
سؤاالت غیراستاندارد، سلیقه ای و اشتباه کنکور سراسری!

هدف از هر آزمون و طرح سوال، طبقه بندی شرکت کنندگان در آن آزمون بر حسب میزان یادگیری آن ها 

در زمینۀ بودجه بندی آزمون است. و هر سوال در یک آزمون به شرطی ارزشمند است که حداقل دو نفر را 

از هم تفکیک کند. اما متأسفانه امسال سازمان سنجش با طرح سواالتی غلط و یا سلیقه ای به خصوص در 

دروس ریاضی و زیست موجب ناامیدی دانش آموزانی شده که بیش از یک سال از بهترین سال های زندگی 

خود را صرف درس خواندن و موفقیت در کنکور کرده اند. طرح این گونه سواالت نه تنها تفکیکی بین دانش

 آموزان از نظر سطوح یادگیری ایجاد نمی کند، بلکه موجب اتالف وقت دانش آموزانی می شود که بیشتر 

همۀ  به  می کنند،  سعی  دانش آموزان  این  چراکه  دارند،  باالتری  درصد  قصد کسب  و  خوانده اند  درس 

سواالت پاسخ صحیح بدهند. امیدواریم این روند اشتباه در طراحی سوالت کنکور سراسری متوقف شود و 

با طرح سواالتی در چارچوب کتاب درسی، ضمن احترام به آموزش و پرورش و دانش آموزان تالش گر، 

کنکور سال های آینده به روند استاندارد خود بازگردد.

در ادامه به بررسی چند مورد از سواالت سلیقه ای و مسئله دار کنکور سراسری ١٤٠٠ می پردازیم:



فشرده  استخوانی  بافت  به  متعلق  های  یاخته  ران،  استخوان  تنه  در  موجود  استخوانی  های  یاخته  ترین  خارجی 

هستند  که به شکل  هاورس در نیامده اند  و این سلول ها در سطح داخلی سلول های بافت پ�یوندی قرار گرفته اند.  

اساسا در بافت پ�یوندی یاخته ها فضای بین یاخته ای زیادی دارند لذا تمامی گزینه های این تست نادرست هستند 

اما به اجبار ، بسیاری گزینه دو را انتخا ب کرده اند  که کمی نسبت به سایر گزینه ها قابل تحمل تر است! اما باز هم غلط 

است.



 و اما شاهکار سازمان سنجش در کلید زیست شناسی ١٤٠٠، پاسخ سوال ١٦٣ است که ٣ مورد به عنوان صحیح تلقی

 شده! این در حالی است که موارد الف و ب بر اساس کتاب درسی و علم قابل برداشت هستند، ولی این که سومین

مورد درست را از کجا آورده اند خدا میداند!ا

 اتصال رناهای کوچک به آمینواسید (مورد ب) مربوط به تنظیم �یان ژن پس از رونویسی و خمیدگی یا عدم خمیدگی

 طراح این مورد د را �یز �یش از رونویسی گرفته که در
ً
 در دنا (مورد د)، تنظیم �یان همزمان با رونویسی است. احتماال

تضاد صریح با کتاب درسی است



در این سوال طبق کتاب درسی، تغییر در غشا تنها در مورد مرگ برنامه ریزی شده مطرح شده است و به این که بافت مردگی 

ابتدا اثر بر غشا دارد یا ندارد حرفی زده نشده است؛ بنابراین دانش آموز می تواند مورد "ج" را درست بگیرد. از سوی دیگر، در 

بعضی حالت های مرگ برنامه ریزی شده ممکن است شروع فرایند از درون یاخته باشد و از این منظر می توان "ج" را غلط 

گرفت! در نتیجه پاسخ دهی در این سوال کام¸ سلیقه ای است و نباید سازمان سنجش از دانش آموز انتظار این را داشته 

باشد که از منابع دانشگاهی سلولی و مولکولی استدالل کند!



در این سوال، به کار بردن واژه کریچه دفعی برای کریچه انقباضی اتفاقی عجیب است. آیا حق داریم به کریچه انقباضی 

به صرف اینکه در دفع آب نقش دارد،  صفت کریچه دفعی دهیم؟! پس اگر این گونه است چرا کریچه دیگری با همین نام  

اما با وظیفه متفاوت در پارامسی وجود دارد ؟! 



در این سوال دانش اموز برای رد یا تای�ید مورد ج در یک دوراهی فلسفی گیر می کند؛ نه دوراهی علمی! از یک طرف 

می تواند با استدالل به اینکه حداقل در یک کروموزوم بلند، ژن D وجود دارد، مورد ج را درست در نظر بگیرد، اما از یک 

طرف با استدالل به اینکه ممکن است در هر دو کروموزوم ژن D وجود داشته باشد، و با تأکید بر روی کلمه «یک» در 

مورد ج، این مورد را نادرست در نظر بگیرد!! در واقع بحث فلسفی است نه علمی!!ای آقای طراح انصاف است کسی 

که ژنتیک می داند بخاطر یک جمله مبهم شما یک تست را نادرست بزند ؟!



در این سوال طراح با استفاده از قید «همه» و فعل منفی، یک کژتابی یا ابهام ساختاری در سوال ایجاد کرده است و 
حاال  است؟  نادرست  فالن ها  همۀ  دربارۀ  گزینه  کدام  می دهد!!!  قرار  فارسی  زبان  راهی  دو  یک  بین  را  دانش آموز 
فقط  و  نباشه  درست  دو  هر  دربارۀ  که  گزینه ای  یا  باشه،  نادرست  دو  هر  دربارۀ  که  گزینه  ای  باشه؟  می تونه  چی  جواب 

دربارۀ یکیشون نادرست باشه؟!!
در ادامه نقد علمی نیز به این سوال وارد است چرا که تمام جمالت گفته شده، جمالت صحیحی هستند. در دو راهی 
انتخاب بین گزینه ٣ و ٤ برای یک کنکوری  گزینه ٣ جمله نادرستی به نظر می اید چرا که در هیچ کجای کتاب درسی از 
کلیه ها به عنوان اندامی که نقش موثر در انعقاد داشته باشند اشاره نشده و لذا عده ای ٣ را به عنوان جمله نادرست 
می دانند؛ هر چند کلیه ها با بازجذب کلسیم به شکل بسیار غیر مستقیم در انعقاد نقش دارند. در گزینه ٤ ،هم کبد با 
تبدیل آمونیاک به اوره در کاهش سمیت نوعی ماده  نیتروژن دار نقش دارد، هم کلیه ها با دفع اوره (تغییر در مقدار 

اوره ) در کاهش اثرات ناشی از سمیت این ماده در بدن نقش دارند.




