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 نگاه كلى:

 سالم دوستان عزيزم،

 هم آمد و عمالً پرونده كنكور امسال بسته شد. 95پاسخنامه سازمان سنجش برای سؤاالت كنكور 

طراحي شده بود  ها رايج شده است در اين آزمون برای اولين بارهايي كه تازگيتعداد زيادی تست خوب و حساب شده و به دور از دوز و كلك بازی

 مريزاد بلند به طراحان آزمون را دارد.يك دست كه جداً جای گفتن

 ای نادرست:هپاسخ

 نقد كليد اوليه:
 156باشد. در سؤال مي 182و  156آموزان و دبيران شده است پاسخ كليدی سازمان سنجش به سؤاالت زدگي دانشچه باعث حيرت و بهتفقط آن

ست، گزينه سوال دفترچه نيز بوده ا ست كه بيان ميكه اولين  شده ا ستخوان ميكند همه مهرهای انتخاب  سه نوع ا شند. اين مطلب داران دارای  با

صفحه  شگاه  119برگرفته از  ست و آزماي صفحه  1كتاب زي ست ولي در  شي از مهره 117ا ست كه بخ ستند و داران غهمان كتاب آمده ا ضروفي ه

ای ندارد، نيز غلط است زيرا از وجود غضروف در برخي شناسي سررشتهاستخوان ندارند. در واقع اين پاسخ حتي از نظر يك فرد عادی كه از زيست

 ها آگاه هستيم.ماهي

شديد مي سأله زماني  ستتأثير اين م سؤال زي سؤال اولين  صحشود كه اين  ست، نيافتن گزينه  سي بوده ا سؤال ميشنا سيح در اولين  ته اثرات توان

 ی داوطلب ايجاد كند.ناپذيری در روحيهجبران

ست كه دانه گرده نار در گياهي نهان 182سؤال  شده ا سؤال فرض  ست. در اين  ست. دردانه دارای ميتوز هستهنيز كامالً متضاد با بيان كتاب ا  ای ا

صفحه  ست كه يكي از داليل جدا كردن قارچ 249حالي كه در  شده ا ستهكتاب پيش، عنوان  ست. پس بای در قارچها از گياهان وجود ميتوز ه ه ها

 ای ندارند.های گياهي ميتوز هستهبيان ديگر سلول

 

 هاى غير استاندارد يا نادرست:پرسش

 اند.نيز بسيار مشكل دارند و به بيان ديگر غلط طرح شده 204و  192نادرست را بگذاريم كنار، دو سؤال  با پاسخ اگر اين دو سؤال

در نظر بگيريد! با  %100تواند احتمال ناقل بودن پدر و مادر سالم از نظر تاالسمي را ميآموز با هيچ استداللي ن)مسأله ژنتيك( دانش 204در سؤال 

ای نكرده آشكارا سؤال ناقص و غلط های ژنتيك جمعيت استفاده شود، ولي چون سؤال اشارههيچ استداللي !! برای حل اين سؤال حتماً بايد از روش

 دست پيدا كند. 4توانسته به گزينه ميآموز ها دانشه با توجه به گزينهاست. البتّ

 

 كس ضايع نشود.اين دو سؤال حذف شوند تا خدا نكرده حقي از هيچ 182و  156در هر حال اميدوارم با توجه به بروز اشتباه واضح در سؤاالت 
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