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  نگاه کلی* 
  

ـ    باشید خدمت داوطلبان عزیز رشـته      خسته ن   درود و  با عرض    سـازمان محتـرم سـنجش کـه      و طراحـان فاضـل   یي تجرب
 کـه  -بدیهی است هدف ما از این نقدها در نشر دریافت. کشند هیاهو بر دوش می     توقع و بی    هاست این مسئولیت سنگین را بی       سال
رساندن به هرچه بهتـر برگزارشـدن      یاري -1388 از سال    سري و تعاونی سنجش است    هاي سرا   ي آزمون   گذار نقد کارشناسانه    پایه

  . است در حد توان و بضاعت خودهاي آزمایشی و کمک به برقراري عدالت آموزشی آزمون سراسري و آزمون
هـا    بـسیاري بـراي طراحـی آن   است و بدون شک زحمت سطح علمی و سنجشی سؤاالت مناسب و خوب بودهدر نگاه کلی،     
  .گویی دارد گزاري و خداقوت است که جاي سپاس شده کشیده

 - به امیـد خـدا  -هاي آینده است شدن در سال خورد و قابل برطرف ایرادهاي قابلِ طرحی که در کلیت آزمون به چشم می        
  :عبارتند از

 بـدیهی اسـت کـه شـکل و محتـواي      ؛اري سؤاالت بري و دشو    نبودن وقت آزمون و عدم تناسب آن با میزان زمان           واقعی -1
ي تعـداد صـفحات مربـوط بـه       تغییریافته و مقایـسه  سو کامالً   به این  91شناسی آزمون سراسري از سال        سؤاالت زیست 

اما متأسفانه هـیچ افزایـشی در   .  این مدعا استهاي قبل و چند سال اخیر خود گواه         شناسی در سال    سؤاالت درس زیست  
آموزانی شود که مطلب را  شدن حق دانش تواند باعث ضایع است که می نشده گرفتهنظریی به این سؤاالت درگو زمان پاسخ 

  . را بخوانندها  سؤال برخی ازرسند که بلدند، اما اصالً نمی

اهی و ي گی هاي زنده ي سلول همه« این نکته که ،ي خاص و فرعی در چندین سؤال؛ براي نمونه موضوع قراردادن یک نکته -2
را دارند و درنتیجه بدون حضور اکسیژن   ) هوازي تنفس   ي بی   مرحله(ي گلیکولیز     مرحله) هاي غربالی   جز سلول   به(جانوري  
 کلیـد مهمـی  »  تولید کنندATP و پیرووات و NADHي گلیکولیز  توانند در مرحله می پس  توانند انرژي تولید کنند،     می

  .است بوده) 201 و 196، 177، 163(در حل چهار سؤال این دفترچه 

بود حتمی زمان الزم براي  اسی و کمشن هاي زیست  در اغلب تست،بسیار شبیه همهاي پرنکته، طوالنی و    قرارگرفتن گزینه  -3
خوان خواهدشـد کـه بـا     آموزان کوشا و درس نفس دانش رفتن روحیه و اعتمادبه گفتن به این سؤاالت، باعث ازدست       پاسخ

  .هاي آینده به امید خدا گرفت توان جلوي بروز این مشکالت را در سال اندکی تعدیل و تغییر این روند می
  

  !)خسته نباشید. شود  به باال عالی ارزیابی می80 به باال بسیار خوب و 70 خوب، 60 ها درصد حدود بچهراستی (
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .بر را حل کند سؤال پیچیده و زمانتر از یک دقیقه بتواند این  آموز در زمانی کم  که دانشباشیم نباید انتظار داشته  181
 ،اسپرم تمایزنیافتـه بـه اسـپرم بـالغ    آموز بر اساس کتاب درسی بداند که تبدیل   که یک دانش باشیم  نباید انتظار داشته    194

  .گیرد هاي هیپوفیزي قرار می ورمونتحت فعالیت ه
  

  محمد عمارلو عليكتر د 


