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  ي ریاضی رشته
  

  نگاه کلی* 
  

 داخل 90 تا 88هاي  آموزان عزیز سؤاالت سال تر شده بود ولی باز هم اگر دانش       سخت 90 نسبت به    91آزمون ریاضی     
 سـؤال آن آسـان بـود یعنـی     22. گو باشند  سؤاالت را پاسخ80%توانستند باالي  راحتی می دند بهکر  و خارج کشور را بررسی می     

/: حدود /× =22 2 85 62 7  
% درصد عالی و باالي 85 تا 70 بین است؛ خوب 70% تا 60در حدود    اي  نتیجه    سـؤالی کـه بـسیار    ؛تحسین  قابل85

  .  خیلی ساده بود2 تست شیمی 11.  تست متوسط10 تست سخت بوده و حدود 3. نداشتیمسخت باشد 
 بقیه سؤاالت ،بود  هم شبیه آن مطرح شده89 که در سال 221جز تست  مسائل محلول و استوکیومتري هم ساده بود و به      

هـا   در مسئله بافر آن در مورد سدیم بنزوات صحبت شد کـه فرمـول آن بـراي بچـه    . شده می ل و با یک تناسب ح بود خیلی ساده 
  ). اسید خود در حاشیه کتاب است بنزوئیک. (مشکل بود

  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

 مول بـه محـصوالت   x رفته و فهمیدیم چون با افزایش دما واکنش به سمت راست     ما ابتدا باید می    .نسبتاً ابتکاري بود    227
  .کردیم  از مواد اولیه کم میxاضافه و 

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .ي ظریفی بود شد که نکته  می آن باید 4ي  گزینه  210
  .شد  باید لیتیم پراکسید گفته می4 ي در گزینه  212
ي   بعـد طبـق رابطـه   ؛آوردیـم  دسـت مـی   در این سؤال ما ابتـدا بایـد بـا درصـد جرمـی و چگـالی ابتـدا موالریتـه بـه                    220

M V M V=1 1 2   .آوردیم دست می  حجم محلول را به2

    
  . دانم  به همین علت این تست را دشوار می؛یمدانست باید فرمول سدیم بنزوات را می
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   نادرستهاي سخپا* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

یعنـی  (شـوند   آمـوزان متوجـه آن نمـی    متأسفانه داراي یک اشکال ظریف و کوچک است که خوشبختانه اکثریت دانش       222
ي  شـود کـه مـاده    هایی بررسی می   د در محلول  ي انجما    جوش و نقطه   ي  نقطهاصوالً  !) باشند  امیداورم که متوجه آن نشده    

شـده   ي مطـرح  شـیوه  شود بررسی آن بـه  ي فرار محسوب می  مادهHFجا که  ها غیرفرار باشد، و از آن       ي آن   شونده  حل
  !درست نیست

یابد ولی  وبرگشت هر دو کاهش می  شود سرعت رفت    دانم ولی باید بدانیم وقتی فشار کم می         من این تست را اشتباه نمی       226
بهتر بود سؤال کمی بـا  . تر است رود پس سرعت رفت نسبت به سرعت برگشت بیش       چون واکنش به سمت راست می     

  .شد تر نوشته می دقت
  
  

   مهندس محمدرضا مصاليي
  

   دكتر رضا بابايي
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  ي تجربی رشته
  

  نگاه کلی* 
  

ایـن آزمـون حـدود    .  سؤال متوسط داشت7 سؤال بسیار سخت و 1 سؤال سخت و 3 سؤال آسان، 24این آزمون سالم،    
% حدود اي آموزي که امسال نتیجه به طور مثال دانش. ستا  نسبت به سال قبل دشوارتر شده    %10  ،است دست آورده  را به75

% که سال قبل حدود      ستاآموزي    معادل با دانش   .  بسیار خوب80 تا 70ن  درصد قابل قبول بی 70% تا   60% پس   ؛ زده 85
  . شدت تحسین کرد  را باید به90% عالی و باالي 90 تا 80

 سؤال 3. بود ه چشم نخوردهبچنین سؤال زیبایی حال  پذیري بود که تا به سؤال بسیار سخت داشتیم که سؤال نمودار انحالل      

−ClOهـاي   ضمناً رسم گونـه . کردیم نظر می  صرفα بود که نباید از pKa با استفاده از pHسخت داشتیم که یکی محاسبه      
4 ،

SO −2
PO و   4 −3

 بلـور  ي امـا انـرژي شـبکه   . کننـد  ها را بیان مـی  ها آن نشده ولی دبیران محترم قطعاً در کالس  در کتاب بررسی  4
NaCl        چنین این آزمون داراي یک نقطه  هم .برانگیز است  بحثاز نظر علمیشده که   واکنش بررسی  5 با استفاده از قانون هس با

 درواقعکند،  خوبی تفکیک نمی   آموزان را به    تأسفانه دانش ماست که     اصوالً طراحی سؤاالت به نحوي شده     . ودبضعف نسبتاً بزرگ    
نظـر مـن در    بـه . است؛ یعنی یا سؤال بسیار ساده است یا سؤال بسیار سخت اسـت           شدن رفته  و سفید  اغلب سؤاالت به سمت سیاه    

  . شود تر مشخص می خوب کم آموزان خوب و خیلی هایی تفاوت بین دانش چنین آزمون
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  پرسش
  توضیح

 زجـ .  هـستند 90%هـا بـاالي    اند جزء کسانی هستند که احتماالً درصـد شـیمی آن   که این تست را درست زده       نیکسا  255
 فقط یـک سـؤال ابتکـاري و نـو     ؛بوده باید حرفشان را پس بگیرند  سخت ، تجربی 1391سال  گویند شیمی     کسانی که می  

 تـاي آن بقیـه   2جز  خدا قسم به شده ولی به تا زیاد4 ضمناً درست است که تعداد مسائل ؛ سؤال سخت3ایم و     داشته
  .بسیار آسان و راحت بوده

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

طـور   هرچند بهتـر اسـت کـه بـه    .  گزارش کردیفصورت من صورت مثبت و هم به  ان به تو  ي بلور را هم می      اصوالً انرژي شبکه    240
ي بلور؛ اما بیان  است یا انرژي فروپاشی شبکه ي بلور بوده    ي بلور انرژي تشکیل شبکه      واضح بیان شود که منظور از انرژي شبکه       

ي   این سؤال نیز منظور از انـرژي شـبکه   در. صورت منفی درست است     صورت مثبت و هم به      ي بلور هم به     کردن انرژي شبکه  

NaCl(s): ي بلور یعنی انرژي الزم براي        انرژي الزم براي فروپاشی شبکه     ،بلور NO (g) Cl (g)+ −
→ کـه  . اسـت    بوده +

  .است گیر و دشوار بوده شده در صورت سؤال و استفاده از قانون هس شدیداً وقت ي آن به کمک اطالعات داده البته محاسبه
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. اسـت  دار بررسی شـده  هاي اکسیژن گویید سؤاالت از متن کتاب درسی است آخر کجاي کتاب رسم بنیان     مگر شما نمی    242
  .کنند ها را تدریس می ولی دبیران محترم قطعاً همگی رسم گونه

سـابقه   سـال  23مـن بـا   ! (سخت بود   الهی بمیرم براي کسانی که روي این سؤال وقت گذاشتند خیلی          ! یا حضرت عباس    255
منظـور جنـاب مـصالیی    [!).  دقیقه طول کشید تحلیل کردم و حل کردم با عـرض معـذرت           3تدریس در مدت حدود     

  ]!است
  .بود چنین سؤالی آمده البته قبالً هم. سازي و انرژي پیوند سؤالی بود از ادغام انرژي فعال  260

  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

pKaکه  با توجه به این  263 Ka است پس 1= −
=

  . باشد  می110
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H O pH+ − ⇒ = ⇒ =  
1

3 10 1  

MKaتوانستیم با رابطه      البته می  α=
− α

2

1  ،α  پس غلط یون  دست بیاوریم و س      را بهH O+
Hي   را با رابطه3 O+ 

  3 

باري است که براي حـل    البته این اولین  . کنیم که از نظر حجم محاسبات تفاوت چندانی با روش باال نداشت             محاسبه می 
ی ایـن سـؤال از ایـن بابـت اسـت کـه       سخت به شیوه فوق حل شود و        2ي    ي درجه   سؤال نیاز بوده است که یک معادله      

  ... .اند که  تر بوده حل کوتاه راهآموزان دنبال  دانش
  
  

   مهندس محمدرضا مصاليي
  

   دكتر رضا بابايي

 غلط اولیه

 غلط بین دو معادله


