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بنابـه  !م هـستم  ميهـن ام بار ديگر شاهد يك رقابت بين فرزندانخدا را سپاس دارم كه در هفتادوسومين بهار زندگي       

.باشمشناسي آزمون سراسري داشتهدانم نقدي بر سؤاالت زيستكنم الزم مياي كه احساس ميوظيفه

ي اولـين   تـرين مـسابقه   مهـم بهتـرِ ري  ابرگـز بـراي   كنم كه هر سال     قبل از آن از سازمان محترم سنجش تشكر مي        

.دارندازپيش تالشي بيشانتخاب زندگي جوانان اين مرزوبوم را 

كه نهايـت محبـت    پزشكان برومندي :ها تدريس را ديدم نتايج اين سالبنده چند ماه پيش عمل قلب باز انجام دادم و 

بود و نهايت  متخصص شده،هاي دورمآموزان سالز دانش وقتي يكي ا  ،  بودن خود افتخار كردم      به معلم  .را به بنده داشتند   

بـه دور   و  گونه تعـصبي     كه نظرات خود را بدون هيچ      دانمفرض مي لذا بر خود    ! انجام داد    نجات جانم  تالش خود را براي   

دريس و  سال ت50 نتايج  ،شناسي بيان كنم  اي در ارتباط با نوع سؤاالت كنكور سراسري در درس زيست          از هر نوع حاشيه   

:دهمميكنكور سراسري و طراحي سؤال در مراكز رسمي آموزشي كشور را ارائه 1ي  رتبه17افتخار معلميِ 

ترين درس در كنكور تجربي است؛ بنابراين حـساسيت  شود، سخن از مهم   شناسي مي وقتي صحبت از درس زيست    

تـر  هـاي قبـل كـم     ب كتاب درسي نسبت بـه سـال       جاكه حجم مطال  ازآن. شودتر هم مي  آن نسبت به ساير دروس حتي بيش      

هـاي مختلـف متوجـه      بـا گـذري سـاده بـه سـايت         تر شود، اما تا چه حـد؟      ايو حرفه تر  كه سؤاالت فني  شده، طبيعي است    

سـازمان  ! آموز چه انتظاري داريـم    دهند از دانش  ميارائه پاسخ مختلف    4،شويم كه وقتي دبيران محترم براي يك تست       مي

گونه  و اين  عمل كند و جداً نسبت به وضعيت برخي از سؤاالت زيست          رنجش  عنوان سازمان   ن زمينه نبايد به   سنجش در اي  

. تدبيري بينديشدهاطراحي

زمان كنكور  . است اين آزمون از حالت تست ديگر خارج شده        اي يا تست مشخص است اما     ال چهارگزينه  سؤ مفهوم

.گيرنـد طراحان به بدترين شكل قيدها و نكات ادبي را در كنكور به بازي مـي              . اردعنوان با سؤاالت كنكور مطابقت ند     هيچبه

 ايـن اسـت آيـا در حرفـه ي مقـدس پزشـكي       شان مهم اسـت براي» قيد«قدر كه اينسؤال من از طراح يا طراحان محترمي       

 اگـر جوابتـان   !اند؟دانهها بي سرخسيتوانيد به من بگوييد آيا همهآيا مي، گاه صفر و يا صد تعريفي نداردآموزند هيچ نمي

ست در تحقيـق پس استفاده از قيد يعني اي. دار استشده كه دانهعنوان سرخس نخلي يافت  بله است بايد بگويم سرخسي به     

هـا   مخربـي در دانـشگاه  ي نتيجـه ،سـؤال سـبك  ايـن  ايـن ديـد را بـه دانـشجو دادن بـا        .جا تمام اسـت   يعني اين و پژوهش 

.آوردبارميهب

؛2ي گزينه؛ 156سؤال -

.دانشگاهي است مربوط به فصل هفتم سال دوم، فصل سوم سال سوم و فصل دهم پيش1ي گزينه

. مربوط به فصل ششم سال دوم است3ي گزينه

. سال دوم است6 و 4هاي  ارتباط بين فصل4ي گزينه

آيا واقعاً براي برقراري ارتباط بين اين نكات مهم         ، ثانيه 30تست آموزشي خوبي است، اما      . درواقع هفت نكته در يك تست     

!ست؟كافي

؛4ي گزينه؛ 157سؤال -

.شدتست مناسب ديده

؛4ي گزينه؛ 158سؤال -

گـذارد؛ انتخـاب   اوالً انتخاب طبيعي در بروز رفتار نقش دارد و بر فنوتيپ هم اثـر مـي  . استكردهاي عمل  طراح كامالً سليقه  
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ايـن  بايـد بـدانيم   . كنـد ماند، يعني طبيعت فرد را انتخاب مـي ميه با شرايط محيط سازگارتر است باقي      طبيعي يعني فردي ك   

برد دليلي بـر كـاهش   ميچون شير نر فرزندان شيرهاي ديگر را ازبين! شودانتخاب هم مربوط به فنوتيپ و هم ژنوتيپ مي        

باشد كه اين الل هـا خـود را      الل هاي نامطلوب داشته    چرا؟ چون رئيس قبيله ممكن است يك سري       ! هاي نامطلوب نيست  الل

.نشان نداده باشد 

؛3ي گزينه؛ 159سؤال -

قـدرت  )  پارانـشيم (هـايي اسـت و ايـن سـلول     حـاوي چـه سـلول     ي گياه نرگس و آوند آبكش       قهداوطلب بايد بداند سا   اوالً  

اما به كتاب   . !) نكته در يك تست    5. (سلولي را خوب بداند   چنين بايد تنفس    هم. دارد اما قطعاً تنفس سلولي را دارد      نفتوسنتر  

كننـد و نبايـد چـون       هاي آونـدي گـاهي فتوسـنتز مـي         پارانشيم :دهمدوست بزرگوارم مرحوم استاد ديانت نژاد ارجاع مي       

.نشده گزينه فتوسنتز را به كل ناديده بگيريمكلرانشيم نوشته

؛4ي گزينه؛ 160سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 161سؤال -

.سؤال بسيار مناسب است

؛1ي گزينه؛ 162سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 163سؤال -

 در تمام طـول عمـر اسـپوروفيت وابـسته بـه             ي گياهان  در خزه  .ي سؤاالت مهم باشد   اگر قيد مهم است پس بايد براي همه       

.پوروفيت به گامتوفيت وابسته استيش اسدر ابتداي روفقط ها گامتوفيت است اما در سرخس

؛1ي گزينه؛ 164سؤال -

.) به اعتقاد بنده درست است هم4ي گزينه. (اي استسؤال سليقه

؛3ي گزينه؛ 165سؤال -

.)روداي مياين مدل سؤال، عموماً به سمت و سوي سؤاالت سليقه. (ي ارتباطي دارد نكته6

؛3ي گزينه؛ 166سؤال -

.مناسب استسؤال 

؛4ي گزينه؛ 167سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 168سؤال -

.سؤال مناسب است
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؛1ي گزينه؛ 169سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛ 170سؤال -

.سؤال مناسب است

؛4ي گزينه؛ 171سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛ 172سؤال -

!)شود ميغيراستانداردپس . (شده استتر از زمان درنظرگرفته استفاده در سؤال، بيش موردنكات ارتباطي

؛4ي گزينه؛ 173سؤال -

.ي درست برسيمتر دارد تا به گزينهسؤال مناسب است، اما نياز به زمان بيش

؛3ي گزينه؛ 174سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 175سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛ 176سؤال -

.سؤال مناسب است

؛4ي گزينه؛ 177سؤال -

.گير استسؤال وقت

؛4ي گزينه؛ 178سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 179سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 180سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 181سؤال -

.گير استسؤال وقت
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؛2ي گزينه؛ 182سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 183سؤال -

.گير استسؤال قيد دارد و وقت

؛3ي گزينه؛ 184سؤال -

.صورت تست نيستشدن به مناسب طرحگير است ودار و وقتسؤال نكته

؛3ي گزينه؛ 185سؤال -

!!باز هم قيد

؛2ي گزينه؛ 186سؤال -

.ت تست در يك تست اس4اين درواقع 

؛4ي گزينه؛ 187سؤال -

.ي ارتباطي دارد نكته4سؤال مناسب است اما 

؛4ي گزينه؛ 188سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛ 189سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 190سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 191سؤال -

.سؤال مناسب است

؛4ي گزينه؛ 192سؤال -

.ل مناسب استسؤا

؛1ي گزينه؛ 193سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 194سؤال -

.اي استسؤال نامناسب و سليقه
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؛2ي گزينه؛ 195سؤال -

؛2ي گزينه؛ 196سؤال -

.گير استسؤال بسيار نامناسب و وقت

؛1ي گزينه؛ 197سؤال -

.توانست جواب باشد هم مي3ي با زائده، پس گزينه نه ،كند اما با بادهرحال هاگ آن حركت ميبه

؛3ي گزينه؛ 198سؤال -

.گير استسؤال بسيار نامناسب و وقت

؛4ي گزينه؛ 199سؤال -

. مناسب تست نيست وگير استسؤال وقت

؛4ي گزينه؛ 200سؤال -

.سؤال مناسب است

؛3ي گزينه؛ 201سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛202سؤال -

.سؤال مناسب است

؛2ي گزينه؛ 203سؤال -

.سؤال مناسب است

؛1ي گزينه؛ 204سؤال -

. مناسب تست نيست وگير استسؤال بسيار وقت

؛4ي گزينه؛ 205سؤال -

!گير و همراه با قيد استسؤال وقت

، توجـه  تست در سؤاالهاي زيبه اشكال كتاب  فقط  طراحان محترم   . شناسي يعني علم مشاهده   زيست

كـردن دفترچـه از منظـر آزمـون سـازي بـه       بر جـذاب  بسيار زيادي داريم كه عالوه     هايشكل. كردند

 فقـط يـك   سـؤال  صـفحه  6. هرچه استانداردكردن اين آزمون بر اساس عنـوان درس كمـك مـي كنـد      

شكل؟؟؟

!!!به فكر فرزندانمان باشيم 
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):ع(فرمايش موال علي 
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:شناسي، سؤاالتي از سازمان محترم سنجش دارم سال تدريس و تجربه در درس زيست50پس از 

ــشكده   - 1 ــان دان ــابي درســتي از ورودي ــن ســؤاالت ارزي ــا اي ــاً ب ــا واقع ــاي پزشــكي و آي ــي در رشــته... ه ي تجرب

 ايــن نــوع ســؤاالت، نگــاه دادن داوطلبــان بــهدانيــد بــا ايــن ســبك ســؤاالت و ســوقآيــا مــي! ايــد؟آوردهعمــلبــه

 پزشـكي، تفـاوت      معتبـر  هـاي  دانشكده انداقطعاً با يك نظرسنجي از است     ! ايد؟شناسانه را از داوطلب گرفته    زيست

. يافتدرخواهيدهاي جديد و قديم را ديد داوطلبان ورودي

هـا را  ها اين كتـاب ني كه سالايد سؤاالت را ارزيابي كنند؟ دبيرا     خواسته دانشگاه   اندا، يا است  آيا از دبيران محترم   - 2

. انداند و خاك تخته خوردهتدريس كرده

است؟آيا سازمان محترم سنجش در ارتباط با سؤاالت زيست و نتايج آن كار آماري و علمي انجام داده- 3

هـاي  است؟ آيا اسلوب علمي آزمون    هايي براي طرح تست براي طراحان گذاشته      آيا سازمان محترم سنجش دوره    - 4

دهد؟المللي است را آموزش مياي كه يك اسلوب بينزينهچهارگ

!آيا سياست اين نوع طراحي مربوط به خود سازمان سنجش است يا طراح محترم؟- 5

:حلاما راه

آمـوز  دانـش .  نـه ادبيـات او را      سنجدبـ  را   شناسـي داوطلـب   هاي زيست توان تستي طرح كرد كه هوش و دانسته       مي

 ايـن   بـا ما نبايد اطالعات ادبي را در اين نوع سؤاالت به اطالعات زيـستي تـرجيح دهـيم              . هددتجربي يك آزمون ادبيات مي    

 هـم  فـت و يانخبـه را  هـم   طـرح كـرد كـه    شود تـستي اما مي .  كه تستي مناسب براي ورود افراد نخبه تهيه كنيم         آويزدست

شناسي ديد، با توجه به تخصص      ون زمين توان در آزم  ها را مي  نمونه اين نوع تست   . آموز داد به دانش وسوي مفيدي   سمت

شناسـي را   ت زمين سؤاالي نحوه يت با اين مقايسه   أشناسي به جر  شناسي و هم زمين    زيست يو تحصيالتم هم در زمينه    

. برودسوشناسي هم به همان زيست...انشاءا. ستايممي

تاندارد را تعريـف  سـازي اسـ  هـا آزمـون  دانم براي شادي روح دوست قديمي و عزيزم كه سالجا الزم مي در اين -

. باشدماياي قرائت كنم؛ باشد كه راه وي سرلوحهبا چشمي اشكبار فاتحهعلي شميممرحوم محمدكرد مي
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»استاد شفيع چالجور«ناپذير، با سپاس از معلم بزرگوار و خستگي

. بر خود هموار نمودند- كه شرحش آمد- چندان مناسبسمي نهكه زحمت نقد اين تعداد سؤال را باتوجه به وضعيت ج

»شر دريافتن«


