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شـدن  شناسي نقد مهمي كه وجوددارد ادبيات سؤاالت است كه با توجه به پيچيدگي و ارتباطي              اساساً در مورد درس زيست    

كنكورهـاي سراسـري    اين مسئله حتي در     ! شوداش دچار استرس و ناراحتي مي     سؤاالت در چند مورد داوطلب با توجه به زمان كم         

!شودميهم ديده

هـاي آخـر و   ي داوطلـب در مـاه  شود بايد بـه روحيـه     هاي سنجش قبل از كنكور سراسري برگزار مي       ه آزمون جاكاما ازآن 

. توجه كرد،نزديك به زمان كنكور

ي خـود را بـر اثـر ايـن      روحيـه هـا نيـز  نآآموزان مدارس خوب، جانب با بسياري از دانش   ي اين  ارتباط گسترده  اساسرب

ان را مـدنظر    حـ تماوباشـد كـه داوطلـب تفـاوت مـسابقه            شايد دليل واقعـي آن       ؛دهند از دست مي   ،گوني سؤاالت و زمان   همعدم

در هر حال چون داوطلبين در طـي ايـن         .  امتياز بسيار مطلوبي است    50 كنكور مسابقه است و در مسابقه گاهي امتياز          :دهدقرارنمي

ها بـرا اثـر همـين    هن و خانواداكه براي داوطلبرا ي شويتوان تشهايشان نمره است، مي  ها و خانواده  ها امتحان دادند و مالك آن     سال

!هاي آينده توجه شوداي كاش به اين موضوع در سال. متوجه شد،آمدهوجودآزمون به

گـويي  در بـه پاسـخ  باشـد قـا  كـرده سطح كلي سؤاالت استاندارد است و اگر داوطلب بارها و بارها كتاب درسـي را مطالعـه                

بـين مطالـب دارد   ارتباط باال ايجادتر سؤاالت عالوه بر تسلط كامل بر كتب درسي نياز به قدرت         گويي به بيش  خواهدبود اما پاسخ  

.كه مربوط به سطوح برتر يادگيري است

بودشدهشد در اين آزمون نيز قيود سؤال طرح       يود سؤال طرح مي   قهاي قبل از    طوركه در كنكورهاي سراسري سال    اما همان 

ي فهـم و درك  آمـوزان را از حيطـه   ا طرح سؤال قيد مخالفم زيرا ذهن دانـش        جانب اساساً ب  اين.اي دارد ي حافظه تر جنبه كه بيش 

.استدادهها براي داوطلبان رخكند و اين امر ناخواسته در طي اين سالعلمي خارج مي
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شناسـي در دانـشگاه آزاد اسـالمي     سال است كه مشغول تدريس درس گيـاه 8جانب محمد چالجور مدت  جا كه اين  از آن 

ي قيد در ارتبـاط بـا سـاختارهاي         ارائه: ي مورفولوژي گياهان نبايد با قاطعيت سخن گفت       باشم به يك نتيجه رسيدم كه درباره      مي

كنيـد بالفاصـله يـاد گياهـان بـدون دانـه       ها مي مثالً وقتي صحبت از سرخس    . پذير است ها كاري ريسك  بندي آن يگياهي و طبقه  

. در گروه بازدانگان استخليننام سرخس افتيد اما بايد يادآوري كنيم كه سرخسي بهمي
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گذراندم خداوند لطفي كـرد و همـسفر بـا          نشگاه مي ها پيش كه دوران كارشناسي ارشد را در دا        سال

.سيار آموختمباز او مردي شدم كه در آن روزها 

 را با   انآموزمرحوم محمدعلي شميم مردي كه به من آموخت چگونه بايد ذهن دانشجويان و دانش             

 اسـتادم اسـتفاده      آن نظيـر  بـي  هنوز از نكـات   تدريس  ها   خالق ساخت و من اكنون بعد از سال        ،طرح سؤال 

ايشان اعتقاد داشتند كه هدف از طرح تـست ايـن           . اي از خداوند بود   شايد آن سفر براي من نشانه     . كنممي

متأسفانه چيزي كه در طي .  نه حفظيات و مخزن و انبار ذهن  ،است كه خالقيت و علم دانشجو سنجيده شود       

!روحش شاد. هاي استادم استبينم كامالً برعكس حرفها ميسال

و ! به عنوان برگزاركنندگان آزمون، وقت آن رسيده كـه سـبك را تغييـر دهـيم            كه  بايد توجه كنيم    

كنـيم زمـان را بـه ذهـن         خواهيم سوييچ   ميهم  اگر  . آموزان را از صفحات مختلف سوييچ نكنيم      ذهن دانش 

رح سـؤاالت در    طـ ي  ي كنكور سراسري بود امـا چقـدر نحـوه         در كل اين آزمون در حيطه     . داوطلب بدهيم 

ادآور يبايد به مسئولين محترم رسان است؟ياريپژوهي فرزندان اين كشور پرورش قدرت خالقيت و دانش 

شـد كـه     متوجـه خـواهيم    ،هـا هاي كشور حتـي در بهتـرين رشـته         ساده در دانشگاه   ررسيب با يك    شويم كه 

م كـه   بزرگـوار پـدر ي جملـه در نهايت . فرستيمها ميه دانشگاه  قبل ب  هايسالابمتفاوتبسيار  دانشجوياني  

ها در آمـوزش و پـرورش ايـن كـشور مـشغول      شناسي هستند و سال سال مدرس درس زيست50بيش از  

كنم ايشان اعتقاد دارند   راهي دانشگاه كردند ارائه مي     70 و   60ي   را در دهه   1ي  ها رتبه تدريس بودند و ده   

!دادتر بوي زيست ميي اي كاش بيشناسشسؤاالت كنكور زيست
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