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ي حرفم این بود که یکی از دوستان تجربی با درصد   من گفتم امتحان خیلی سخت بود و نشانه       ي قبل     دفعه! اي بابا   

! این امتحان هم ایضاً خیلی سـخت بـود   !؟آخر این یعنی چی! دست آورده بود  آزمون درسی شیمی را به128ي     رتبه %52
  !  زدید یه جورایی ترکوندید70%ید و اگر باالتر از  زدید باید بگم خیلی خوب زد50%و اگر درصدي حدود 

  
  : هاي زیر است این امتحان مجموعاً داراي ویژگی

  ! در این امتحان تمام سؤاالت کامالً درست بود -1

  .به متن کتاب درسی و نکات ریز و درشت آن تکیه شده است» شدت به«در این امتحان  -2

تـرین سـؤاالت،    شـدند یعنـی سـخت    محـسوب مـی   مـسأله تـر از سـؤاالت غیر    ها نسبتاً ساده    ون مسأله در این آزم   -3
کرده تا  شده در واقع اگر کسی سؤاالت مسأله را رد می        محسوب می » هاي نادرست   عبارت«هاي درست یا      عبارت

  . افتاده است به اصطالح سؤاالت حفظی را بزند، شدیداً در دام می

آموزان براي بررسـی   الزم داشته است بنابراین تعداد زیادي از دانش      دقیقه زمان براي حل      35این آزمون حداقل     -4
  .اند دقیق تمام سؤاالت با کمبود زمان مواجه شده

  . شود یک سؤال قشنگ و نسبتاً جدید و ابتکاري محسوب می) ریاضی (214در این آزمون سؤاالت  -5

اند یعنی احتمال غلط زدن  هاي بسیار دقیق بوده  داراي گزینه 230 و   238،  223،  211،  205در این آزمون سؤاالت      -6
  .این سؤاالت زیاد بوده است

دلیل حجـم    نیز به228 و 219هاي  هرچند که مسأله نبوده است البته سؤال      . گیر بوده است     شدیداً وقت  212سؤال   -7
  .گرفته است محاسبات وقت نسبتاً زیادي می

  
  :بندي جمع

. شـد  البته اي کاش این آزمون در این مقطع زمانی برگزار نمی      . واري داشت این آزمون سؤاالت دقیق و جالب و دش         
البتـه مـن امیـدوارم شـما جـزو ایـن دسـته        . (کنـد  آموزان ایجاد ناامیدي و ضعف می چون این آزمون در بسیاري از دانش      

  ). نباشید
هرحـال نگـران    بـه . شـت دا شـد اثـر مثبـت بیـشتري مـی      شاید این مدل از آزمون در اوایل سال تحصیلی برگزار می     

خالصه ! یه جورایی مشترك» گند زدم«و این حس که ! ها سخته  ي دواطلب   نباشید، چون اگر آزمون سخت باشد واسه همه       
کـردن بیـشتر بهـره     شولی سعی کنین از فرصت مانده تا کنکور بـراي تـال  ! که من هم دلم واستون یه کوچولو سوخت        این

  ! خوردن  ببرید نه غصه
  !ادوستار شم

  

  رضا باباييكتر د 


