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فكـر  ! 1393 آزمـون سراسـري سـال    ركاران و طراحـان و برگزاركننـدگان  اندنباشيد، خدمت دستبا عرض سالم و خسته   

قطعـاً  . سـت اهاي تمام مسئولين درگير بـا آمـوزش كـشور       جزو دغدغه  ،كردن استرس كنكور و فشارهاي رواني آن      كنم كه كم  مي

منظـور  همـين ها يكي از پرفشارترين كارهاست؛ بـه      سيرهاي تحصيلي زندگي آن   آموزان كشور و تعيين م    هاي دانش سنجشِ آموخته 

.شدن انتقادات شايد بتواند گامي مثبت در جهت بهتر برگزارشدن كنكور باشداحساس كردم كه مطرح

:كردتوان موارد زير را در اين آزمون مشاهدهدر نگاه كلي مي

!شودنميسؤاالتي كه دانشِ شيمي داوطلب در آن سنجيده

ظاهراً هـدف سـنجيدن     ! استرسد كه طراح محترم هدف از طراحي سؤال را گم كرده          نظرميدر برخي از سؤاالت كنكور به     

تـوان  ط، نمي ها درست پاسخ دهند و چه غل      آموزان چه به آن   دقيقاً، منظور، سؤاالتي است كه دانش     !! استآموزان نبوده درك دانش 

:مثالً! ها كسر كردها امتيازي داد يا از آنبه دانش شيمي آن

: به سؤال دقت كنيد):رياضي (203 سؤال -

/ برابر جرم الكترون و جرم الكترون برابـر        1850 برابر جرم الكترون، جرم نوترون       1840اگر جرم پرتون    -203 amu0 00054
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) فقط اين قسمت كه اتم تريتيم        در اين سؤال   T)3
1

 ارزش دانـشي  ،ون و دو نوترون و يـك الكتـرون اسـت      داراي يك پروت  

!؟ جز محاسبات رياضيي سؤال چه هدفي را دنبال كرده، بقيه!دارد

: به صورت سؤال دقت كنيد):رياضي (227 سؤال -

AB: واكنش-227 (g) A(g) B(g)→ +
2

. شـود ي اوليه نصف ميرود كه در هر ساعت غلظت مادهميصورتي پيش  به 2

/ي  باشد، براي تجزيهmol.L−11ي برابر ي اوليهاگر غلظت ماده %93 ABهاي  مولكول75
2

، چند ساعت زمان الزم است؟

1 (42(53(84 (10

ـ  اين سؤال را      باز هم  شودگذاشته»  ديگري يزچهر  «ي اوليه،   جاي ماده اگر به   هركـسي   ي رياضـي از   عنـوان يـك مـسئله     هب

35هم در شرايطي كـه طـراح محتـرم فقـط            شود و چه نشود، اين سؤال، يك سؤال شيمي نيست؛ آن          چه به آن پاسخ داده    !! پرسيد

! آن محك بزندآموزان را با دانش»دانش شيمي«سؤال را در اختيار دارد تا 
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!هستندغلطسؤاالتي كه 

وفور به...) اغلب، برخي، تمام و (شده و از انواع قيدها ي كتاب درسي توجه»كلمهكلمه«در چند سال اخير به در شرايطي كه 

شدن سـؤال  مطرح! اندها را دائماً در ميدان مينِ كلمات قرارداده و بچه  »!آهاي دقت كنيد  «شده و اين شعار مطرح است كه        استفاده

! استناپذير و توجيهزشتخيلي غلط 

: به صورت سؤال توجه كنيد):تجربي (244 سؤال -

پيوند دوگانه در ساختار آن وجوددارد و امكان تشكيل      .......... اند،  قلمروي الكتروني اتم داراي سه  ..........  در مولكول آسپيرين     -244

..........هاي آن وجود پيوند هيدروژني بين مولكول

.، دارد3، 6) 4.، ندارد3، 6) 3.، دارد5، 8) 2.، ندارد5، 8) 1

 اتم كربن و دو اتم اكسيژن يعنـي         8شود،  طور كه مالحظه مي   در ساختار مقابل، همان   

!ها موجود نيستاند كه در گزينهقلمروي الكتروني اتم داراي سه10مجموعاً 

مـشمول ايـن    اتـم  8اسـت كـه   اي كربن بـوده   هالبته احتماالً منظور طراح محترم اتم     

قبـل  هـاي  سـال سـؤاالت  جاست كه همـين طراحـان محتـرم در        تر اين جالب! استتوصيف  

موضـوعات  از همـين  ايخصوص سؤاالت عبارت درست و نادرست بـا دقـت موشـكافانه          به

!!ندنكگزينه مطرح مي

: به صورت سؤال توجه كنيد):تجربي (262 سؤال -

H سه مول    -262 (g)
2

CS مول    و يك   (g)
2

ي اگـر در لحظـه    . رسند در يك ظرف يك ليتري مطابق واكنش زير به تعادل مي           

0/دهنده اضافي تعادل از واكنش  است؟L.mol−1باشد، ثابت تعادل اين واكنش برابر چند مانده مول در ظرف باقي5

H (g) CS (g) H S(g) CH (g)+ +
2 2 2 4

4 2��⇀↽��
1 (12 (23 (44 (10

Lثابت اين تعادل داراي واحد       .mol−2 2
هرچندكه شايد تأثيري بر جـواب سـؤال        !  نيست L.mol−1و برحسب   ! باشد مي 

هـا  ين واحـد، باعـث ردشـدن گزينـه    ي تجربـي همـ   در سـؤال مـشابه رشـته     1391 اين است كه در سـال         اما جالب  ،استنداشته

جـاري  هرچندكه ايـن رونـد در سـال قبـل نيـز         !بودكرد سؤال را غلط زده    وجه نمي آموزي به اين واحد ت    است و اگر دانش   شدهمي

ي محدودكننـده نيـز     دهنـده قبول است كـه واكـنش      قابل در سؤاالتي » ي اضافي دهندهواكنش«كردن عبارت    البته مطرح  .استبوده

هاي تعـادلي چنـين اتفـاقي       دهنده تقريباً به صفر برسد كه اصوالً در واكنش        باشد يعني بايد غلظت يكي از مواد واكنش       تعريف شده 

.سؤال از اين جنبه نيز داراي اشكال استافتد؛ بنابراين نمي
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!اند، دشوار شدهصورت سؤالادبيات مبهم به دليل سؤاالتي كه

كه به مفاهيم تسلط كافي دارد نيـز   شود چون حتي كسي   ميآموزان مطرح دانش» زدنگول«شايد اين قبيل سؤاالت با هدف       

:مانند! چون منظور طراح محترم مشخص نيست! آيددادن به اين سؤاالت برنميي پاسخاز عهده

:به صورت سؤال توجه كنيد): رياضي (223 سؤال -

 از چهار تركيب    A اگر با توجه به شكل زير، محلولي با مشخصات           -223

 آب، g100ها، در چهار ظرف جداگانـه، هريـك داراي   شده در گزينهداده

 كــاهش C°20شـود و ســپس دمـاي محلـول تـا      تهيـه g70در دمـاي  

شود ترين مقدار رسوب تشكيل ميشود، در ظرف محتوي كدام ماده كمداده

شده به تقريب چند گرم است؟و وزن رسوب تشكيل

28پتاسيم كلريد، ) 1

سديم نيترات، صفر) 2

48كرومات، پتاسيم دي) 3

5 نيترات، (II)سرب ) 4

تـرين مقـدار رسـوب تـشكيل        در ظرف محتوي كدام ماده كم     «است  ؤال نوشته كنيد در صورت س   طوركه مالحظه مي  همان

كه (است،  را انتخاب كرده 2كه سازمان سنجش پاسخ     به اين باتوجه  » شده به تقريب چند گرم است؟     رسوب تشكيل شود و وزن    مي

تـرين مقـدار رسـوب تـشكيل     ام ماده، كـم در ظرف كد«اما در صورت سؤال گفته      ) استي بهتري بوده  جانب نيز گزينه  به نظر اين  

2ي بنابراين گزينه! باشدشدهآموزان اين اشكال پديد آمده كه شايد بايد حتماً رسوب تشكيلو براي بسياري از دانش» ...شود و مي

.اندرا ردكرده

! براي طراحي تستانگارانهلهحلي سراه» نادرست«، »درست«هاي عبارت

ي درسـت  كدام گزينه«. اندشده سؤال به اين سبك طراحي     5ي تجربي نيز حدود     ل و رشته   سؤا 5ي رياضي   در كنكور رشته  

: از جمله،ايهاي چهارگزينهبد نيست بدانيم كه در مراجع علمي طراحي سؤال. »ي نادرست است؟كدام گزينه«، »است؟
- How to prepare better multiple choice test items, guidelines for university 1991. Butonstevens 
Richard R.
- Chevng, Derek and Bucat, Robert how can we construct good multiple- choice item Presented at 
science & technology education conference 2002.

...   و 

دانند، اما ظاهراً طراح محترم اصرار  نميايهاي چهارگزينهطراحي اين قيبل سؤاالت را استاندارد مناسبي براي آزموناصوالً 

هايي كه حتي مسئلهتر اينجالب. ي نادرست براي طراحي سؤال استشيوه» ترينراحت«زيادي به طراحي چنين سؤاالتي دارد؛ زيرا     

 و 249،  248شـوند؛ ماننـد سـؤاالت       ميصورت عبارت درست و نادرست مطرح     شوند نيز به  كه خود يك سؤال كامل محسوب مي      

. كه جداً جاي بررسي و رسيدگي دارد تجربي241
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:به صورت سؤال توجه كنيد):تجربي (241 سؤال -

N) است؟ نادرستكدام گزينه -241 , O , Mg , Al , Mn : g.mol )−
= = = = =

1
14 16 24 27 55

.نيترات استنيتريد بيش از دوبرابر درصد جرمي نيتروژن در آلومينيومدرصد جرمي نيتروژن در آلومينيوم) 1

.تر استفلوئوريد كمي بلور ليتيمنرژي شبكهيديد از اي بلور پتاسيمانرژي شبكه) 2

.ها در بلور جامد يوني استبعدي منظم يوني بلور يوني، آرايش سهشبكه) 3

.دهدپرمنگنات را منيزيم تشكيل مي درصد جرم منيزيم9بيش از ) 4

ي غيرمحاسباتي سؤال متمركز     گزينه رل ب باشد كه كامالً نيازمند محاسبات است؛ يعني پاسخ سؤا         مي 1ي  پاسخ گزينه در اين سؤال    

.استنشده

!سؤاالت يك مبحثي ناعادالنهتوزيع 

3تـرين حجـم مطالـب در كتـاب درسـي در فـصل               كـه بـيش   باشـند شـته آموزان قبول دا  شايد اكثر دبيران و اكثر دانش     

آموزان و دبيران به خواندن و تـدريس        توان با آمار دقيق بيان كرد كه وقت زيادي از دانش          است و مي  شدهدانشگاهي گنجانده پيش

و !  سـؤال  3د ولـي امـسال      شـ مـي  سؤال از اين فصل مطـرح      4قبل  هاي  يابد، جالب است كه در كنكور سال      اين فصل اختصاص مي   

آبكافـت،  «يعني عناوين مهمي چـون  . استيافتهختصاصاpHي كه در گروه تجربي هر سه سؤال فقط به مبحث مسئلهتر اينجالب

ي قدرت اسيد و باز، تفكيك اسيدهاي چنـدپروتوني، اسـيدهاي كربوكـسيليك و              ون، تعريف و تئوري اسيد و باز و مقايسه        بافر، صاب 

!چنيني سؤاالت چه نتايجي دارد؟نظر شما توزيع اينبه!! اند هيچ سؤالي نداشته»هاآمين

 پرداختـه و سـؤال   »pHي مـسئله «ه مبحث است و دو سؤال از سه سؤال ب  ي رياضي نيز وضعيت مشابه بوده     البته در رشته  

 عنـوان مهـم   10شده تا حـداقل  ي طراح به اين مبحث باعث     است؛ ظاهراً عالقه   در باز بوده   pHي  سوم نيز مربوط به بحث مسئله     

.شودگرفتهكل ناديدهديگر به

!شدهسؤاالت مطرحزمان تناسب عدم

در حـدود   ! اسـت شـده در گروه تجربي مطرح   ) مسئله( محاسباتي    سؤال 16دارد كه   اما واقعيت   ! باوركردن آن سخت است   

! نيمي از سؤاالتتقريباًاست، يعني شدهمطرح) مسئله( سؤال محاسباتي 17در گروه رياضي نيز ! نيمي از سؤاالت

دانند وقـت   يشايد هم م  ! نه! آورندحساب حتماً وقت اضافه هم مي     ها بدون ماشين  ظاهراً طراح محترم اعتقاد دارند كه بچه      

ـ  آ !خواني ندارد ولـي برايـشان اهميتـي نـدارد         ي محاسباتي هم  همه مسئله آزمون با اين   كـردن روح و روان     قـصد ايـشان ويـران     ا  ي

!آموزان است؟دانش
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!استنشدهمطرحصراحتاًها در كتاب درسي كردن آن براي حلدانش الزمسؤاالتي كه 

:به صورت سؤال توجه كنيد):تجربي (264 سؤال -

 مـوالر  1/0آن غلظت اسيد و نمك يكسان و برابـر  ليتر از يك محلول بافر كه در  ميلي100 به   -264
a

(K )−
=

5
10 ،mL50

آمده، كدام است؟دست تقريبي محلول بهpH. استشده موالر اضافه5/0اسيد با غلظت هيدروكلريك

1 (12 (2/13 (24 (2/2

 سال قبـل در كتـاب       3هاي علمي است كه تا حدود       شده در كتاب  هاي بافر يكي از عناوين مطرح      باز به محلول   كردن اسيد و  اضافه

عنـوان حـل يـك    توان حل اين سؤال را بـه هرچندكه مي. شد سال قبل از محتواي كتاب درسي حذف3اما از . بودطرحمدرسي نيز  

. اسـت آمـوزان نبـوده  است كه دانش الزم براي حل اين سؤال در اختيار دانش    سؤال ابتكاري و خالقانه توجيه كرد، اما واقعيت اين          

تـوان  شده يا در كتـاب درسـي موجـود نيـست مـي            هاي درسي حذف  اگر بنابه همين منوال باشد عناوين بسيار زيادي كه از كتاب          

كـل  ي كتاب درسي در طراحي سؤاالت به      ترتيب عمالً محدوده  و بدين ! عنوان سؤال ابتكاري و خالقانه در سؤاالت كنكور گنجاند        به

بـه ايـن مـوارد رسـيدگي     طفـاً   ل. كه مطمئناً با معيارها متوليان صديق و شريف سازمان محترم سنجش مطابق نيست            رودمياز بين 

.عاجل شود

م نيواتميحتي » !شيمي نخوانيد«ها ي ساده دارد، بچه طراحي چنين آزمون غيراستانداردي يك نتيجه     :گيرينتيجه

ي چنـين   نتيجـه كه  ، بهتر است آگاه باشيد    طراح محترم » !شيمي يك معما است   ها  بچه«:برويميك قدم به جلوتر     

ي روزي براي آينـده آموزاني است كه با عشق و عالقه و زحمات شبانه  جاد يأس و دلسردي در دانش     هايي اي آزمون

.كنندخود تالش مي

!هاي اين مرزوبومترشدن فكر و دل تمام انسانبه اميد روشن

������ ��� �	
�  


