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نگاه كلي* 

اسـت  طور محسوس بهتر شـده    رسد كه كيفيت اولين آزمون سنجش نسبت به نخستين آزمون سال قبل به            نظر مي به

رفته پيشرفت كرده وكيفيت سؤاالت هرچه بهتر شود اما در نگاه كلي به آزمون، شايد بتوان به                 كه اميدوارم اين روند، رفته    

:موارد زير اشاره كرد

پرسيد كه اين مسأله    اگر مي ! تر است هاي آزمايشي كم  ت شيمي در اين آزمون نسبت به ساير آزمون         تعداد سؤاال  -1

:كنماالن خدمت شما عرض مي» !شيمي چه ربطي داره؟«به 

هـاي آزمايـشي    دقيقـه وقـت اسـت و اگـر هـدف آزمـون      35 سؤال بـا  35تعداد سؤاالت آزمون سراسري در درس شيمي   

نظر من بايـد تعـداد سـؤاالت و وقـت آن دقيقـاً مـشابه بـا آزمـون سراسـري باشـد تـا                          است به  آموزانسازي دانش آماده

» شـيمي «جـا كـه   از آن. آموزان از نظر انرژي و توان فكري و تنظيم وقت، خود را بـا آزمـون سراسـري وفـق دهنـد             دانش

شـود پـس   گير اين درس مييباني گروه رياضي و تجربي است، كمبود زمان و مشكالت آن غالباً گر         آخرين درس دفترچه  

حتـي از اولـين   . آموزان را با وقت و تعداد سؤاالت مشابه با آزمـون سراسـري عـادت بـدهيم    اكنون دانشبهتر است از هم   

.آزمون

 و 87هـاي  در سـال . شـوند گير مطرح مـي  به بعد، سؤاالت شيمي شديداً محاسباتي و وقت84 از كنكور سراسري   -2

امـا در ايـن   . هـاي طـوالني هـستند   است و غالبـاً سـؤاالت داراي گزينـه   نشدهطرح» ايكلمهتك« جواب    حتي يك سؤال با    88

)  تجربي 170( رياضي   205و يا   )  تجربي 169( رياضي   204و يا   )  تجربي 166( رياضي   201توان سؤاالتي مانند    آزمون مي 

شـود تـا   است؛ وجود چنين سـؤاالتي باعـث مـي     را يافت كه پاسخ سؤاالت درحد يك كلمه         )  تجربي 185( رياضي   220و يا   

كه در آزمون سراسري نبود چنين باشند درحاليي آزمون آزمايشي نداشته  آموزان مشكل كمبود وقت در سر جلسه      دانش

بـه  » ايكلمـه با پاسخ تـك   «درواقع وجود اين سؤاالت     . آموزان با كمبود وقت مواجه شوند     شود كه دانش  سؤاالتي باعث مي  

.دهدزان عزيز اعتماد به نفس كاذب نسبت به زمان ميآمودانش

)  تجربـي  165( رياضـي    200سـؤال   . خـورد چـشم مـي    متأسفانه به روال نسبتاً هميشگي در كليد سؤاالت اشتباه بـه           - 3

.رد هم كه غلط علمي دا218سؤال . داراي كليد اشتباه است كه شايد نبود سيستم ويراستاري دقيق را بتوان علت آن برشمرد

برخـورد  . شـود طـرح مـي  » شـكل «صـورت   سـؤال بـه  5 يـا  4طور معمول در سؤاالت كنكور سراسري حـدود    به -4

كنـد امـا متأسـفانه در ايـن     ها را براي آزمون نهايي يعني كنكور سراسري آمـاده مـي  آموزان با اين قبيل سؤاالت آن     دانش

.خوردچشم نميآزمون چنين سؤالي به
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ي تـشريحي سـؤاالت   نامـه ي چنداني به نوشتن پاسخكه توليدكنندگان اين آزمون پرمخاطب عالقهرسد نظر مي  به -5

اسـت  ر شـده درواقع در غالب سؤاالت فقط پاسخ درست ذك!] امهاي خيلي مفصل بدعادت شده  شايد هم من به نوشتن پاسخ     [!! اندنداشته

هـاي محاسـباتي بـه    كـه پاسـخ مـسأله   ايـن !) با قيد متأسـفانه (تر جالب. كه توضيح خاصي در مورد آن داده شودبدون آن 

211سؤاالتي مانند   . است كه روش رسمي آموزش و پرورش و روش معمول حل سؤاالت نيست            شدهداده» روش تناسب «

) تجربي181 و 177 و 176( رياضي 216 و 212و 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
توضيحي پرسششماره

 رياضي211
) تجربي176(

داشـته  » پاسـخ نـسبتاً ابتكـاري     «توانست كه    مي 211خورد اما سؤال    چشم نمي در اين آزمون پرسش ابتكاري و نو به       

:كنمكه به آن اشاره مي! باشد

جرم مواد جامد=  جرم اوليه - جرم گاز توليدشده 

g CaCOmolg CaCO g mol
 

= − × × ×  
 

3
3

4418010 10100 100  جرم مواد جامد1

/ / g= − =10 3 52 6  جرم مواد جامد48

!خوب بود؟

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.گير است و به دقت در انرژي يونش نياز داردنسبتاً سؤال وقت203

.باشدشتهگير دااست كه محاسبات كمي طوالني و كمي وقتتوانستهاين سؤال مي211

! تـر از يـك اسـت خيلـي راحـت بـود             نسبت جـرم نيتـروژن بـه اكـسيژن بـزرگ           3ي  كرديد كه فقط در گزينه    اگر دقت مي  213

.گير بودصورت سؤال وقتدرغيراين

.شودگير محسوب ميآموزان كمي وقتاصوالً محاسبات براي دانش216
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
شپرس

توضيح

]صورت  ي قانون سرعت كه به    اصوالً رابطه . اين سؤال يك اشكال كامالً اساسي دارد      218 ] [ ]m nR K A B=)    در واكنش فرض

A(g) B(g) C(g)+ شـما كـه بهتـر از مـن     !  استسرعت متوسط و نه   »ايسرعت لحظه «شود بيانگر   نوشته مي ) →

A(g)درواقع در واكنش    ! اي برابر قرار داد   ي سرعت متوسط را با سرعت لحظه      توان رابطه دانيد، نمي مي B(g)→ها  رابطه

:شدندصورت زير تعريف ميبه

AnR t
−∆

=
∆

BnR t
−∆

=
∆

[ ]mR K A=

]صورت ي يك بايد بهاست و آن اين است كه گزينهتهاما متأسفانه اين سؤال اشكال ديگري هم داش  ]mR K A=بـود  مي !

 را  Aتوانستيم ضـريب    است بنابراين نمي  اي بوده مرحلهاست كه واكنش بنيادي يا تك     زيرا در صورت سؤال جايي گفته نشده      

.ي آن قرار دهيمعنوان مرتبهبه

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. به آرايش الكتروني دقت كنيدSe34در اتم 200

Se : s / s p / s p d / s p

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑

2 2 6 2 6 10 2 4
34 1 2 2 3 3 3 4 4

 الكترون  2ي ظرفيت آن    فرماييد در اليه  طور كه مالحظه مي   است، ولي همان   اوربيتال از الكترون كامالً پرشده     16در اين اتم    

. نادرست بوده است3ي ين گزينه الكترون، بنابرا4نشده وجود دارد نه جفت
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متوسط

متوسط

ايلحظه


