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سطح سؤال نقد شماره سؤال رديف

متوسط به باالـ  سؤال ترکيبی ترکيبی فصل های ۲، ۳ و ۵ 
زيست شناسی ۳

۱۵۶ ۱

متوسطـ  سؤال مستقل فصل  ۹ زيست شناسی  ۲ ۱۵۷ ۲

متوسطـ  ترکيب با فصل ۴ فصل ۷ زيست شناسی ۲ ۱۵۸ ۳

دشوارـ  آميزش دی هيبريدی فصل  ۳ زيست شناسی ۳ ۱۵۹ ۴

متوسط به باالـ  سؤال شمارشی فصل ۵ زيست شناسی ۳ ۱۶۰ ۵

متوسطـ  مستقل فصل ۳ زيست شناسی ۳ ۱۶۱ ۶

متوسط به باالـ  ترکيب فصل ۵ زيست شناسی ۱ـ  فصل ۱ـ زيست شناسی ۲ فصل ۴ زيست شناسی ۳ ۱۶۲ ۷

متوسطـ  منفی فصل ۲ زيست شناسی ۳ ۱۶۳ ۸

دشوارـ  مستقل فصل ۸ زيست شناسی ۲ ۱۶۴ ۹

سرانجام پس از فراز و نشيب های فراوان، آزمون 
عالی، معروف  آموزش  به  ورود  داوطلبان  سراسری 
به «کنکور» در تاريخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ با تأخير 
برگزار شد. پرسش  های اين آزمون ما را واداشت که 
به حسب وظيفه ای که به عهده داريم و با صبوری 
بسيار به آرای جمعی از همکاران ارجمندمان، معلمان 
زيست شناسی سراسر کشور رجوع کنيم و به بررسی 

سؤاالت آن بپردازيم. 
پس از مراجعه به  دبيران و دانش آموزان کشور، 
بسياری از آنان را نگران، نوميد و سردرگم يافتيم که 
اظهار می داشتند منطقشان در مطالعه و يادگيری 
درس زيست شناسی با منطِق برنامه ريزان و طراحان 
سؤال ها متفاوت بوده و انتظار داشته اند که سازمان 
سنجش آموزش کشور در سال تحصيلی پرحادثة 
۹۹-۱۳۹۸ طراحان را متقاعد کرده باشد تا سؤاالتی 
استاندارد طراحی کنند و ارائه دهند تا از وارد آمدن 
فشارهای روانی مضاعف بر جامعه جلوگيری شود، 
اهداف تعليم وتربيت کشور دستخوش زوال نگردند و 

نتايج منفی به بار نيايد. 

نتايج بررسی
بررسی کارشناسانة سؤاالت زيست شناسی آزمون 
سراسری ۹۹ در ابعاد کّمی و کيفی، اشکاالتی اساسی 

در آن ها نمايان کرد: 
۱. زمان بندی نامناسب و نامتعارف آزمون و سؤاالت، 

با توجه به ماهيت آن ها،  
نابرابر  سهم  و  سؤاالت  نامناسب  بودجه بندی   .۲

کتاب های درسی و مباحث مختلف آن ها، 
۳. استفاده از منابع و متون نظام قديم در طراحی 

سؤاالت، 
۴. عدم روايی سؤاالت و گزينه های آن ها،   

۵. تفاوت اساسی در شيوة طراحی سؤاالت نسبت 
به سال های گذشته،  

۶. افزايش سؤاالت شمارشی نسبت به سال های 
گذشته،  

۷. افزايش ضريب تيمز و دشواری سؤاالت، 
سال های  به  نسبت  ترکيبی  سؤاالت  افزايش   .۸

گذشته و عدم افزايش زمان پاسخ گويی. 
 

بررسی يکايک پرسش  ها
سؤاالت  يکايک  بررسی  نتيجة  جدول  اين  در 

زيست شناسی آزمون سراسری ۹۹ آمده است:

ريزان        سخني با برنامه 
 و طـراحان پرسـش هاي 

   زيست شـناسي
       كنـكورسراسري

ريزان        سخني با برنامه 
 و طـراحان پرسـش هاي 

   زيست شـناسي
       كنـكورسراسري

يادداشت

    دکتر خدابخش بهزادی 

        دبير دبيرخانة راهبری 
       درس زيست شناسی 

                       کشور

۱۵ | دورۀ سی و چهارم |  شمارۀ ٢ | زمستان ١٣٩٩



ترکيب فصل ۱ـ زيست شناسی ۲ـ دشوارـ  شمارشی فصل ۲ زيست شناسی ۲ ۱۸۴ ۲۹

ترکيب فصل ۴ زيست شناسی ۱ـ دشوارـ  گزينه ۴ از مباحث حذف شده کتاب فصل ۴ـ  زيست شناسی ۲ ۱۸۵ ۳۰

مستقلـ  متوسط فصل ۴ زيست شناسی ۳ ۱۸۶ ۳۱

ترکيب فصل ۱ـ زيست شناسی ۱ـ متوسط  فصل ۳ زيست شناسی ۱  ۱۸۷ ۳۲

ترکيبـ  فصل ۲ـ۳ زيست شناسی ۱ـ دشوار  فصل ۷ زيست شناسی۲  ۱۸۸ ۳۳

مستقلـ  دشوارـ  شمارشی  فصل ۴ زيست شناسی ۱ ۱۸۹ ۳۴

مستقلـ  ساده  فصل ۱ زيست شناسی ۳  ۱۹۰ ۳۵

مستقلـ  متوسط به باال  فصل ۴ زيست شناسی ۱  ۱۹۱ ۳۶

ترکيبـ  فصل ۴ـ  زيست شناسی ۱ـ متوسط  فصل ۲ زيست شناسی ۱  ۱۹۲ ۳۷

مستقلـ  دشوار  فصل ۲ زيست شناسی ۱  ۱۹۳ ۳۸

ترکيب- فصل ۴ زيست شناسی ۲– متوسط- شمارشی  فصل ۵ زيست شناسی ۱  ۱۹۴ ۳۹

مستقلـ  متوسط  فصل ۱زيست شناسی ۲  ۱۹۵ ۴۰

ترکيب فصل ۶ زيست شناسی ۲ـ  متوسط  فصل ۸ زيست شناسی ۲  ۱۹۶ ۴۱

ترکيب فصل ۱ـ زيست شناسی ۲ـ دشوارـ  شمارشی فصل ۲ زيست شناسی ۲ ۱۸۴ ۲۹

ترکيب فصل ۴ زيست شناسی ۱ـ دشوارـ  گزينه ۴ از مباحث حذف شده کتاب فصل ۴ـ  زيست شناسی ۲ ۱۸۵ ۳۰

سطح سؤال نقد شماره سؤال رديف

سطح سؤال نقد شماره سؤال رديف

متوسط به باالـ  سؤال ترکيبی ترکيبی فصل های ۲، ۳ و ۵ 
زيست شناسی ۳

۱۵۶ ۱

متوسطـ  سؤال مستقل فصل  ۹ زيست شناسی  ۲ ۱۵۷ ۲

متوسطـ  ترکيب با فصل ۴ فصل ۷ زيست شناسی ۲ ۱۵۸ ۳

دشوارـ  آميزش دی هيبريدی فصل  ۳ زيست شناسی ۳ ۱۵۹ ۴

متوسط به باالـ  سؤال شمارشی فصل ۵ زيست شناسی ۳ ۱۶۰ ۵

متوسطـ  مستقل فصل ۳ زيست شناسی ۳ ۱۶۱ ۶

متوسط به باالـ  ترکيب فصل ۵ زيست شناسی ۱ـ  فصل ۱ـ زيست شناسی ۲ فصل ۴ زيست شناسی ۳ ۱۶۲ ۷

متوسطـ  منفی فصل ۲ زيست شناسی ۳ ۱۶۳ ۸

دشوارـ  مستقل فصل ۸ زيست شناسی ۲ ۱۶۴ ۹

دشوارـ  ترکيب فصل ۵ دهمـ  فصل ۳ـ۴ـ ۷ يازدهمـ  شمارشی فصل ۲ زيست شناسی ۲ ۱۶۵ ۱۰

مستقلـ  ساده فصل ۲ زيست شناسی ۱ ۱۶۶ ۱۱

مستقلـ  سادهـ  منفی فصل ۲ زيست شناسی ۲ ۱۶۷ ۱۲

مستقلـ  ساده فصل ۳ زيست شناسی ۱ ۱۶۸ ۱۳

مستقلـ  دشوار فصل ۶ زيست شناسی ۲ ۱۶۹ ۱۴

ترکيب ۱ـ۲ زيست شناسی ۲ـ  متوسطـ  شمارشی فصل ۱ زيست شناسی ۲ ۱۷۰ ۱۵

مستقلـ  ساده فصل ۳ زيست شناسی ۳ ۱۷۱ ۱۶

مستقلـ  دشوار فصل ۷ زيست شناسی ۲ ۱۷۲ ۱۷

مستقلـ  متوسطـ  خارج از کتابـ  منطبق با کتاب نظام قبل فصل ۲ زيست شناسی ۳ ۱۷۳ ۱۸

مستقلـ  متوسط فصل ۳ زيست شناسی ۳ ۱۷۴ ۱۹

مستقلـ  دشوارـ  شمارشی فصل ۱ زيست شناسی ۲ ۱۷۵ ۲۰

ترکيبـ  فصل ۵ زيست شناسی ۳ـ  دشوار فصل ۳ زيست شناسی ۲ ۱۷۶ ۲۱

مستقلـ  متوسط فصل ۴ زيست شناسی ۱ ۱۷۷ ۲۲

مستقلـ  متوسط فصل ۶ زيست شناسی ۳ ۱۷۸ ۲۳

مستقلـ   دشوارـ  شمارشی فصل۴ زيست شناسی ۱ ۱۷۹ ۲۴

مستقلـ  متوسط فصل ۴ زيست شناسی ۳ ۱۸۰ ۲۵

مستقلـ  متوسطـ  عددیـ  از سؤاالت ممنوع طبق نظر دفتر تأليف فصل ۲ زيست شناسی ۳ ۱۸۱ ۲۶

ترکيبـ  فصل ۷ زيست شناسی ۱ـ دشوار فصل۶ زيست شناسی ۳ ۱۸۲ ۲۷

ترکيبـ  فصل ۱ـ زيست شناسی ۱ـ دشوار فصل ۵ زيست شناسی ۲ ۱۸۳ ۲۸

سطح سؤال نقد شماره سؤال رديف
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ترکيب فصل ۱ـ زيست شناسی ۲ـ دشوارـ  شمارشی فصل ۲ زيست شناسی ۲ ۱۸۴ ۲۹

ترکيب فصل ۴ زيست شناسی ۱ـ دشوارـ  گزينه ۴ از مباحث حذف شده کتاب فصل ۴ـ  زيست شناسی ۲ ۱۸۵ ۳۰

مستقلـ  متوسط فصل ۴ زيست شناسی ۳ ۱۸۶ ۳۱

ترکيب فصل ۱ـ زيست شناسی ۱ـ متوسط  فصل ۳ زيست شناسی ۱  ۱۸۷ ۳۲

ترکيبـ  فصل ۲ـ۳ زيست شناسی ۱ـ دشوار  فصل ۷ زيست شناسی۲  ۱۸۸ ۳۳

مستقلـ  دشوارـ  شمارشی  فصل ۴ زيست شناسی ۱ ۱۸۹ ۳۴

مستقلـ  ساده  فصل ۱ زيست شناسی ۳  ۱۹۰ ۳۵

مستقلـ  متوسط به باال  فصل ۴ زيست شناسی ۱  ۱۹۱ ۳۶

ترکيبـ  فصل ۴ـ  زيست شناسی ۱ـ متوسط  فصل ۲ زيست شناسی ۱  ۱۹۲ ۳۷

مستقلـ  دشوار  فصل ۲ زيست شناسی ۱  ۱۹۳ ۳۸

ترکيب- فصل ۴ زيست شناسی ۲– متوسط- شمارشی  فصل ۵ زيست شناسی ۱  ۱۹۴ ۳۹

مستقلـ  متوسط  فصل ۱زيست شناسی ۲  ۱۹۵ ۴۰

ترکيب فصل ۶ زيست شناسی ۲ـ  متوسط  فصل ۸ زيست شناسی ۲  ۱۹۶ ۴۱

ترکيبـ  فصل ۱ زيست شناسی ۱ـ  متوسط  فصل ۳ زيست شناسی ۲  ۱۹۷ ۴۲

۴ زيست شناسی ۱ـ  فصل ۱ زيست شناسی ۲ـ  دشوارـ  شمارشی  ترکيبـ  فصل۲ـ  فصل ۲زيست شناسی ۱  ۱۹۸ ۴۳

۴ زيست شناسی ۱ـ متوسط به باال  ترکيب  ۳ـ  فصل  ۵ زيست شناسی ۱  ۱۹۹ ۴۴

مستقلـ  دشوار  فصل ۶ زيست شناسی ۱  ۲۰۰ ۴۵

غلط فصل ۶ زيست شناسی ۳  ۲۰۱ ۴۶

مستقلـ  متوسط  فصل ۱ زيست شناسی ۳  ۲۰۲ ۴۷

مستقلـ  دشوارـ  شمارشی  فصل ۵ زيست شناسی   ۲  ۲۰۳ ۴۸

مستقلـ  متوسط  فصل ۱ زيست شناسی ۳  ۲۰۴ ۴۹

ترکيبـ  فصل ۱ زيست شناسی ۱ـ  متوسط  ۲ زيست شناسی ۲ زيست شناسی ۲ ۳فصل ۳فصل ۳ ۱۹۷ ۴۲

۲ زيست شناسی ۲ زيست شناسی ۲ـ  دشوارـ  شمارشی  ۴ زيست شناسی ۱ـ  فصل ۱ ترکيبـ  فصل۲ـ  ۱زيست شناسی ۱زيست شناسی ۱ ۲فصل ۲فصل ۲ ۱۹۸ ۴۳

۴ زيست شناسی ۱ـ متوسط به باال  ۳ترکيب  ۳ترکيب  ۳ـ  ۵فصل  ۵فصل  ۵ زيست شناسی ۱ ۱۹۹ ۴۴

مستقلـ  دشوار  ۶فصل ۶فصل ۶ زيست شناسی ۱ ۲۰۰ ۴۵

غلط ۳ زيست شناسی ۳ زيست شناسی ۳ ۶فصل ۶فصل ۶ ۲۰۱ ۴۶

مستقلـ  متوسط  ۳ زيست شناسی ۳ زيست شناسی ۳ فصل ۱ ۲۰۲ ۴۷

مستقلـ  دشوارـ  شمارشی  ۲ زيست شناسی   ۲ زيست شناسی   ۲ ۵فصل ۵فصل ۵ ۲۰۳ ۴۸

مستقلـ  متوسط  ۳ زيست شناسی ۳ زيست شناسی ۳ فصل ۱ ۲۰۴ ۴۹

چند مورد مهم
 سؤال ۱۵۹ آميزش دی هيبريدی است که در 

کتاب ذکر نشده است. 
 سؤال ۱۷۲ از تصوير کتاب درسی و از جزئيات 

خارج از کتاب سؤال مطرح شده است. 
درسی  کتاب های  در  لک،  اپران   ۱۷۳ سؤال   

جديد بيان نشده است. 
 سؤال ۱۷۴ منفی است؛ اما مشخص نشده و زير 

عبارت منفی خط کشيده نشده است. 
 سؤال ۱۸۱ عددی از قسمت طرح سؤال ممنوع 

انتخاب شده است؛ سؤال محاسباتی است.     
 سؤال ۱۸۵ گزينه ۴ از مطالب حذف شدة کتاب 

نظام جديد انتخاب شده است. 
غيرقندی  ترکيب  از  منظور   ۲۰۱ سؤال   
دوفسفاته همان اسيد دوفسفاته است. برای توليد 
فروکتوز دوفسفاته دو ATP مصرف و دو ADP توليد 
می شود. سپس فروکتوز دوفسفاته به دو قند فسفاته 
تبديل می شود. به ازای تبديل هر قند فسفاته به 
اسيد دوفسفاته، يک NADH توليد می شود (يک+ 
NAD مصرف می شود). سؤال دربارة توليد هر اسيد 
دوفسفاته است. همان طور که در شکل کتاب درسی 
مشخص است، به ازای توليد دو اسيد دوفسفاته دو 
ADP توليد می شود. پس به ازای توليد هر اسيد 
دوفسفاته يک ADP توليد می شود. به ازای تبديل 
هر قند فسفاته به اسيد دوفسفاته يک+NAD مصرف 
می شود. در اين مرحله ATP مصرف نمی شود، يعنی 
ADP توليد نمی شود؛ بلکه فسفات غيرآلی مصرف 

می شود. 
 سؤاالت به طور مستقيم وابسته به متن کتاب 
نبودند. سؤاالتی از مطالب خارج از کتاب و مربوط 
به کتاب های دوره های پيشين داشتيم (سؤال ۱۵۹، 

۱۷۳ و ۱۸۹). 

 سـؤاالت بـه گونـه ای طراحـی شـده اند که 
نمی توانسـت  راحتـی  بـه  متوسـط  دانش آمـوز 

باشـد.  پاسـخ گو 
زيست شناسـی  درسـی  کتاب هـای  سـهم    
مسـاوی در نظـر گرفتـه نشـده بـود. سـهم  کتاب 
ترکيبـی  در  بيشـتر  کتاب هـا  همـة  از  دهـم 
به چشـم می خـورد و سـهم کتاب زيست شناسـی 
دوازدهم در طراحی سـؤاالت مسـتقل بيشـتر بوده 

 است. 
 سؤاالت شمارش گزينه ها به تعداد ۱۰ عدد که 
هر کدام بيش از ۲ دقيقه نياز به تمرکز دارند (۱۶۰، 
 ۱۹۸ ،۱۹۴ ،۱۸۹ ،۱۸۴ ،۱۷۹ ،۱۷۵ ،۱۷۰ ،۱۶۵

و ۲۰۳). 

پيشنهاد
 بنا بر آنچه نوشتيم، پيشنهاد می شود: 

۱. تحقيقی جامع، کاربردی و مشترک از سوی 
درخصوص  علوم  وزارت  و  آموزش وپرورش  وزارت 
شيوة طراحی سؤاالت آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ 

انجام شود،
۲. ساالنه دستورالعمل هدايت گرانه ای که ساختار 
کلی طراحی سؤاالت و اهداف و مقصودهای مورد 
نظر را در بر داشته باشد، برای همة دانش آموزان 
داوطلب در رشته های مختلف تهيه شود و در اختيار 

آنان قرار گيرد، 
۳. مسئوالن برنامه ريزی و طراحی سؤاالت نظرات 
جلسة  يک  طی  را  استانی  دبيران  و  کارشناسان 

مشترک دريافت کنند، 
نتايج اين آزمون با حضور طراحان سؤال در   .۴
رسانة ملی مورد تجزيه و تحليل و با آزمون سراسری 

سال ۱۳۹۸ مورد مقايسه قرار گيرد. 

پس از مراجعه 
به دبيران و 

دانش آموزان 
کشور، بسياری 

از آنان را نگران، 
نوميد و سردرگم 

يافتيم

۱۷ | دورۀ سی و چهارم |  شمارۀ ٢ | زمستان ١٣٩٩


