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 مقدمه
 ریگوقتسنگین و  یهاتستاین فکر را ایجاد کرد که قرار است با  99تستی جدید در کنکور  یهاقالبوجود 

کور با تمام کنکورهای قبلی متفاوت است و شاید روش طراحی تست افراد معتقدند که این کناکثر باشیم.  روروبه

 این تغییرات قرار بگیرد. ریتأثتحت  ،برای کنکورهای سالی بعدی نیز

موجود در کنکور  یهاتست نیترسخت 99کنکور  یهاتست واقعا  یا آکه ذهن مرا درگیر کرده این است که پرسشی 

تا  پردازمیمداخل کشور تجربی  99دین و زندگی کنکور  یهاتستبه بررسی  PDFدر این فایل  ؟اندبوده یسراسر

 ن را تعیین کنم.آدرجه سختی 

 فارسی دین و زندگی وابسته به متن سؤاالتتحلیل اول:  خشب
متن محور درس دین و زندگی  سؤاالتمربوط به  57، 56، 55، 51، 56، 55، 56، 15، 15، 15، 15شماره  یهاتست

بررسی نکات آزمونی داخل تجربی آمده است که به  99در کنکور  هاتستاز این تیپ  سؤال 55که در کل  باشدیم

 :پردازمیم سؤاالتپیرامون این 

 شدهیطراحمفهومی  صورتبهبلکه  ،کتاب درسی نیست یبندجملهکپی  ،هانهیگزاز  کدامچیه، 15اره در تست شم

ت ادرس یک دین و زندگی دهم باید فرق بین استعدادهای انسان با حیوانبا توجه به بودند. در واقع داوطلب کنکور 

 .دادیمبایستی رد گزینه انجام  هاتفاوتو آنگاه بر اساس این  دانستیمو گیاهان را 

 از جمله کتاب برداشته شود و افراد با حفظ کردن متن کتاب درسی بتوانند قا یدقبنابراین، انتظار اینکه گزینه درست 

نادرستی است و این زنگ را به صدا ، توقع 15در تست شماره  99در دین و زندگی به تسلط برسند، برای کنکور 

 باید مفهوم را متوجه شده باشیم تا بتوانیم رد گزینه کنیم. انددهدرآور

نیز، جمالت کتاب  سؤالاست که در این  شدهیطراحاز تدبر در قرآن درس دوم دین و زندگی دهم  15تست شماره 

روشن  بعد ازکه  یکسان»درسی به این صورت است: . عبارت کتاب اندشدهمشابه جایگزین  یهاواژهبا اصطالحات و 

 یآرزوهاو آنان را با داده  نتیاعمال زشتشان را در نظرشان ز طانی، شکردند حقبه، پشت هاآن یبرا تیشدن هدا

 «است. فتهیفر یطوالن

که « هاآنروگردانی از هدایت الهی پس از تبیین دین برای »به این صورت است:  15 سؤال 5متن گزینه  کهیدرحال

نیز از یک کلک تستی استفاده کرده که  7. در گزینه امنوشته تانیبرامفهوم و برداشتی از متن تدبر در قرآن است که 
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، کهیالدرح« زینت دادن اعمال زشت ایشان در نزد مردم»تباه کند: با دیدن کلمات مشابه با کتاب درسی، اش آموزدانش

ن طراح کنکور با جایگزین کرد جهیدرنت«. داده نتیاعمال زشتشان را در نظرشان ز»در متن کتاب چنین گفته بود: 

 ، یک گزینه شک برانگیز نادرست ساخته است.«خودشان» یجابه« مردم»کلمه 

ه کند از جمالتی استفاد کندیمغلط دیگر همین تست، سعی  یهانهیگزبرای ساختن  سؤالنکته جالب اینکه، طراح 

 لهیوسبهایجاد کینه و عداوت در میان مردم »که در کتاب درسی در همان تدبر در قرآن آورده شده است. عبارت 

یفتند. به دام ب هایکنکور تعدادی از شودیمدر آن تدبر در قرآن، نوشته شده و این موضوع باعث  قا یدق« شراب و قمار

 یهانهیزگطراحان کنکور برای ایجاد  یهاکلکبنابراین استفاده از مطالب کنار هم نوشته شده در کتاب درسی، یکی از 

 نادرست است.

. در درس دوازدهم گذاردیمجالبی در طراحی گزینه غلط را به نمایش  یهاکیتکندین و زندگی،  15تست شماره 

 :میخوانیمهم چنین دین و زندگی د

 و است که هرکدام پوشش شدهلیتشک یاز اقوام و ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلف یکه امت اسالم میدانیم»

نند ک یزندگ یاقوام مختلف ران،یا زمانیمثل کشور عز ،یممکن است در کشور یلباس مخصوص خود را دارند. حت

تابع  یدایو نوع پوشش، تا حدود ز ین، چگونگیباشند. بنابرا دهیخود برگز یبرا یپوشش خاص هاآنکه هرکدام از 

 یمردان را موظف کرده است، لباس ،یتنوع و گوناگون نیا رشیو اقوام است. اسالم، ضمن پذ هاملتآداب و رسوم 

که  یلباس دنیوشپ ن،یجامعه هماهنگ باشد. بنابرا یاخالق یهاارزشبپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با 

 «حرام است. رد،یجلب زنان نامحرم قرار گ لهیوس ایکند  نماانگشت مردمآنان را نزد 

که اسالم تنوع و گوناگونی پوشش ناشی از آداب و رسوم را پذیرفته ولی به مردان  میشویمطبق این متن متوجه 

 ن،یهماهنگ باشد. بنابرا جامعه یاخالق یهاارزشبا آنان حفظ شود و وقار و احترام لباسی بپوشند که  دیگویم

 .حرام است رد،یجلب زنان نامحرم قرار گ لهیوس ایکند  نماانگشت مردمکه آنان را نزد  یلباس دنیپوش

زمانی از مرور کردنش بگذرد، آنگاه ممکن است تعدادی از دانش آموزان  اگر خصوصبهاین متن بسیار فریبنده است 

ه ب»نقش ببندد که:  ذهنشاناخالقی جامعه جایگزین کنند و به اشتباه این جمله در  یهاارزشآداب و رسوم را با 

 دنیوشپ ن،یهماهنگ باشد. بنابرا آداب و رسومبا حفظ شود و آنان وقار و احترام لباسی بپوشند که  دیگویممردان 

 «.حرام است رد،یجلب زنان نامحرم قرار گ لهیوس ایکند  نماانگشت مردمکه آنان را نزد  یلباس
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با توجه به پذیرش »گفت:  سؤالداخل تجربی قرار گرفت و در صورت  99طراح کنکور  هیمادستهمین موضوع 

پوشش در احکام اسالمی، رعایت کدام مورد پوشش الزم است و استفاده از کدام لباس، تنوع و گوناگونی شکل 

 قرار داد: گونهنیاو چهار گزینه را « برای مردان حرام است

 کند نماانگشتآنان را نزد مردم  -رعایت آداب و رسوم

 نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت کند -رعایت آداب و رسوم

 کند نماانگشتآنان را نزد مردم  -معهجا یهاارزشهماهنگی با 

 نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت کند -جامعه یهاارزشهماهنگی با 

 سؤالشوند، هدف طراحان دین و زندگی برای طراحی  جاجابه آموزدانشکه ممکن است در ذهن  ییهامتنبنابراین 

 تراحترخیلی  کردیمدقت  هانهیگزقسمت دوم است. در مورد همین تست به این نکته توجه کنید که اگر کسی به 

چون دین در مورد اینکه لباس از قوم خاصی تبعیت کند و حرام شود، به دلیل پذیرش تنوع و  دادیمرد گزینه انجام 

در همان نگاه اول خط  7و  5 یهانهیگزگوناگونی که خودش ناشی از آداب و رسوم است، مشکلی ندارد، بنابراین 

 .خورندیم

جدیدی در تست سازی است. در درس دوم دین و زندگی  یهاکلکدین و زندگی نیز، نشان دهنده  15تست شماره 

 ییهاتفاوت گریکدیمانند نژاد، زبان، و آداب و رسوم با  ات،یخصوص یدر برخ نکهیافراد با ا: »میخوانیمیازدهم 

 رایتفکر و قدرت اخت هسرمای از: هاانسان همثال، همدارند؛ به طور  یمشترک یفطر یهایژگیوهمگان  یدارند، ول

 «.برخوردارند

فطری مشترک  یهایژگیو. 5دارد:  دواژهیکلکه برای تفکر و قدرت اختیار دو  میشویمدر این متن متوجه 

 ه. سرمایه است. همین موضوع، برای طراح کنکور به یک روش گزینه سازی تبدیل شد. او چهار گزین5، هاستانسان

 به بخش اول هر گزینه دقت کنید: لطفا زیر ساخته است.  صورتبهرا 

 شوندینمویژگی کسانی که دچار خسران  -سرمایه ویژه انسانی -سرمایه ویژه انسانی

 ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان -مشترک فطری یهایژگیو -سرمایه ویژه انسانی
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 ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان -مشترک فطری یهایژگیو -مشترک فطری یهایژگیو

 شوندینمویژگی کسانی که دچار خسران  -ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان -مشترک فطری یهایژگیو

انجام دهید اما با توجه به  یانهیگزهیچ رد  دیتوانینمدرست است و شما  هانهیگزبا این حساب، قسمت اول همه 

که فقط سرمایه بودن قدرت اختیار یادشان  شودیمباعث  خوانندیم، این درس را بد هایکنکورکه بسیاری از این

 است. 7پاسخ گزینه  کهیدرحالخط بکشند  7و  6 یهانهیگزگی روی باشد و به همین ساد

 کند که ناشی از دقتطراحی  ییهاتست کندیم، این است که طراح کنکور در این درس، سعی رسدیمآنچه به نظر 

ترک که قدرت اختیار ویژگی مش دانستیمالبته اگر کسی مفهوم را هم متوجه شده بود به خوبی  نظر روی متن است.

 چون همه از آن برخورداریم و از سوی دیگر یک سرمایه انسانی نیز هست. هاستانسانفطری همه 

یا داوطلب کنکور  آموزدانشزیرا از  آمدیم حساببهبرای درس دین و زندگی یک تیپ جدید  56تیپ تست شماره 

با  مرتبط یهامبحثمهم بود، دانستن وظیفه و  سؤالدرست را مشخص کند. آنچه در این  یهانهیگزکه  خواستیم

 دانندیم مثال که  کنندیم؛ کسانی که در خواندن درس دین و زندگی به این صورت عمل گریدعبارتبههر عنوان بود. 

ت اقدامات پیامبر اسالم چه بوده اس مثال ، یا دانندیمتیتروار همه وظایف را  صورتبهعیت دینی چیست و وظیفه مرج

 در حل این تست هیچ مشکلی ندارند. دانندیمرا  هاآن وارفهرستو 

رم اک امبریپ»در متن کتاب درسی به آن اشاره شده:  قا یدقیک تست آسان و وابسته به متن بود که  55تست شماره 

 ظلم و هیکننده عل امیامام و ق نیرا به عنوان آخر یخود با مردم سخن گفته بود و امام مهد نجانشی دوازده درباره

انب که از ج یتیاز آن حضرت و مأمور زیامامان ن ریو سا یعل نیرالمؤمنیکرده بود. ام معرفی جهان در عدل برپا کننده

تولد به قتل  محضبهد را موعو یدرصدد بودند مهد عباسیبنحاکمان  ل،یدل نیمکرده بودند. به ه ادیخدا دارد، 

 .کندیمنیز همین مورد را اشاره  5گزینه  قا یدق«. برسانند

، انسان موحد: »دیگویمدر کتاب داریم که  یاجملهزیرا  شدیمنیز یک تست آسان کنکور محسوب  56تست شماره 

دارد و  داریثابت و پا یتیاوست، شخص یهافرمان رویکرده و پ میخداوند تنظ تیخود را بر اساس رضا یچون زندگ

 «.است یبرخوردار از آرامش روح
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ا بر اساس ر اشیزندگکسی که همین جمله را در تست آورده بودند فقط نکته مهم اینکه بایستی بدانید که:  قا یدق

ی جمالت که بایست دهدیماین این تست به ما نشان رضایت خداوند تنظیم کرده معادل اخالص در بندگی است. بنابر

 باشد. تواندیمبه چه معنا  یاجملهمعادل را در دین و زندگی تشخیص دهیم و بدانیم هر 

کنکور سراسری است که در مورد  و آسان داخل کشور، یک تست تکراری 99دین و زندگی کنکور تجربی  51تست 

انجام کار، اجرا کردن، حتمیت بخشیدن، »همین نکته را بداند که هرکجا  . اگر کسی فقطباشدیمقضا و قدر الهی 

این تست را حتی  توانستیمرا مشاهده کرد همان قضای الهی است، آنگاه « پایان رساندن و هر نوع انجام فعلی

 کتاب دین و زندگی بزند. یهاآموزهبدون توجه به 

عصر ائمه را به  یهاچالشعنی اگر کسی موارد مربوط به نیز یک تست مورد محور کنکور بود ی 55تست شماره 

 .کردیماین تست را به راحتی حل  دانستیمصورت تیتروار 

کنکور تجربی، از جمالت داخل کتاب درسی طراحی شده بود و اگر کسی متن را فقط حفظ  57و  56تست شماره 

 را حل کند. سؤالاین  توانستیمبود 

 ح اینو سط استمتوسط رو به پایین تشکیل شده  یهاتستمتن محور دین و زندگی از  یهاتست: یریگجهینت

 هایسازمعادل -5برای کسی که متن را خوانده و حفظ باشد، سخت نیست ولی به این چند نکته توجه کنید:  سؤاالت

بایستی جمالتی که مربوط و معادل این  دیشویم روروبه« والیت ظاهری»مثال وقتی با عنوان  طوربهرا بلد باشید 

را طراحی کنند و از دانش آموزان بخواهد  ییهانیتمر توانندیممفهوم است را تشخیص دهید که مشاوران محترم 

 که معادل جمالت را بگویند.

ی با مفاهیم دین، جمالت کتاب درسی را یآموزشکمککار و  یهاکتاباگر مشاور ندارید، بایستی با استفاده از 

که در مورد انجام امور به اجازه خداست بایستی نتیجه بگیرید که  دیخوانیمرا  یاجملهوقتی  مثال کنید.  یسازمعادل

 این جمله معادل قضای الهی است.

کلمه به کلمه حساس نباشید بلکه بایستی مفهوم را هم در نظر بگیرید زیرا  صورتبهروی جمالت خود کتاب  -5

لیست عناوین و فهرست  -6جدید از جمالت کتاب است، رو به افزایش است.  یبندجملهمفهومی که  یهاتست

در درس دین و زندگی  تانیدرصدهاو باال رفتن  یزنتستسازی کردن موارد مرتبط به هم باعث افزایش سرعت 
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. بنابراین چرخه باشدیم هاتستجمالت نزدیک به هم در متن کتاب، طعمه طراحان برای ساختن  -7. شودیم

 مرورتان در دین و زندگی بایستی فشرده باشد.

 وابسته به آیات دین و زندگی سؤاالتتحلیل : دوم بخش
وابسته به آیات دین و زندگی است که در  51و  55، 56، 59، 55، 55، 55، 57، 55، 19، 15، 11، 17، 16 یهاتست

 :پردازدمیم هاآنسی تست از این بخش طراحی شده که به برر 57کل، 

 16تست در صورت  مثال زیرا  ،محور است و متن حدیث ،مفهومی آیه سؤالسه  59و  55 ،11 ،16تست شماره 

حاال  .«ستیما ن ییایدن اتیو ح یزندگ نیجز هم یاتیو ح یزندگ: »ندیگویمکه کافران  دهدیمرا قرار  یاهیآ سؤال

 شما باید بگویید چه جوابی باید به آنان داده شود؟

پاسخ مورد نظر چیزی نیست که فکر کنید در کتاب درسی بالفاصله بعد از این آیه نوشته شده باشد. بلکه طراح 

اب داد. خب جو هاآنرا تحلیل کنید و بعد بگویید چگونه باید به  سؤالکنکور به دنبال آن است که خواسته صورت 

جواب بدهیم پس باید  هاآنحاال اگر بخواهیم به  که دنیایی به جز اینجا وجود ندارد دیگویم سؤالوقتی صورت 

 امساختهدینی تجربی  16 سؤالنمونه تست مکمل برای  یکبیاوریم که ضرورت یا امکان معاد را اثبات کند.  یاهیآ

 .میخوانیمکه با هم 

 .دهدینم ارائه «یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ أَمْ»یه شریفه آ بر دیتأکدالیل بیشتر برای  ،گزینهکدام  :تتس

 یر اظَهِ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ کَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ یَأْتُونَ لَا الْقُرْآنِ ذَاهَ بِمِثْلِ یَأْتُوا أَن قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى -5

 ر ایاختِالف ا کَثِ هِیلَوَجَدوا ف رِاهللِیالقُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَ تَدَبَّرونَیَاَفاَل  -5

 اِذ ا لَرتابَ المُبطِلونَ  نِکَیمیَبِ مِن کِتابٍ وَ ال تَخُطُّه یوَ ما کُنتَ تَتلو مِن قَبلِه -6

 ا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوالَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَ أَ -7

ن و از آن بیاورید که اثبات حقانیت قرآقر یهاسورهمانند یکی از  یاسوره دیتوانیماگر  دیگویم سؤالصورت یه آ

ن از سوی خدا آیات قرآشده که  دیتأکنیز همین موضوع  ،سه گزینه اول یاتآن است. در آسوی خداوند بودن 

 اعت از طاغوت است بنابراین دلیلیگزینه چهارم در مورد اطباشد. اما  هاآنگوینده  تواندینمفرستاده شده و پیامبر 

 شودیمپاسخ همین گزینه  و دهدینم ارائهن آبرای حقانیت قر
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 هایرکنکوبیاورند تا  نامهدرسرا در  یاتی که در جواب هم هستندآموظف هستند  یآموزشکمک یهاکتابنابراین ب

 .برخورد کنند هاتستبا این مدل  ترراحت

یات دین و زندگی هستند که آاز تجربی بود. برخی  99سان ولی زیبای کنکور آ یهاتستاز  یکی 17شماره تست 

یات همیشه خوراک آ. این دهندیمتوضیحی در مورد مفهومی از درس را  ،نآو هر بخش  باشندیم یچندبخش

ن مورد استفاده قرار گرفته به ای سؤالکه در همین  یاهیآطراحان برای ساخت تست کنکور بوده است. به طور مثال 

 .«سَعِیر ا سَیَصْلَوْنَوَ نَار ا بُطُونِهِمْ فِی یَأْکُلُونَ إِنََّمَا ظُلْم ای أْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَإِنََّ الََّذِینَ یَ » :شرح است

کم است تش در شآجنبه حقیقی عمل که فرو بردن  -5 :خوردن مال یتیم به ظلم دارای دو بخش است ،یهآاین در 

 ستیابیمرا  یچندبخشیات دو یا آین . چن(جهنم)تش فروزان آفرو افتادن در و سرانجام این افراد که نتیجه  -5و 

 .باشدیمطراحان برای تست سازی  موردتوجهقرار دهید که  مدنظربیشتر 

فقط به شرطی که کلمات کلیدی  دیآیمساده کنکور به حساب  یهاتستاز  سؤال سه 56و  55 ،15شماره تست 

ات یآمعتقدند که برای موفقیت در درس دین و زندگی بایستی  هایبرخ. دیدادیمیات را روی چند عبارت قرار آ

کاری که  ،دهندیمن را در تست قرار آاز و فقط بخشی  دهندینمیه را به ما آچون همیشه کل  درس را حفظ کرد

 .انجام داده است این سه تستاح در طر

کلمه  چند ردیه را آاینکه شما بتوانید رمزهای  ؟تپیشنهاد بهتر چیس ،است یریگوقتراه بسیار  ،یهآحفظ کردن  خب

 مِثْلِهِ بِ یَأْتُونَ لَا الْقُرْآنِ ذَاهَ بِمِثْلِ یَأْتُوا أَن وَالْجِنُّ عَلَىاجْتَمَعَتِ الْإِنسُ قُل لَّئِنِ »یه آمثال  طوربهقرار دهید. یه آدر طول 

یه را بدهند من رمزش را آهر بخشی از  یطورنیا. امکردهرمز  ،بی رنگآرا با کلمات  «ظَهِیر ا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ کَانَ وَلَوْ

 یه نیست.آدارم و نیاز به حفظ کردن کل 

یه و متن بود که همگی در کتاب درسی به آسان و ارتباط بین آکنکور تجربی تستی  51و  55 ،19 شمارهتست 

 اصی وجود نخواهد داشت.مشکل خ سؤالدر حل این  قطعا صورت روشن نوشته شده است و 

ر متوسط رو به باال د سؤالیک  توانیمتست را این نواع شرک است. یات مرتبط با اآدر مورد پیام  55شماره تست 

توجه کنید و  هانهیگزنیاز بود به قسمت به قسمت  ،یه مسلط باشیدآبایستی روی پیام نکه آنظر گرفت زیرا عالوه بر 

 .دیشدیمدچار مشکل  سؤالدر حل  ،نداشتید هانهیگزاگر دقت کافی روی تحلیل 
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ان دیگران هم مالک بخشی از جه ،اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او» :گزینه یک این تست توجه کنیدبه 

 :دارد بخش دواین گزینه خودش حاال  .«شرک در مالیک هم دارد ،باشد خالقیتاگر کسی معتقد به شرک در  ،هستند

اگر صحبت از شرکت در خالفیت شده است حاال  -5 ؟یه صحبت از شرک در خالقیت شده استآیا در این آ -5

 میشویمتوجه م قا یدقکه  ؟شودیمباعث شرک در مالکیت نتیجه بگیریم که شرک در خالقیت یه آطبق این  میتوانیم

 .شودیمگزینه یک غلط  ،نیست و به همین دلیلشرک در خالقیت صحبتی از  ،یهآدر این 

ین حساب باز کرده که دارد و طراح روی ا شیهاقسمتنظر روی همه  دقتبهنیاز  یچندبخش یهانهیگزچنین 

 دام تستی بیفتد. پاسخ دهد و در سؤالبه  ،یهآو بدون توجه به  اشیذهن یهاآموختهبر اساس  آموزدانش

 گرددیرمببه این موضوع  سؤالیه بود و تنها نکته این آکنکور تجربی داخل کشور در مورد ارتباط شعر با  57 سؤال

یه را آن اشاره شده و متن آیه کتاب درسی به آسوره یوسف که در بخش بررسی  66و  65یه آکه طراح کنکور از 

 شدهاشاره هانآیاتی که در کتاب درسی نیست ولی به آموزان بایستی آدانش  طراحی کرده است. بنابراین سؤال ،نیاورده

 کرده و مسلط باشند. یرمزگذاررا نیز 

 آموزدانشیه دیگر را از متن کتاب درسی داده و آ 6ادعا کند که  تواندیم سؤالطراح کنکور در خصوص این البته 

ن کتاب که در مت یاهیآندارد پس باید  سؤالیات گفته شده در کتاب درسی ارتباطی با شعر صورت آن آکه  داندیم

که  یاهیآکه هرگز  شودیمخابره نگاه این پیام مآاین استدالل طراح را بپذیریم . اگر کردیمورده نشده را انتخاب آ

 .سیدن برآبه  هانهیگزجواب تست باشد و با رد کردن بقیه  ،یهآشنا نبود را کنار نگذارید شاید همان آ تانیبرا

دادن تست از صفحه شروع هر درس بود  ارائه ،همن آد و اتفاقی در دین و زندگی شروع ش 95در کنکور سال  قبال 

تستی است که مربوط به صفحه مقدماتی  قا یدق 55شماره . تست خوانندینمن صفحات را آ هایکنکورکه خیلی از 

 .باشدیمدوازدهم  زندگیدین و  کتاب یکشروع درس 

در  واقع. در باشدیم سؤالدر طراحی  یکدگذارتکنیک ن هم آیک کلک تستی جذاب دیگر هم داشت و  ،تستاین 

ایه م»ن یعنی جمله آاشاره کند از کد معرف  «اندیشه»نکه به طور مستقیم به کلمه آبه جای  ،صورت این پرسش

قابل  هایکنکورز که شاید برای خیلی ا بردیمبهره  «انسانو شکوفایی استعدادهای  طراوت و زیبایی بهار جوانی

 ارتباط برقرار کردن نباشد.
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 کندیما را شکوف استعدادها ،سازدیم بایرا پرطراوت و ز یبهار جوان شه،یاند»جمله کتاب وقتی به صورت بنابراین 

را انجام  یرمزگذارتا  دهدیماین فرصت را به طراح کنکور  ،نوشته باشد «.بخشدیم دیرا نو باتریز یاندهیآبه  دیو ام

 بعد روی این مدل کدها دقت نظر داشته باشید. یهاسالبرای کنکور  ،نتیجهدر  دهد.

ا در ی احادیث و شعرهایی که مرتبط به هم هستند ،یاتآنیاز داریم که  ،کتاب تستی نامهدرسبه  -5 :یریگجهینت

 .کرده باشد یآورجمعرا  باشندو زندگی  دینمختلف  یهادرسحتی اگر از  ،جواب هم هستند

یه را نصفه دادند دچار مشکل آکنید تا اگر  یرمزگذاریه آمختلف  یهابخشیات را در آ یهادواژهیکلسعی کنید  -5

یه در خصوص چه مفهومی از آبدانید هر بخش  کهیطوربهبیاموزید  یکدگذاررا با  یچندبخشیات آ -6نشوید. 

مده را به کتاب درسی اضافه کرده و آ شانسورهیه و نام آیاتی که در کتاب درسی فقط شماره آ -7. درس است

 چون مالک طراحان برای ساخت تست است. بخوانید

گذاری روی به کد -5. اندگرفتهصفحات مقدماتی هر درس توجه کنید که هدف طراح برای تست سازی قرار به   -1

ن استفاده آاز جمالت معادل  ،زیرا طراحان گاهی به جای اشاره مستقیم به کلمه ،توجه کنید هادرسکلمات 

 .کنندیم

تجربی داخل کشور، نسبت به کنکورهای قبلی،  99کنکور  دین و زندگی یهاتستآیا : یبندمعج

 ؟اندبوده ترسخت
این اما اگر ربی مشاهده شد داخل تج 99کنکور  دین و زندگی سؤاالتتیپ تستی جدید در  چندکه  درست است

روی معنای  -5 :به تسلط باالیی برسد توانستیمدر این درس  کردیمسه مهارت را در طول سال تحصیلی کسب 

 یهاعبارت -6 ،انجام دهدیه آمختلف  یهابخشرا از  هاهیآ یهایرمزگذار -5 ،یات دین و زندگی مسلط باشدآ

 .ر طول سال تحصیلی مرور کرده باشدمعادل را د

اگر این جمله  کهیدرحال ،موزان شوک بدهدآش جدید تستی به دان یهاقالببا  خواستیم 99کنکور در سال طراح 

 .دیکنیماین کلک طراح را خنثی  قطعا مد نظر قرار دهید  «ن نیستآجدید به معنای سخت بودن  هر قالب»مرا که 

و برای  «تجربی 99تحلیل درس ادبیات کنکور » مطالعه تحلیل درس ادبیات روی عبارتبرای  دیتوانیمشما همچنین 

 کلیک کند. «99صفحه اختصاصی تحلیل عربی کنکور » تحلیل درس عرب روی عبارته مطالع

https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-adbiate-tajrobie-dakhel-99/
https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-arabi-tajrobie-dakhel-99/
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یل صفحه اختصاصی تحل» رویو ارسال پرسش در خصوص این درس فحه اختصاصی این تحلیل صبرای ورود به 

 کنید.کلیک  «99کنکور  دین و زندگی

https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-dini-tajrobie-dakhel-99/
https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-dini-tajrobie-dakhel-99/

