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 نظام جدید 89تحلیل اقتصاد کنکور 

 های مشترکمباحث مشترک، تست 

سازان سازمان سنجش با فکر آموزان نظام قدیم و نظام جدید در کنکوری مشترک شرکت کردند که آزمونامسال اولین سالی بود که دانش -

 طرح تست کردند.ها، ارائه حداکثری اشتراک در تست

 است: 89های کنکور نظام جدید در سال به آمار زیر دقت بفرمائید که آنالیزی از تست -

 تعداد تستها های کنکورشماره تست درسی فهرست کتاب

 9 )مشترک با بخش اول فصل سوم(928تست  فصل اول -بخش اول

 2 921/ تست 922تست  فصل دوم -بخش اول

 9 921تست  فصل سوم -بخش اول

 1 911/ تست 929/ تست 921/ تست 921/ تست 921تست  فصل چهارم -بخش اول

 9 912تست  فصل اول -بخش دوم

 9 )مشترک با بخش اول فصل اول( 911تست  فصل دوم -دومبخش 

 1 - فصل سوم -بخش دوم

 1 - فصل اول -بخش سوم

 9 911تست  فصل دوم -بخش سوم

 1 - فصل اول -بخش چهارم

 1 - فصل دوم -بخش چهارم

 9 929تست  فصل اول -بخش پنجم

 9 فصل دوم(  -)مشترک با بخش پنجم 911تست  فصل دوم -بخش پنجم

 9 فصل اول( -)مشترک با بخش اول919تست  فصل سوم -بخش پنجم

 معنای جدول فوق: -

 91های کنکور از چهار فصل داده شده است. کتاب درسی اقتصاد تست %11یعنی تست داده شده است.  91تست از  8از بخش اول، الف( 

به این دلیل که بیشترین قرابت و نزدیکی بین نظام قدیم و نظام فصل داده شده است. چرا؟  1های کنکور از فصل دارد که شصت درصد تست

های کتاب درسی هستند. همکاران دبیر و جدید در این چهار فصل بوده است.)معنایش این نیست که این چهار فصل مهمترین فصل

 آموزان توجه بکنند که سال آینده قرار نیست این تعداد تست از این چهار فصل بیاید.(دانش

! دو تست دیگر از بخش اول آمده است اما ترکیبی با باز هم از بخش اول طرح تست شده است ،تست فوق 8تر این که به جز نقطه جالب ب(

تست کنکور نظام جدید از بخش  91تست از  99گویم: های دیگر کتاب درسی. برای این که موضوع کاملاً قابل فهم باشد این مورد را میبخش

 درصد را از دست داده بود. 911درصد از  11فصلِ بخش اول( را نخوانده بود،  1آموزی بخش اول )یعنی اگر دانش اول آمده است.

ی مطالب این بخش از کتاب درصد از کتاب درسی هیچ تستی در کنکور نظام جدید طرح نشده است. چرا؟ برای اینکه عمده 11نزدیک به پ( 

 ر نظام قدیم این مباحث مطرح نشده بود.درسی فقط در نظام جدید بوده است و د
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 نظام جدید وآموزان نظام قدیم های همگن دانشگذاران آزمون امسال، این بوده است که با حداکثر تستت( مشخص است که دیدگاه سیاست

 را بسنجند و به همین دلیل با این نوع عدم توازن در طرح تست از فصول مختلف داریم.

  در درس اقتصاد: 89طراحان تست کنکور سال تشکر از طراح یا 

های نادرست و مبهم در تست سالم روبرو شدند. نداشتن تست 91آموزان با دانشخوشبختانه های کنکور، نکتة نادرستی نداشتند و ( تست9

 تیجه گرفتند.آموزان علوم انسانی است که به اندازة زحمتی که کشیدند ندرس اقتصاد، یکی از بهترین خبرها برای دانش

های کنکور، به شکلی طراحی شده بودند که بشود در زمان کوتاهی که برای هر تست در نظر گرفته شده است با کمی کمک گرفتن از تست( 2

 های اقتصاد با خیال راحت پاسخ داد.وقت درس ریاضی به تست

 وحید تمنا

 مدیر انتشارات مشاوران آموزش

 ناشر تخصصی رشته علوم انسانی
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