـه       كارشناسانه
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.آموزان خوبند، ولي همه تيزهوش نيستنددانش

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي دور در  هـايي در سـال  ي چنـين پرسـش  نمونـه . گيرد مي آموز را به بازي   ي استدالل دانش  ش، قوه اين پرس 38

در اين پرسش مواد خام موردنياز براي پاسخ دادن، در همـان صـورت سـوال         . هاي سمپاد وجود داشت   آزمون

.سنجدآموز را نيز ميآموز ارائه شده و به نوعي درك مطلب دانشبه دانش

ي نهـاد يـك كـاربرد جديـد از نيروهـا در زنـدگي روزمـره       كتـاب و پـيش  در اين پرسش با فاصله گرفتن از متن  39

شده، ولي داستان اين است كه تعريف مسير منحني يـا  هوشمندانه چاشني كار  آموز، باز هم نگاه تحليلي و       دانش

يـا تنـيس روي ميـز    هـاي فوتبـال   آموزي، خصوصاً دختران دبستاني كه از ورزش  گرفتن براي هر دانش   » كات«

د، قابل دركفاصله دارن

» تخمـين «يـا  » بـرآورد «هـاي  سـوال . كيفيـت سـمپاد نيـز وجودداشـت    هاي خوشي اين پرسش در آزمون  نمونه41

آموز را به مبـارزه و چـالش        هاي كاربردي بود كه دانش و تحليل و محاسبات دانش         دسته پرسش همواره از آن    

!شودكه دشوار نيست، روزمره هم نيست و ردپاي طراح سرحال در آن ديده ميليسش درحااين پر. كشيدمي

43

44

هـا  اين پرسـش . گذارندزمان و در كنار هم مفهوم تعادل را بيان و زواياي آن را به پرسش مياين دو پرسش هم 

.استلني و آشكار در كتاب درسي بيان نشدهصورت عنيز به

هـاي قـديم سـمپاد و       هـاي مـشابه در آزمـون      اگرچه برخالف اسلوب پرسش   ! دهدسوال نيز بوي تازگي مي    اين  45

شـايد بـا   . شـده آمـوز بـسيار كوتـاه و تنـد گفتـه       ان درس و نكات جديد براي دانـش        همين آزمون، بي   38پرسش  

!شدتر ميتر، پرسش جذابتر و سرحالنوشتاري بيش

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.خواهدتري را براي آن ميها دراين سوال، زمان بيشنياز به بررسي گزينه38

آمـوزان را هنگـام   تـوجهي از دانـش  در اين پرسش، گـروه قابـل  » كات«ي آموزان با واژه  آشنايي كافي دانش  عدم39

ي اين پرسش بيش از حد پسرانه و ويژه       !بودآزمون و معلمين زيادي را پس از آزمون با اين سوال درگير كرده            

!ها استفوتبالي

آمـوز بايـد عـددهايي نزديـك بـه          جاكه در برآورد و تخمين، عددهاي ثابت و معين وجـود نـدارد و دانـش               از آن 41

تواند بر محفوظاتش تكيه كند و بايد بـا ضـرب و تقـسيم، حجـم كاغـذ مـصرفي                   واقعيت حدس بزند، باز هم نمي     

!آزمون خودش را در سراسر كشور بيابد

هـاي خـود را در قالـب    آمـوز بايـد دانـسته   دانـش . ي اين پرسش نياز به زمان تحليـل و بررسـي دارد          شكل تازه 45

.ها، پاسخ را بيابدها پياده كند و با توجه به اجتماع و اشتراك انرژينمودارهاي شكلي مجموعه
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كـه حركـت    نخـست ايـن   .كنـد يراسـتاندارد مـي   ي مسير حركت توپ، پرسش را غ      بيان توضيحات ناكافي درباره   39

اه بـه  كننـدگ دهد توسط بسياري از شـركت     ي زمين رخ مي   ي قائم كه در اثر نيروي جاذبه      منحني توپ در صفحه   

.بودشدهگرفتهصلي طراح درنظرعنوان منظور ا

ي عمـودي  حهتكيه كند و استدالل نمايـد كـه حركـت منحنـي تـوپ در صـف      » گاهي«ي شايد طراح محترم به واژه    

. ي فوتبـالي اسـت  ي پـسرانه  گـرفتن يـك واژه    » كات«ي  كه واژه دو اين ! ي افقي ممكن  در صفحه هميشگي است و    

طـراح  . شوداستفاده مي» تكا«ي بيش از واژه» دارپيچ«يا » پيچ«ي حتي در تنيس روي ميز و واليبال نيز از واژه        

!وجواني خود در اين سوال بهره بردههاي زمان نو از اصطالحات بازيبدون شك مرد بوده 

اي را ديدند تـا در روزمـره چنـين واژه     هاي دبير نيازي نمي   زان دختر و دبيران فراوان، خصوصاً خانم      آمودانش

هـا بـه پاسـخ    آمـوز بايـد از راه حـذف گزينـه    كه اگر نظر گروه طراحي اين باشد كه دانـش  سه اين . شنيده باشند 

و بداند كـه تـوپي كـه    )  پاسخ نيست4ي پس گزينه(كند  وپ به خودش نيرو وارد نمي     برسد، يعني بداند كه خود ت     

) پاسخ نيست3ي پس گزينه (.ن جدا استدر حال حركت است، از بازيك

 رسـم  هـاي تكميلـي، مـثالًً    بايـد از روش 2ي  و درسـتي گزينـه  1ي رسـتي گزينـه   آموز بـه ناد   براي هدايت دانش  

دادند كه انحناي مسير حركت     آموز نشان مي   به دانش  -شده انجام 44ه در پرسش    چ همانند آن  -تصويري از باال  

.رسيدآموز خالق بايد به پاسخ درست ميگاه دانشآن. ي افقي رخ داده استتوپ در صفحه
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