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 1393نقد آزمون سراسري علوم انساني 

است. اما  یشيآزما یها ك استثنا دارد و آن هم آزمونين يم و ايده باشيكه آموزش د بسنجدرا  یزيآزمون چدر ن است كه يقاعده بر ا
است كه  ین بازين زمياست و آخر يیست، بلكه آزمون نهاين یشيك آزمون آزماي، یانسانعلوم  ی در رشته ۹۳سال  یآزمون سراسر

، یانگارم داد كه يبگذارند. اما نشان خواه یآموزش عال ی روند كه پا در عرصه یكنند و م یم یآموزان در مقطع متوسطه باز دانش
  دنبال كند.د يا بايكند و  یدنبال مرا  یگوناگون یها هدفسنجش سازمان 

كه  یستند كسانيو كم ن -م كه به اعتقاد منيسر و كار دار یا ح! چرا كه با رشتهيكه ممكن است صر يید روشن حرف زد و تا جايبا
 یها ن ابتدا با مثاليخواهم از هم یل مين دلين ماجرا با تعارف گذشت و به هميد از ايتوسعه است و نبا یربنايز -ن نگرش را دارنديهم

 د:ياندازيب به سؤال اول اقتصاد یك نگاه كليحرف بزنم. ابتدا مشخص 

 ؟هاي زير است مبين پاسخ درست و كامل پرسش» گزينه«كدام  .121
 است؟ نادرستكدام مورد » واقعيت«الف) در رابطه با 

بايد با صرف » ي اسالمي جامعه«داند. بدين سبب  مي» ارزش«رشد و تعالي فكري و روحي انسان را » تفكر اسالمي«ب) 
 امكانات كافي در جهت رشد و تعالي انسان، اسباب پيشرفت او را فراهم سازد. براي تحقّق اين امر الزم است:

ها  ترين ابزار يكي از مهم ي به مثابه«..........» اي به دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است بايد به:  ج) اگر جامعه
 در اين مسير توجه كند.

 شود؟ هاي انسان از چه طريقي برطرف مي يازد) ن
 ؟نيستي دانشمندان علوم مختلف  در روش مطالعه» هاي خاص شباهت«هـ) كدام مورد جزء 

 سازد: هايش را برطرف مي ي آن نياز وسيله كند و به خريداري مي» پول«و) آنچه كه انسان در مقابل 
تأسيسات اقتصادي و صنعتي صورت گيرد. » بنياد«اي در جهت  هاي ارزنده گذاري است. ب) سرمايه» نامحدود«هاي انسان  الف) نياز )1

علت «يافتن روابط  گيري و جستجو و  ج) استفاده گسترده از منابع و امكانات اقتصادي. د) كسب ثروت و استفاده از آن. هـ) پي
 هاي مورد مطالعه. و) كاالي مصرفي است. بين پديده» معلولي

يا بيشترين  »رفاه«آن نيست كه انسان با استفاده از منابع و امكانات بتواند سطح باالتري از » مالك بهترين بودن« يقين الف) به )2
صورت پذيرد. ج) رشد و » هاي فرهنگي نهاد«هاي عظيمي براي تأسيس  گذاري به دست آورد. ب) سرمايه» توليد«ميزان را از 

هاي خاص و انجام آزمايشات در فضايي خاص. و)  خدمات. هـ) استفاده از ابزار پيشرفت اقتصادي. د) مصرف محصوالت و دريافت
 شود. خالصه نمي» فيزيكي«فقط در اشياي 

رويه استفاده از منابع  جلو افزايش بي» اهداف اقتصادي اسالم«است. ب) با توجه به » محدود«الف) منابع و امكانات موجود  )3
و گسترش ارتباط علمي و فنّي خود با ممالك پيشرفته » تكنولوژي مدرن«شود. ج) استفاده از طور گسترده گرفته  اقتصادي به

 آوري اطالعات. و) خدمات است. جهان. د) داشتن درآمد و هزينه كردن آن. هـ) انجام مشاهدات و جمع
هاي خود كه  ن ابتدا، بايد به آن گروه از نيازانسان نيستند، لذا انسا» نامحدود«هاي  الف) منابع و امكانات محدود قادر به رفع نياز )4

براي حمايت » كنندگان محصوالت كشاورزي و صنعتي توليد«گذاري شايسته از  تري دارند، بپردازد. ب) تشويق و ارزش اولويت بيش
معه. د) كسب سود و در جا» هاي فرهنگي نهاد«هاي عظيم براي تأسيس  گذاري به عمل آيد. ج) سرمايه» اقتصاد و توليد داخلي«از 

 شده. و) محصوالت و مواد مختلف است. بندي و بعد ارزيابي نظريات مطرح ها. هـ) طبقه انداز كردن آن پس
 

 م:يندارد كه كارشناس باش یز چندانايم كه نيرو هست روبه يیها تيم با واقعينيب یدر همان بار اول كه سؤال را م

هر  یعنيقه اعالم شده است. يدق ۱۰ن درس، يا یبرا یشنهاديوقت پشود.  یسؤال مدر كنكور طرح اقتصاد سؤال از درس  ۱٥. ۱
 »! هيثان ٤۰«سؤال 
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د: سؤال سوم، چهار مورد را مورد پرسش قرار يكن توجهآمار  به  است. ین شكل، طوالنيدرس اقتصاد به هم یها سؤال ی ا همهي. آ۲
در  یمورد؛ سؤال هفتم، سه مورد؛ سؤال دوازدهم، در ظاهر چهار مورد ولداده است، سؤال چهارم، شش مورد؛ سؤال پنجم، پنج 

 یدر مجموع در طسؤال  ۱٥ن يا اند. گفته نشده به طور متوسط دو مورد را مورد پرسش قرار داده یها سؤال ی هيمورد. بق ۱۱واقع 
 یبراد يبام دانش آموز يار جواب دهين معيشده است و اگر با ا یساز نهيل مطرح شده و گزسؤا ٥۰آمده است كه در آن  سطر ۱٦۲

سازمان سنجش، تصور كرده  یارين است كه با چه معيدهد. سؤال اوقت اختصاص ه يثان ۱۲سؤال مورد اشاره،  ٥۰هر سؤال از 
شده  یساز نهيگزآن  یها برا در پاسخكه (ك سؤال را ين را دارند كه بتوانند هر بخش از يا يیتوانا یآموزان علوم انسان است كه دانش

 د؟ نه پاسخ دهيثان ۱۲در  است)

ن در ييدرصد پابا آموزان،  ندارد كه دانش یرادياست و ا یك آزمون رقابتي یآزمون سراسر«ند كه ين نوشتار بگويد خوانندگان ايشا
عمل كند و به » یزن برچسب«د در نقش ينبا» آزمون«ادمان نرود كه  يراد دارد. ين جمله اياما ا» رفته شوند!يها پذ دانشگاه

عدم  یبرا یلي، دلستيآموزان ن ختن ذهن دانشيبه هم ر یبرا یمناسب ليدل بودن یرقابتخود را ندهد.  یل واقعيآموزان قدرت تحل دانش
 ست.يشان نيها يیح از تواناير صحيتصو ی ارائه

 كه یآموزان دانش بسا چه. كند یم عمل یزن برچسب دستگاه نقش در سنجش، سازمان: زند یم برچسب آموزان دانش به ستميس نوع نيا
 و نديآ یم رونيب جلسه از -باال تراز با چند هر -كم درصد با سال، كي یانتها در و اند گذاشته وقت كسالي یط در اقتصاد درس یبرا

مورد سؤال  ٥۰به  يیگو پاسخ از یناش رند. استرسيبگ جهينت زحماتشان ی اندازه به نتوانستند كه كنند یم یابد خود با را احساس نيا
 .رندينگ جهينت خود، یواقع يیتوانا ی اندازه به آموزان دانش از یبخش كه شود یم قه، موجبيدق ۱۰ك درس در عرض يدر 

 رستانين درس در دوران دبيا ی بقهسا

ن درس در يدهد ا یو تا دو سال بعد كه كنكور م خواند و بس!  یرستان ميدرس اقتصاد را فقط در سال دوم دب یآموز علوم انسان دانش
از طرف مدرسه  یا ن درس برنامهيا یز در سال چهارم براين یدولت یها رستانيشود و به طور معمول در دب یس نميمدارس تدر

اند كه  شدهرو  روبهدر مدرسه  يیها رستان با چه نوع سؤاليدر سال دوم دب یآموزان علوم انسان ، دانشگرياز طرف دشود.  یگذاشته نم
 یا تجربهكه در كنكور دو سال بعد خواهد آمد، كسب ها  ن نوع سؤاليبه ا يیگو پاسخ یبراا يآن فضا باشد؟ يك به اينزد یتا قسمت یكم
طور م. به يكن یل ميتحلاز مدارس را  یكي یامتحان یها از سؤال ك مثاليكار شده است؟  ین روشيا با آنان بر اساس چنيآ كنند؟ یم

 ۱٥به حدود  يیگو پاسخ ین مقدار زمان برايشود. ا یص داده ميم ساعت تخصيك و نيدرس اقتصاد در مدارس، زمان  یمعمول برا
ها  % سؤال۳۰ در دهند و فقط یمورد را مورد پرسش قرار م ۳۰باً يسؤال تقر ۱٥ن يباشد و ا یكنكور) م یها سؤال(به تعداد سؤال
دو  یها سؤال«موارد  یو در برخ »ديپاسخ كوتاه ده«ا ياست و  »یخال یجا«ا يها  سؤال ی هيبقشود و  یپاسخ كامل خواسته م

ك يبا ن صورت يمورد است، در ا ٥۰كنكور امسال شامل  یها م كه همانند سؤاليد فرض كنياي، اما، ب»یا نهيو چهارگز یا نهيگز
در دوران است)  یعلوم انسان یها درس ی م به همهياقتصاد(كه قابل تعمآموزان در درس  دانشد كه يتوان فهم یم یحساب سرانگشت

! زمان دارند هيثان ۱۲هر سؤال  یبرادر كنكور  یولوقت صرف كنند  هيثان ۱۰۸هر سؤال معادل  یاند كه برا اد گرفتهيرستان يدب
تر  عيبر سربرا ۹۰م بتواند يه است كه انتظار داراد گرفتيدو سال بعد از مدارس  یرا در ط يیها رستان چه دادهيآموز سال دوم دب دانش

 ها پاسخ بدهد؟ به سؤال

 

 گر: چالش حافظه در روز كنكوريك موضوع دي

حافظه  ،ها ن نوع سؤاليرد بلكه ايگ یك مطلب مورد سنجش قرار نمي یريادگيفقط  ميح داديكه تاكنون توض یكنكور یها پ سؤاليدر ت
ك روز يدر  ،قبل از دانشگاه یليتحص یك بار در طول زندگيكه فقط  یآموز ست. دانشين یعاد كشد و چالش آن یز به چالش ميرا ن
د به يك چالش جديسازمان سنجش د پاسخ بدهد، يبا یكتاب درس ۳۲سؤال كنكور از حدود  ۲۸۰دهد و به  یدروس را امتحان م یتمام

ه استخراج كند و يثان ٤۰را در عرض  خود چند مطلب ی كه از حافظهاد گرفته باشد يد يبا«ز اضافه كرده است: ين ین همه چالش قبليا
 »اند. انتخاب شده یها با هوشمند نهيص دهد، چرا كه گزيه، درست را تشخيشب یها نهيان گزيكه م نيتر ا مهم
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 ند.يآفر یكه هر سال فاجعه م ی: درسیعلوم انسان ی در رشته ۹۳سال  یآزمون سراسر یها گر از برگيك برگ دي

ن منوال يبه هم  ر سال است كه وضع در درس فلسفهدارم. چرا كه االن چها ینسبت به بخش قبل ین بخش لحن تندتريمتأسفم كه در ا
 سؤال، هم چنان ادامه دارد. ین نوع طراحيا ی نكرده است و اصرار بر ادامه یريياست و تغ

خودم  ید اما تمام سعيآشنا باش و سوم سال چهارم ی كتاب فلسفهن دارد كه به ياز به اياست و ن یاز مباحث مطرح شده تخصص یبخش
 ت كند. يكفا درك موضوع یم كه خود متن براسيبنو یكه ممكن است به زبان يیرا خواهم كرد تا جا

 د:يين سؤال توجه بفرمايبه ا

 گوييم، .......... وقتي از واقعيت يك موجود سخن مي .252
 دهيم.  ) ماهيت خاصي را به آن موجود نسبت مي2 ندارد.ي ما نسبت حكميه وجود  در قضيه )1
 شود. ) ربط محمول به موضوع با نسبت حكميه انجام مي4 كنيم. اصل واقعيت مستقل از ذهن را اثبات مي )3

ح يتوض یكتاب درس یها را با توجه به مثالك است. منظور از صورت سؤال ي ی نهيگزسازمان سنجش،  ی هيد اوليپاسخ سؤال در كل
فلسفه سال چهارم در فصل سوم آمده  ی. در كتاب درسستين سؤال نيا یبرا یك پاسخ درستي ی نهيم كه چرا گزيگو یدهم و سپس م یم

ذكر  یايقضا ی در همه یكند؟ آر ینظر شما را جلب م یا ا چه نكتهين قضايماه هست، ستاره هست، صنوبر هست و .... در ا: «است
 »اند. و موضوعات گوناگون استكسان يشده، محمول واحد و 

ماه وجود «م به ير بدهيين جمله را تغيم ايتوان یم: ماه هست. در واقع مييگو یم ميزن یمانند ماه حرف م ك موجوديت ياز واقع یوقت
 یموضوع و دوم یم و اوليدو كلمه دار» ماه هست« ی هيطراح سؤال فكر كرده است چون در قض» ماه موجود است«ا ي» دارد
ماه موجود « ی هيقض ی خالصه شده» ماه هست« ی هين فرض غلط است. قضيكه ا یم. در حاليه نداريمول است پس، نسبت حكممح

ه نداشته ينسبت حكم یا هيم. در ضمن، اگر ما در قضيه نداريست كه نسبت حكمين معنا نين خالصه كردن به ايباشد و ا یم» است
» هيموضوع، محمول و نسبت حكم« ی گانه عناصر سهانگر يد بيبا یا هيم چرا كه هر قضييبگوم يتوان یه نميم اساساً به آن قضيباش

 باشد.

 ن سؤال، پاسخ درست ندارد.يدر واقع ا

  د:ييچهارم توجه فرما ی ز از فلسفهيگر نيك سؤال ديبه 

 ..........چنانند كه ي جاهله  مردم مدينه .254
 ي آن هستند.شمرند و در پ سالمت جسم را خير و خوبي مي )1
 اند. اگر به سعادت دست نيابند، گمان كنند كه به بدبختي افتاده )2
 كند. اگر از سعادت راستين گفته شود، نظر آنان تغييري نمي )3
 توانند آن را بشناسند. شناسند و هرگز نمي سعادت را نمي )4

 م: يبه سؤال فوق جواب درست بدهم يكن یم یسع یم و بر اساس متن كتاب درسيكن یرجوع م یبه متن كتاب درس

كند. چنان كه  یشناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور م یكند: مردمش نه سعادت را م یف مين توصيجاهله را چن ی نهيمد یفاراب«
رات ينكنند. از خدا يند، بدان اعتقاد پيها سخن گو آن ینروند و اگر از سعادت برا یكنند، بدان سو يیشان را به سعادت راهنماياگر ا

اند و اگر دست  دهيبرند كه به سعادت رس یافتند، گمان ميشناسند و اگر به آن دست  یها نم در تمتع لذت یجز سالمت جسم و فراخ
 ۹۲سال چهارم چاپ سال  فلسفه یكتاب درس فصل پنجم» اند. افتاده یافتند، پندارند كه در بدبختين

 »شناسند یرات جز سالمت جسم .......... نمياز خ «آمده است كه: ك درست است چون در متن فوق ي ی نهيگز

ن تسامح كه منظور از يبا ا» اند. افتاده یافتند، پندارند كه در بدبختياگر دست ن«دو ظاهراً درست است چون گفته است كه  ی نهيگز
 ی نهيك و دو، جواب را فعالً گزي ی نهيگز ی سهيمقام و در ينه را كامل ندانين گزيم ايتوان یامده است مينوع سعادت در صورت سؤال ن

 م. يك بداني
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 ».دا نكننديند، بدان اعتقاد پيها سخن گو آن یاگر از سعادت برا« م:يرسد چرا كه در متن دار یز درست به نظر ميسه ن ی نهيگز

ن گونه نظر يم ايرا درست بدان» هرگز«د يم. در واقع اگر قينيب ید را نمين قيا یدارد كه در كتاب درس» هرگز«د يچهار ق ی نهيگز
ح يرد كه صحيگ یان صورت نمدر آن یرييتغ یطيشراچ يهتحت جاهله  ی نهيم كه او معتقد است كه افراد مديا ل كردهيرا تحل یفاراب

 نبوده و غلط است.

 نه است امايهر دو گز ، پاسخیسه كه البته با توجه به متن كتاب درس ی نهيا گزيك درست است و ي ی نهيا گزيم يچه گفت با توجه به آن

وجود ندارد كه هر  یليدل یو از نظر متن كتاب درس است سه ی نهيه كه ارائه شده است، گزيد اوليپاسخ از نظر سازمان سنجش در كل
 م.يمورد اشاره را درست ندان ی نهيدو گز

 م:يسال سوم بزن ی فلسفه یها به سؤال یسر

 كند، دچار .......... ور مي كند، نتيجه بگيريم آب هم آن را شعله ور مي كه اكسيژن آتش را شعله هرگاه با توجه به اين .245
 ايم. ي تركيب شده ) مغالطه2 ايم. ي تقسيم شده مغالطه )1
 كند. ور مي را شعله ايم، زيرا آب گاهي آتش )مغالطه نشده4 ايم. تمثيل نابجا شده و آب را مانند اكسيژن پنداشته )3

چاپ  یآگاه باشند. در كتاب درس یم خارج از كتاب درسيآموزان انتظار دارد كه به مفاه از دانش ین سؤال انگاريطراح سؤال در ا
م، نكرده است. يدار یو حوزو یدانشگاه یها به انواع مغالطه كه در كتاب یا چ اشارهيد باشد، هين سؤال بايكه منبع طرح ا ۹۱سال 

ها  ن دادهيق اياستدالل و از طر ی ا در مادهيبدهد و  یك استدالل رويتواند در صورت  ین است كه مغالطه ميم ايخوان یكه م یزيها چتن
 ت مربوطه اعالم كرده است.يخود در سا ی هيد اوليد كه سازمان سنجش در كليدو رس ی نهيتوان به پاسخ گز یاساساً نم یدر كتاب درس

 :ميبگوف را خدمت خوانندگان نوشتار يظر ی ك نكتهيكنم و  یبهانه من سؤال را يا

  :اعالم كردند -کشور سنجش سازمان سخنگوی و رياست عالی مشاور -یتوكل یامسال جناب آقا یك به كنكور سراسرينزد یروزها

 سواالت« ز فرمودند:يو ن» .نيست بودن دشوار معنی به آن بودن مفهومی اما است شده تنظيم مفهومی صورت به امسال سواالت«
 سواالت به توانند می باشند کرده مطالعه دقت با را خود منابع داوطلبان اگر و است تستی صورت به گذشته سال همانند امسال آزمون
 توان گرفت:  یجه مين جمالت چند نتياز ا» .دهد پاسخ

 ها قرار داده است. سؤال یطراح یرا در دستور كار خود برا یمفهوم یتست یها . سازمان سنجش، سؤال۱

هستند كه در متن آمده است » منابع خود«م، همان يها پاسخ ده ن سؤاليم به ايتوان یق، ميها به صورت دق آن ی كه با مطالعه ی. منابع۲
اعالم  یدرس یها ا با سال چاپ كتابها ر آن ،خود یت رسميدارد كه هر ساله سازمان سنجش در سا یدرس یها و اشاره به كتاب

 كند. یم

آموزان  ست كه دانشين یكنكور، خارج از منابع مورد اشاره است و الزام ۲٤٥توان گفت كه سؤال  یم یبا توجه به سخنان جناب توكل
 یاشتباهن يابروند و  یا ا منطق اژهي یا منطق خوانساريمانند منطق مظفر،  یها كنكور سراغ كتاب یها به سؤال يیگو پاسخ یبرا

 د.ين سؤال را حذف نمايم كه سازمان سنجش ايدوارياز جانب طراح سؤال، صورت گرفته است و ام است كه

 ل موضوع مورد بحث:يتكم یگر برايك سؤال دي

 ي مفهوم كلي اين بود كه .......... نظر افالطون درباره .249
 مشترك مصاديق جزيي خود است.) وجه 2 كند. از موجودي يگانه و واقعي حكايت مي )1
 ) انسان در اين جهان قادر به درك آن نيست.4 گيرد. در خارج افراد متعددي را در بر مي )3

 ی ان واژهياند تفاوت م ا طراحان محترم دقّت نكردهين سؤال، طراح يكه در ا یمهم ی ك اعالم شده است. نكتهي ی نهين سؤال گزيپاسخ ا
از  یتصورات كل ی د افالطون، همهياز د«(همان) اشاره شده است كه:٤٦ ی صفحه یدر كتاب درس است.» قتيحق«و » تيواقع«
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 ید كه كتاب درسيدقّت كن» د در عالم ُمثُل سراغ گرفت.يها را با هستند كه آن یقيمرجع حق یو ... دارا یكي، نيیبايل عدالت، زيقب
ل است. عالم ُمث ی نهيگاه افالطون در زمدياساس درك د م مورد نظريمفاه دقّت بر!  را تيبرد نه واقع یقت را به كار ميحق ی واژه

دگاه افالطون را درك ين است كه ديا ی دهنده هستند نشان یواقع ی، امریم كلين كه افالطون معتقد است كه مفاهيمفروض دانستن ا
 یم بر اساس مطالب كتاب درسيده است، نخوانده باشآم یچه در كتاب درس ر از آنيغ یم. بهرحال اگر در مورد افالطون مطالبيا نكرده

 ندارد. ین سؤال، پاسخ درستيك پاسخ سؤال نخواهد بود و اي ی نهيگز

 گر: يك سؤال دي

 ؟نيستي گفت وگوهاي سقراطي، كدام عبارت درست  درباره .248
 انديشيد.توان درست  آموخت كه چگونه مي ) مي2 شد. هاي مخاطب آغاز مي با تكيه به دانسته )1
 آموخت. ) تعريف ثابت اشيا را به مخاطب مي4 داد. عمق ناداني مخاطب را به او نشان مي )3

ا سقراط در مورد يم: آيكن یز ميچهار را آنال ی نهيچهار اعالم شده است. گز ی نهيگزسازمان سنجش،  ی هيد اولين سؤال، در كليپاسخ ا
 یها سقراط در بحث«م:يخوان ی، م۹۱فلسفه سال سوم چاپ  ۳۷ ی در صفحه یسسخن نگفته است كه به استناد كتاب در» فيتعر«

ا در مورد يف سخن گفته است. آيپس در مورد تعر» به دست دهد. یف ثابت و درستيد تا از امور گوناگون تعريكوش یخود م یفلسف
ا آن را به يسخن گفته است. آ» ثابت«ف يم كه در مورد تعرينيب یا سخن نگفته است كه در همان متن فوق مياش» ثابت«ف يتعر

در آثار سقراط كه به قلم افالطون نگاشته شده با «م:يخوان ین متن را ميدر همان صفحه ا یاموخته است؟ در كتاب درسيمخاطب خود ن
و ...  يیبايلت، زي، فضیمانند، شجاعت، عدالت، دوست یكند تا امور یم یها سقراط سع م كه در آنيشو یمواجه م ینيريش یها بحث

ن موضوع را يد كه سقراط ايخواهد بگو ین جمله ميا ايف كرده است. آيم را تعريچه در باال گفت مانند آن یپس سقراط امور» بپردازد.
 یا دارايد اشين بود كه بگويف كند؟ بله! حتما سقراط قصدش هميا را تعرياش كه نيف ثابت دارند نه ايا تعرياد داد كه اشيبه مخاطب 

 مختلف نشان داده است. یها ن موضوع را با مثاليز در مكالمات خود به قلم افالطون همين كار نيا یهستند و برا یف ثابتيتعار

د يكه در صورت سؤال آمده است، صدق كند با» گفت وگوهای سقراطی ی درباره«خواست  ینه اگر مين گزين است كه ايت ايواقع
ن كلمه اضافه نشده يكرد و چون ا ید اضافه ميك كلمه باي یعني »آموخت ا را به مخاطب میاشي داشتنتعريف ثابت  «شد كه  یگفته م

ك ين سؤال خوب را به عنوان يز درست است. پس چرا اينه اشاره به صورت سؤال ندارد و جواب سازمان سنجش نين گزياست پس ا
ار خوب ي، بس۹۳سال  یكنكور علوم انسان یدروس اختصاص یها سؤال اكثرم كه يل كه بگوين دليام؟ به ا كرده یگر بررسيمثال د
 از آن آمده است.  ین نوشتار بخشيكه در ا یاند به جز تعداد معدود شده یطراح

 :یريگ جهينت

مثبت  ی. در معنایانتقاد یمثبت دارد و هم معنا ین جمله هم معنايدانش است. ا یبرا یهاست كه سازمان سنجش، نگاهبان خوب سال
ن يبه ا یانتقاد یبرد. و در معنا یبه كار م یو دقّت علم یكنكور انرژ یها سؤال یمان سنجش نشان داده است كه در طراحآن، ساز

آموزان ارائه كند تا در رشد  ران و مشاوران و دانشيدب ی تواند به جامعه یرا كه م يیها از داده یاريمعناست كه سازمان سنجش، بس
است. سازمان سنجش  یعلم ی هيدانش را در نزد خود محفوظ دانستن خالف روحكند.  یامساك ارائه مد واقع شود، با يسطح دانش مف

اند و  راد شدهيمجدد، رفع ا یها در بررس كند كه كدام سؤال یست. اعالم نميگو ن پاسخگر يكند د یه را ارائه ميد اولين كه كليبعد از ا
از  یعلم ی شود و جامعه ی، اعالم نمشود یمها احتماالً انجام  د سؤاليكه در كل یراتييتغنند. ك ید ميرا تأئ ید قبليچنان كل ها هم كدام سؤال

  مطروحه چه بوده یها طراحان سؤال از سؤال یفهمد كه منظور اصل یچ وقت نميكند و ه یدا نمين سازمان محترم اطالع پيدگاه ايد
 است.  یعلم ی هين نگرش، مخالف روحيم كه ايكن یو باز تكرار م است

ست، يرستان نيدب ی آموزان در دوره دانش یها ادگرفتهيسنجش  یبرا یموارد عامل ین كه سازمان سنجش در برخيگر ايموضوع د
اند داشته باشند.(جهت  اد گرفتهيچه در مدرسه  از آن یتر شيب یها يیتوانا یآموزان دارا انتظار دارد كه دانش یبلكه به طور ضمن

 د) يياقتصاد مطالعه فرما یها به سؤال يیگو ن نوشتار را در مورد زمان پاسخيا یابتدا یادآوري

آموزش و پرورش را به  یستم آموزشيادداده شده توسط سيدانِش  یمفهوم یها سؤال ین كه سازمان سنجش با طراحيا یموضوع بعد
از است.  یا فرا مدرسه یكرديسازمان سنجش، روكرد يرو یانگارحل بردارد.  یبرا ین راستا، قدميكه در ا آن یكشد ب یچالش م
ران ارشد آموزش و پرورش طرح كند تا يمد یبرا یمفهوم یها رود ، نگرش خود را از سؤال یانتظار م يیبا آن همه توانا یسازمان
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آموزش دهند و را  یمفهوم یها سؤال یطراح ،رانيدر مناطق مختلف آموزش و پرورش به دب یآموزش یها ز به كمك سرگروهيآنان ن
ن موضوع كه يان ايچرا كه بان كند. يمختلف ب یها ح و با مثالين موضوع را به تشريمنتشر كند و ا ین كه حداقل جزواتيا اي

كدام  یمقابل سؤال مفهوم ی ست؟ و نقطهيچ یف سؤال مفهوميست. تعريمفهوم ن یخبر ی ك جملهي» هستند یامسال مفهوم یها سؤال«
 یو آموزش دانشگاه یرستانيان آموزش دبيم ی گاه مهم سازمان سنجش در حلقهيجاكنند.  یطلب م یقيدق یها پاسخها،  ن سؤالياست؟ ا

ن يان با اشاره به ايبرداشته شود و در پا یمهم یها راستا قدم نيم در ايدواريكند و ام یتر م نين سازمان سنگيفه را بر دوش اين وظيا
با سرعت  كنكور، یها آموزان به سؤال دانش يیگو پاسخ ی نهي) در زمیآمار یها داده ی ارائه(نه یآمار یها ليتحل ميدواريام كه
  ار عالقمندان و پژوهندگان قرار داده شود.يدر اخت یتر شيب

  د تمنايوح

 


