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ي تجربيرشته

سـؤاالت كنكـور سراسـري      ! هاي محاسباتي ركـوددار   است كه از نظر تعداد مسأله      مسأله محاسباتي بوده   14ت داراي   سؤاال

.شودمحسوب مي

ر  يز به نحوي زمانگونه سؤاالت ن  بود كه اين  صورت تشخيص عبارت درست يا نادرست مطرح شده        سؤال به  11چنين  هم بـ

آمـوزان  است كه اين خود يكي از داليل اصلي براي آن است كـه دانـش             گير بوده راين آزمون به نسبت وقت     بناب ؛شودمحسوب مي 

! اين ارزيابي به نظر من نيز صحيح استوعزيز آزمون را نسبتاً سخت ارزيابي كنند 

:خوردچشم ميدر اين آزمون موارد زير به

بود و بهتر بود كه اين سؤال مورد پرسش قرارنگيرد هرچند كه طور رسمي در كتاب درسي مطرح نشده اين سؤال به   :242 سؤال   -

.اند داشتهدهي به اين سؤال را قاعدتاٌآموزان دانش پاسخدانش

241البتـه سـؤال     . نـد ااند نسبتاً قالب جديدي در طراحي سؤاالت كنكـور داشـته          كه هر دو مسأله بوده    265 و   241هاي   سؤال -

.استي اين دو سؤال جديد بودههر حال چهرهاست ولي بهتري داشتهي ابتكاري بيشجنبه

.آموزان را به دام انداخته استاست و احتماالً بسياري از دانشكي مناسبي طراحي شدهر نيز با زي259الزم به ذكر است كه سؤال 

هـاي كنكـور خـارج از    ي كامالً مشابه در سؤالشود اما اين سؤال با ايده محسوب ميهاي نسبتاً دشوار نيز جزو سؤال  255سؤال  -

اند بـا ايـن سـؤال     را به دقت بررسي كرده91بنابراين دوستاني كه سؤاالت خارج از كشور سال       . است حضور داشته  91كشور سال   

.اندتر برخورد كردهبسيار راحت

.شدندگير محسوب مينيز شديداً وقت253 و 261هاي سؤال-

» عـالي «باشـند در گـروه      سؤاالت را پاسخ داده   % 70است و دوستاني كه باالي      در مجموع آزمون نسبتاً دشواري طرح شده      

 نفر 900تر از كمباشند، هدهي داشتپاسخ% 70توان حدوداٌ تخمين زد كه مجموع فراواني نفراتي كه باالتر از   مي. شوندبندي مي طبقه

!است

!موفّق باشيد
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ي رياضيرشته

تـرين تعـداد مـسأله را       ي رياضـي بـيش    ست كه در كنكورهاي سراسـري رشـته       ا مسأله عددي بوده   13اين آزمون داراي    

. دقيقه زمان كار بسيار بسيار دشواري است35 سؤال اين آزمون در 35دهي واقعاً پاسخ. استداشته

.است شدهطرحهاي نسبتاً جديدتري اند كه در آن ايدههايي بودهمسأله228 و 226، 222، 216، 212هاي سؤال-

انـد و نـسبتاً ابتكـاري    ي كـامالً مـشابه نداشـته   نيز قبالً در كنكور سراسـري، ايـده  233سؤال  در 1ي و گزينه 232هاي  سؤال-

.شوندمحسوب مي

. گير آزمون هستندسؤاالت وقت222 و 221، 220، 219هاي سؤال-

 آخـرين درس   در جايگـاه ي رياضـي كـه اصـوالً شـيمي در رشـته    شود و با توجه به ايـن   اً آزمون دشوار ارزيابي مي    مجموع

» عـالي «آمـوزان   سؤاالت پاسخ درست داده باشند در گـروه دانـش         % 65توان گفت كه دوستاني كه به        مي ،گيرداختصاصي قرارمي 

.گيرندقرارمي

!موفّق باشيد
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