
تراکتور »308 سوپر«؛ نمونه ای از 
تفکر فرازمانی پورشه

گروه علمی و آموزشی- یکی از ویژگی های غیرمعمول تراکتور پورشه که 
در سال 1934 معرفی شد، اتصال هیدرولیکی بین پیشرانه و سامانه انتقال نیرو بود.

دکتر فردیناند پورشــه شرکت مشــاوره طراحی خود را در بیست و پنجم 
آوریل 1931 در اشتوتگارت، آلمان تاسیس کرد. یکی از مشهورترین محصوالت 
تولیدی با همکاری پورشه به نام فولکس واگن بیتل شناخته می شود که در زمان 
آلمان نازی به عنوان خودرویی برای مردم این کشور معرفی شد، اما پورشه در کنار 
کار روی "خودرو مردمی" برنامه هایی برای تولید "تراکتور مردمی" نیز داشت.

همانند موارد دیگری که حاصل ذهن خالق دکتر فردیناند پورشــه بودند، 
تفــاوت هایی در تراکتورهای تولیدی این شــرکت با نمونه های عادی وجود 
داشت. یکی از ویژگی های غیرمعمول تراکتور پورشه که در سال 1934 معرفی 
شد، اتصال هیدرولیکی بین پیشرانه و سامانه انتقال نیرو بود. این یکی از معیارهای 
متمایز و الزام طراحی همه پیشرانه های پورشه دیزل مورد استفاده در تراکتورها 
تا زمان تولید آخرین مدل در سال 1963 بود. دلیل خاصی برای این الزام وجود 
داشت. مهندسان در دهه 1930 بر این باور بودند که کشاورزان هنگام تعویض 
دنده قادر به گرفتن درســت کالچ نیســتند. دکتر فردیناند پورشه سه مدل اولیه 
تراکتور در سال 1934 تولید کرد که همگی به پیشرانه های بنزینی مجهز بودند. 
پیشــرانه دیزلی پورشــه که با هوا خنک می شدند در آن زمان هنوز آماده تولید 
نبود. پیشــرانه های دیزلی پورشــه پس از آزمایش های متعدد با توانایی تولید 
14 تا 55 اســب بخار نیرو معرفی شدند. تا اوایل دهه 1950، پورشه چهار مدل 
پایه یک، دو، سه و چهار سیلندر را تولید کرد. نکته جالب توجه دیگر این است 
که پورشــه تولید تراکتور چهار چرخ محرک را در سال 1946 مد نظر قرار داده 
بــود. پس از جنگ جهانی دوم فقط شــرکت هایــی در آلمان اجازه ادامه تولید 
تراکتورهای خود را داشتند که پیش و حین جنگ تراکتورهای کشاورزی تولید 
می کردند. پورشه یکی از این شرکت ها نبود اما یک طراحی مدرن و منحصر به 
فرد در اختیار داشــت، از این رو، موافقت نامه صدور مجوز را با شرکت آلمانی 
Allgaier GmbH و شرکت اتریشی Hofherr Schrantz امضا کرد. این 
دو شرکت از طراحی پیشرانه پورشه استفاده می کردند. در سال 1956، شرکت 
Mannesmann AG تصمیم گرفت تا وارد کسب و کار تولید تراکتور شود 
و مجوز طراحی پیشرانه دیزلی پورشه و تراکتور Allgaier را خریداری کرد. 
آنها یک کارخانه قدیمی تولید کشــتی هوایی زپلین را بازسازی کرده و توسعه 
دادند و با استفاده از ماشین آالت جدید و مدرن تولید تراکتورهای پورشه دیزل 
Porsche- در این کارخانه آغاز شد. این روند تا پایان سال 1963 توسط بخش

Diesel Motorenbau GmbH ادامه داشت. در پایان سال 1963 موافقتی 
با شــرکت رنو برای ارائه خدمات به تراکتورهای پورشه دیزل در سراسر جهان 
انجام شد و تولید این تراکتورها توسط Mannesmann AG متوقف شد. بین 
ســال های 1956 تا 1963 بیش از 125 هزار دستگاه تراکتور پورشه دیزل تولید 
شدند که بسیاری از آنها همچنان در مزارع سراسر جهان مشغول به کار هستند. 
همچنین، نمونه های بازسازی شده تراکتورهای پورشه دیزل عالقمندان خاص 
خود را داشته و نمونه های کامال بازسازی شده در بازه قیمت 15 تا 20 هزار دالر 
خرید و فروش می شوند. تصاویری که در ادامه ارائه شده به یک تراکتور "پورشه 
308 سوپر" تولید سال 1958 و کامال بازسازی شده اختصاص دارد. این مدل به 

پیشرانه سه سیلندر دیزلی 2466 سی سی مجهز است.

علمی -آموزشی 4

گروه علمی و آموزشی- اگرچه 
نیمه ســال 2021 هم به پایان رســیده 
اما به نظر می رســد هنــوز با روزهای 
جذاب این ســال برای بازار تلفن های 
هوشــمند فاصله زیادی وجود داشته 
باشد. تولیدکنندگان تلفن های هوشمند 
معموال در پایان تابستان یا ابتدای پاییز 
از نســل جدید محصوالت پرچمدار 
خود رونمایی می کنند تا در تعطیالت 
منتهی به پایان سال میالدی فروش قابل 
توجهی داشته باشند. چراکه بسیاری از 
مردم ترجیح می دهند برای ســال نوی 
میالدی به خرید تلفن های هوشــمند 
مشــغول باشــند. بنابراین در چند ماه 
تعــدادی از جذاب ترین محصوالت 
بازار تلفن های هوشمند از راه می رسند.

در ادامه با پنج تلفن هوشمند که 
در سال 2021 منتظر آن ها هستیم، آشنا 
می شوید. محصوالتی انقالبی و جذاب 
که احتماال بازار تلفن های هوشمند را 

بیشتر از قبل تکان می دهند.
 Samsung Galaxy Z

3 Fold
روزگاری تلفن های هوشــمند 
لمســی بزرگتریــن انقــالب دنیای 
تلفن هــای همراه بودنــد. اما چالش 
صفحات نمایش بزرگ و باکیفیت به 
پایان رسیده و حاال نوبت به تلفن های 
هوشمند تاشو رســیده تا یکی دیگر 
از رویاهــای قدیمی بشــریت رنگ 
و بــوی واقعیت بگیرنــد. کره ای ها 
نخستین تولیدکننده شناخته شده بازار 
تلفن های هوشــمند همراه بودند که 

وارد محصوالت تاشــو شدند و حاال 
با ســرعت عجیبی رو به جلو حرکت 
می کنند. حاال که شــیائومی و هواوی 
هــم وارد بازار تلفن های هوشــمند 
تاشو شده اند هم سامسونگ هم چنان 
تولیدکننده شــماره یک بازار اســت 
چراکه تولیدکنندگان چینی تلفن های 
هوشــمند تاشوی خود را تنها در بازار 
چین عرضه می کنند اما سامســونگ 
عرضــه جهانی آن هــا را از همان ابتدا 

آغاز کرده بود.
سامســونگ کــه بــا ســری 
 Samsung Galaxy Z محصوالت

Fold بخش به یکی از پیشگامان بازار 
تلفن های هوشمند تاشو تبدیل شده به 
زودی از نسل جدید این محصوالت با 
 Samsung Galaxy Z Fold نــام
3 رونمایی می کند. این تلفن هوشمند 
در تاریخ 11 آگوست 2021 مصادف 
با 20 مرداد 1400 معرفی می شــود و 
می توانــد انقالبی بزرگ در تلفن های 
هوشــمند تاشــو باشــد. پردازنده 
 3 Samsung Galaxy Z Fold
یکی از قدرتمندتریــن پردازنده های 
بازار موبایل است؛ اسنپدراگون 888 که 

می تواند سرعت بی نظیری داشته باشد.
صفحه نمایش هــای این تلفن 
هوشــمند از نــرخ رفرش ریت 120 
هرتزی پشــتیبانی می کنند و البته که 
 S Pen پشــتیبانی از قلم هوشــمند
 Samsung Galaxy Z هــم بــه
Fold 3 اضافه شــده اســت. یکی از 
موردانتظارتریــن محصــوالت بازار 
تلفن های هوشــمند در ســال جاری 
احتماال از دوربین ســلفی زیر صفحه 
نمایش هم یاری می گیــرد و باطری 
4325 میلی آمپری وظیفه تامین انرژی 
مورد نیاز این تلفن هوشمند را برعهده 

دارد.
 Samsung Galaxy Z

3 Flip
ســری محصوالت گلکســی 
فولــد و گلکســی زد فولد تلفن های 
هوشمند تاشــوی سامسونگ در این 
بازار نوظهور هســتند که با هر نســل 
جذاب تــر و کاربردی تر می شــوند. 
اگرچه این محصوالت به دلیل قیمت 
باال و مشکالتی که دارند هنوز پرفروش 
نیستند اما کره ای ها در تالش هستند تا 
با تنوع بیشــتر این سری محصوالت 

آن هــا را به محصوالتــی پرفروش تر 
تبدیل کنند.

یکی دیگر از تلفن هاش هوشمند 
موردانتظار ســال جاری کــه به نظر 
می رسد اشتیاق زیادی برای رونمایی 
 Samsung از آن وجــود دارد هــم
Galaxy Z Flip 3 لقــب می گیرد. 
محصولی که قرار اســت نســبت به 
نســل قبلی ارزان تر باشد. در شرایطی 
که سامســونگ نســل قبلی این تلفن 
هوشــمند را با قیمــت 1450 دالر به 
بازار عرضه کرده بود به نظر می رســد 
 3 Samsung Galaxy Z Flip که
با قیمت 1250 به بازار عرضه می شود. 
ظاهرا سامسونگ به جز مدلی که 256 
گیگابایــت حافظه داخلــی دارد و از 
8 گیگابایــت رم هم بهره می برد، مدل 
دیگری از این تلفن هوشمند را به بازار 

عرضه نمی کند.
ایــن تلفــن هوشــمند هــم از 
اسنپدراگون 888 به عنوان قلب تپنده 
خود یاری می گیرد و صفحه نمایشی 
6.۷ اینچــی با نــرخ رفرش ریت 120 
هرتــزی دارد. صفحــه نمایش ثانویه 
 3  Samsung Galaxy Z Flip
هم اندکی بزرگتر شــده و حاال ابعادی 
1.9 اینچــی دارد. اطالعــات زیادی 
درباره این تلفن هوشمند وجود ندارد 
اما مشخص است که در شرایطی مشابه 
 3 Samsung Galaxy Z Fold با
در تاریخ 11 آگوست 2021 مصادف با 

20 مرداد 1400 معرفی می شود.
6 Google Pixel

اگرچــه گوگل به دلیــل موتور 
جســتجو و سیســتم عامل اندروید 
شــناخته می شــود اما آن ها فــارغ از 
محصوالتــی که به صورت نرم افزاری 
معرفی کرده اند، محصوالتی هم دارند 
که به شــکل ســخت افزاری ساخته 
شده اند. محصوالت سری Pixel یکی 
از همین محصوالت هستند که به ویژه 

در چند ســال اخیر بیشتر از قبل مورد 
توجه قرار گرفته اند. ســری Pixel در 
حقیقت پرچمدارانی در بازار تلفن های 
هوشــمند هســتند که توسط گوگل 
بــه بازار عرضه شــده اند. جدیدترین 
محصوالت این مجموعه قرار است به 

زودی و در سال جاری معرفی شوند.
نســل جدید محصوالت سری 
پیکســل که در خانــواده Pixel قرار 
می گیرند در حقیقت شامل دو محصول 
 Pro 6 Pixel 6 و Pixel می شــوند؛
که در مقایســه با نســل قبل یک تغییر 
بــزرگ را نوید می دهنــد. پیش از این 
 Pixel با نام های Pixel محصوالت
و Pixel XL به بازار عرضه می شدند 
اما گوگل در نهایت تصمیم گرفته پیرو 
بیشــتر برندهای شناخته شــده بازار 
پســوند Pro را جانشین XL کرده تا 
شاید در بازاریابی هم موفقیت بیشتری 
به دست آورد. اخیرا جزییات بیشتری 
درباره ســخت افزار و امکانات نســل 
ششم محصوالت Pixel منتشر شده 
که نشــان می دهد Pixel 6 می تواند 
یکــی از موردانتظارترین محصوالت 
سال باشد. این تلفن هوشمند به صفحه 
نمایشــی 6.4 اینچی مجهز شــده که 
جزییات زیادی درباره سخت افزار آن 
وجــود ندارد. دوربین اصلی این تلفن 
هوشمند 50 مگاپیکســلی است و از 
دوربین فوق عریض 12 مگاپیکســلی 
هــم بهره می برد. باطری Pixel 6 قرار 
است ظرفیتی فراتر از 4300 میلی آمپر 
داشته باشــد که اندکی ناامیدکننده به 
نظر می رســد. این تلفن هوشــمند با 
اندروید 12 به بازار عرضه می شــود و 
تاریخ حــدودی رونمایی از آن در ماه 

اکتبر است.
10 Nokia

تولیدات تلفن هوشــمند نوکیا 
از ســال 201۷ تا امروز زیر ســایه دو 
پروژه »گو« و »وان« دنبال شده و اگرچه 
انتقادات بسیاری به رابط کاربری بیش 
از حد ساده محصوالت نوکیا وارد بوده 
امــا بزرگترین انتقادی که این روزها به 
اســتراتژی نوکیا در بازار موبایل وارد 
می شــود به موضوع دیگــری ارتباط 
دارد. تلفن هوشمند Nokia 9 به عنوان 
نخستین نسل از سری نهم محصوالت 
اندرویدی نوکیا در فوریه 2019 معرفی 
شد و پس از آن دیگر محصول جدیدی 

از این مجموعه معرفی نشد.
 9 Nokia به عبارت دیگر، تلفن
از فوریــه 2019 تا امروز تنها پرچمدار 
نوکیا بوده که در کنگره جهانی موبایل 
2019 معرفی شد. در حالی که بیشتر از 
دو سال از معرفی نخستین نسل سری 

نهم تلفن های هوشمند نوکیا می گذرد و 
بسیاری از رقبای قدرتمند در این مدت 
حداقــل دو پرچمدار بــه بازار عرضه 
کرده انــد، نوکیا هنوز نســل جدیدی 
بــرای پرچمدارانش معرفی نکرده اما 
ظاهرا پیش از آن که سال 2021 به پایان 
برسد، انتظارات برای پرچمدار جدید 
نوکیا به پایان می رسد. پرچمدار جدید 
نوکیا در سال های اخیر اسامی عجیبی 
داشــته اســت. از 9.1 و 9.2 و 9.3 تا 
Nokia 10 که ظاهر قرار نیست هرگز 
معرفی نشود. از آن جایی که نوکیا روند 
نام گذاری تلفن های هوشمنند خود را 
عوض کرده بســیاری تصور می کنند 
 Nokia X60 پرچمــدار جدید نوکیا
باشد اما این تلفن هوشمند همچنان با 
نام Nokia 10 شــناخته می شود. این 
تلفن هوشمند قاعدتا پیش از پایان ماه 
نوامبر رونمایی خواهد شــد. دوربین 
زیر صفحه نمایش، دوربین اصلی 200 
مگاپیکسلی و باطری 6000 میلی آمپری 
از جمله اطالعاتی هســتند که درباره 

پرچمدار جدید نوکیا وجود دارد.
13 iPhone

حاال نوبت بــه موردانتظارترین 
تلفن هوشمند ســال جاری می رسد؛ 
iPhone 13. محصوالت انقالبی اپل 
همیشه مورد توجه بسیاری از کاربران 
 iPhone قرار گرفته اند و به همین دلیل
13 هــم از همین قاعده پیروی می کند. 
اپــل در 14 ســپتامبر مصــادف با 23 
شهریور از نسل جدید آیفون رونمایی 
می کنــد و این آیفون های جدید از 24 
سپتامبر مصادف با 2 مهر به بازار عرضه 

خواهند شد. 
به نظر می رســد iPhone 13 از 
قابلیت شــارژ معکوس هم پشتیبانی 
می کند که به این تلفن هوشمند اجازه 
می دهد سایر محصوالت را شارژ کند.

تحلیلگــران بــازار تلفن هــای 
هوشــمند پیش بینی می کنند فروش 
iPhone 13 و ســایر محصــوالت 
خانــواده آن به دلیــل تحریم هایی که 
آمریــکا علیــه هواوی تنظیــم کرده، 
فراتر از ســطح انتظارات خواهد بود. 
iPhone 13 قطعــا از صفحه نمایش 
OLED بهره می بــرد و احتماال ناچ 
)حفره صفحــه نمایش( کوچک تری 
در مقایســه با نسل های قبلی دارد. این 
تلفن هوشمند قطعا از سنسور لرزشگیر 
اپتیکال هم بهره می برد. دوربین های این 
تلفن هوشمند هم در مقایسه با نسل قبل 
عملکرد بهتــری ارائه می دهند. به نظر 
می رسد iPhone 13 یک بروزرسانی 
بزرگ برای محصوالت ســری آیفون 

باشد.

پنج تلفن هوشمند که در سال ۲۰۲۱ 
منتظر آن ها هستیم

سال ۲۰۲۱ می تواند سال فوق العاده ای برای بازار تلفن های هوشمند باشد. چراکه تنوع بی نظیری 
از جذاب ترین محصوالت ممکن در چند ماه آینده از راه می رسند.
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 تولیدکنندگان تلفن های هوشــمند معموال در پایان تابستان یا 
ابتدای پاییز از نســل جدید محصوالت پرچمدار خود رونمایی 
می کنند تا در تعطیالت منتهی به پایان سال میالدی فروش قابل 
توجهی داشــته باشند. چراکه بسیاری از مردم ترجیح می دهند 
برای سال نوی میالدی به خرید تلفن های هوشمند مشغول باشند.

گروه علمی و آموزشی- رییس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
از اعالم مشــکالت و ایرادات سؤاالت 
کنکور سراسری 1400 با نگاهی دقیق 
و کارشناسانه خبر داد. حسن ملکی در 
تشریح ایرادات سؤاالت کنکور  1400 
گفت: در رشــته ی ریاضی 8 سؤال، در 
رشته ی تجربی 2 ســؤال و در رشته ی 
انســانی 6 ســؤال از بخش حذفیات 
کتاب های درســی بوده است که جمعًا 
14 ســؤال می شود. در رشته ی ریاضی 
12 و در رشته ی تجربی 9 سؤال خارج 
از اهداف کتاب درســی طرح شده بود. 
همچنین در رشته ی ریاضی یک سؤال 
و در رشته ی تجربی دو سؤال اشتباه بود. 
۷ سؤال در رشته ی ریاضی، 3 سؤال در 
رشــته ی تجربی و 8 سؤال در رشته ی 

انسانی با دشواری بسیار باالبود.
وی با تأکید بر تشکیل کارگروهی 
مشــترک برای رسیدگی به اعتراضات 
دانش آموزان بیان داشت: پیشنهادم این 
است که کارگروه با حضور کارشناسان 
ســازمان پژوهــش، صاحب نظران و 
سازمان سنجش تشکیل شود و به طور 
دقیق و علمی مشــخص شــود که آیا 
این مســائلی که مطرح می کنیم واقعی 
هســتند؟ آنچه اعالم کردیم منطبق بر 
واقعیت بوده و با اســتانداردهای معین 
کاماًل منطبق است.ملکی تصریح کرد: 
کتاب های درســی در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی تولیدشــده و 
خانواده ها و دانش آموزان نیز از ما انتظار 
دارند مدافع منافع یادگیری آن ها باشیم، ما 
قباًل حذفیات را به سازمان سنجش اعالم 
کرده بودیم اگر این طور نبود ســازمان 
سنجش می توانست بگوید که حذفیات 
را به آن ها اعالم نکرده یا دیر اعالم کرده 
ایم. انتظار نداشــتیم ایــن نکات مورد 
بی اعتنایی قرار بگیرد. مسئله این است 
که دانش آموزان نتوانستندبه این سؤاالت 
پاسخ دهند؛ مشخصاً دانش آموزان اولین 
تستی که می زنند مربوط به درس ریاضی 
اســت و با سؤاالتی مواجه می شوند که 
در حذفیــات اعالم شــده و به طــور 
طبیعی ازنظــر روانی به هم می ریزند و 

به احتمال زیاد نتوانستند دیگر سؤاالت را 
پاسخ دهند. وی در خصوص این که با 
توجه به اتمام کنکور انتظارتان از سازمان 
سنجش چیست و آیا آن ها می توانند در 
پذیرش داوطلبان کنکور 1400 تغییراتی 
ایجاد کنند؟ گفت: انتظار داریم تدبیری 
بیندیشند. مسئله دار بودن این سؤاالت 
را ســازمانی بیان می کند که کتاب های 
درســی را تألیف کرده اســت. وقتی 
سازمانی که خودش کتاب های درسی 
را تولید کرده به این نتیجه رســیده که 
برخی از سؤاالت خارج از اهداف کتاب 
و برخی از ســؤاالت از بخش حذفیات 
اعالم شــده طراحی شــده؛ بر خودمان 
وظیفه می دانیــم از منافع دانش آموزان 
دفاع کنیم. فکر می کنم کارگروه مشترک 
ما و ســازمان ســنجش و تعــدادی از 
صاحب نظران موارد را بررســی کرده و 
با توجه به قوانین موجود راهکارهایی 
ارائه دهند؛ آنچه مســلم اســت هرگز 
صالح نمی دانم که این قضیه به ســال 
آینده موکول شود چون اآلن خانواده ها 
و دانش آموزان نگران هســتند و باید به 
آنان پاسخ داد. رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: با توجه به 
آموزش مجازی دانش آموزان در شرایط 
کرونایــی قاعدتاً بایــد مراعات حال 
دانش آموزان را می کردند که متأســفانه 
نه تنها مدنظر قرار ندادند بلکه سؤاالتی با 
دشواری بسیار باال و تعداد قابل توجهی 
نیز خارج از کتاب درســی بوده است. 
تقاضا دارم بیانیه  صادرشــده  مؤلفان را 
که جمع قابل توجهی از صاحب نظران 
حوزه  ریاضی و دبیران صاحب نظر در 
این عرصه امضا کرده اند، مالحظه کنند.

وی افزود: سال گذشته در نامه ای 
رسمی به ســازمان سنجش اشکاالت 
ســؤاالت درس شیمی را اعالم کرده و 
اعتراض کردیــم؛ اعالم کردیم به دلیل 
شرایط خاص خانواده ها و دانش آموزان 
در دوران کرونا، برگــزاری کنکور در 
سطح دشوار مخصوصاً در درس شیمی 
به مسائل عاطفی و روانی دانش آموزان 
می افزاید. امسال سؤاالت کنکور هم از 
بُعد کیفی و هم از بُعد کّمی دارای مسائل 

و مشکالت متعدد بودند. طی بررسی که 
انجام شد در درس ریاضی رشته ریاضی 
8 ســؤال )معادل 14 درصد( خارج از 
کتاب درســی و 13 ســؤال )معادل 24 
درصد( خارج از اهداف کتاب درســی 
و یک سؤال اشــتباه بوده است. ملکی 
اظهار کرد: بر اســاس همین مستندات، 
یک سؤال خارج از کتاب و بدون گزینه 
صحیح، هفت سؤال )معادل 13 درصد( 
با دشواری بسیار باال، 16 سؤال )معادل 
29 درصــد( که این مــوارد مربوط به 
سؤاالت درس ریاضی در رشته ریاضی 

است.
وی اضافه کرد: با بررسی صورت 
گرفته در درس ریاضی رشــته تجربی 
مشخص شد 2 سؤال )معادل ۷ درصد(، 
9 ســؤال معادل 30 درصــد خارج از 
اهداف کتاب، 2 ســؤال بدون گزینه ی 
صحیح و 3 سؤال با دشواری  بسیار باال را 
به خود اختصاص می دهد. البته در اینجا 
بیشترین تأکید ما به سؤاالتی است که یا 
خارج از کتاب یا خارج از اهداف کتاب 
درسی است که این ها به طور مشخص 
و طی کار کارشناسی به دست آمده است.

وی افــزود: در درس ریاضــی 
رشــته ی انســانی 6 ســؤال خارج از 
اهداف کتاب درســی و 8 سؤال معادل 
40 درصد با دشواری باال وجود داشت. 
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی با تأکید بر اینکه این اشکاالت 
مختص سؤاالت درس ریاضی نیست، 
تصریح کرد: ما در سؤاالت فارسی هم 
این مســائل را دیدیم؛ به عنوان مثال در 

سؤال 5 درس فارسی گروه هنر نکاتی 
آمده که از حذفیات کتب درســی بوده، 
سؤال 15 در گروه آزمایشی هنر همین 
وضعیت را دارد، سؤاالت ۷ و 13 فارسی 
گروه آزمایشی علوم انسانی نیز از بخش 
حذفیــات بوده اســت. این ها مواردی 
نیســت که حدس و گمان باشد بلکه 
مستنداتش موجود است و به طور دقیق 

بررسی شده است.
وی ادامه داد: ســؤاالت شــیمی 
توســط همکارانم بررســی شــد که 
آن ها هم مشــکل داشت؛ به عنوان مثال 
پرســش های 269 و 238 جزء اهداف 
آموزشــی کتاب نیست و پرسش های 
201 و 222 خــارج از اهــداف کتاب 
درسی است. وی در خصوص گفته ی 
رئیس ســازمان سنجش که اعالم کرده 
فقط 5 سؤال خارج از کتاب درسی بوده 
اســت، یادآور شد: جالب این است که 
این 5 ســؤال هم بعد از نامه ای که ما به 
سازمان سنجش نوشتیم موردپذیرش 
قرار گرفت. اول این را هم نمی پذیرفتند 
ولــی بعداً این پنج ســؤال را پذیرفتند. 
حرفمان این اســت که استانداردهایی 
که اعالم کردند باالتر از 5 ســؤال بوده 
و محــدود به ریاضی نیســت بلکه در 
ســایر دروس هم اشــکاالت وجود 
دارد منتها بیشــترین اشکاالت مربوط 
به درس ریاضی اســت. وی تاکید کرد:  
دانش آموزان مطمئن باشند که سازمان 
پژوهش در جهت منافع و مصالح آن ها 
حساس اســت و موضع گیری الزم را 

خواهد داشت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :

ایراد و اشکال سؤاالت کنکور را دقیق اعالم کردیم


