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تـوان   تر بودن بـه »سخت«را در واژه  ت از دفعات قبل بوده استکه شاید اولین تفاوت آن بار متفاو   آزمون سنجش این    
  . خالصه کرد

هاي درسی تأکید کرده بود که البته این روال هر چند در این جهـت کـه    مون شدیداً به نکات حفظی و ریز کتاب       این آ   
رسد که در طراحی ایـن قبیـل سـؤاالت     نظر می دهد، تأثیر مثبت دارد ولی به سمت کتاب درسی سوق می      آموزان را به   دانش

  !! طراح محترم کمی تندروي کرده است ریز و حفظی،
ي این سؤاالت، بـسیار   صد البته، تأکید بر متن دقیق و نکات ریز مفید و پر سود است اما حجم این نکات درمجموعه     
  .ستزیاد ا

  
  :نیز بوده است 4 البته این آزمون داراي چند مشکل-

 کتـاب سـال   4 سـؤال از فـصل   2مثالً در این آزمون . بندي این آزمون با کنکورهاي سراسري تفاوت دارد       بودجه -1
 سؤال اسـت و البتـه در مـورد اکثـر     4که در کنکور سراسري این فصل داراي     چهارم طراحی شده است در حالی     

  . شود هاي دیگر نیز چنین موردي مشاهده می فصل

شود که در این آزمون اصـالً   صورت شکل مطرح می  سؤال به5 یا 4اصوالً در سؤاالت آزمون سراسري، حدوداً    -2
  . شود مشاهده نمی» شکل«

 مطلب این! است در کتاب درسی موجود نیست  که جواب سؤال نیز بوده2ي   آزمون تجربی، گزینه    ،122در سؤال    -3
  . است هاي درسی حذف شده چند سال قبل از کتاب

  
 نسبتاً جدید است 210 سؤال  توان به آن عبارت ابتکاري را نسبت داد وجود ندارد اما،          در این آزمون سؤاالتی که به       

  !  پرسیده شده است چندان مرسوم نیست210هر چند که رسم ایزومرها به شکلی که در سؤال 
  .شود هاي خوب آزمون محسوب می جزو مثال 217ؤال  س-  
کـه جـزو سـؤاالت سـخت آزمـون       چندي خـوب و مناسـبی بـراي طراحـی سـؤال اسـت هر                نیـز ایـده    220سؤال   -  

  . است نبوده
  
  . تر سپري کنید هاي بعدي را موفق امیدوارم آزمون! هر حال امتحان سختی بوده است به
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