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 نگاه كلي:
 در يك نگاه كلي اين آزمون داراي چند ويژگي بود:

تر بوده، ولي در  هاي مورددار داشت، آزموني ساده ها و نكته تر تست آزمون قبلي كه آزموني سخت و بيش سطح دشواري اين آزمون در مقايسه با -1
 شود. مجموع يك آزمون متوسط ارزيابي مي

كـه بـراي    رياضي) 222تجربي( 257جز تست  ها براي داوطبان آشنا بودند به تر آن تكراري بوده و بيشغالباً هاي محاسباتي  تست مانند گذشته -2
هـا   بـودن واكـنش  ن يـا پـذيربودن   دانشگاهي براي تعيين انجام پيش 90ي  نوشت كه در خودآزمايي صفحه شروع مسئله داوطلب بايد واكنشي را مي

 انتظاري نيست كه يك داوطلب اين واكنش را حفظ باشد.شده كه واقعاً  مطرح
كنـيم (البتـه    تقسـيم مـي   ها را به چنـد دسـته   عالي خواهدبود. در اين قسمت تست 60براي اين آزمون خوب و درصد باالي  40 تا25درصد  -3

 هاي غلط كه كم هم نبودند) نام تست كنيم به بندي وارد مي ي جديدي را نيز در اين تقسيم دسته
 

 تكراري: هاي پرسش
 242، رياضي) 206تجربي( 241، رياضي) 205تجربي( 240، ياضي) ر204تجربي( 239، رياضي) 203تجربي( 238، رياضي) 201تجربي(236

 262، رياضـي)  220تجربـي(  255، رياضـي)  216تجربـي(  251، رياضـي)  211تجربـي(  246، رياضي) 210تجربي( 245، رياضي) 207تجربي(
 رياضي)235تجربي( 270، رياضي) 234تجربي( 269، رياضي) 231تجربي( 266، رياضي) 227تجربي(

 
 متوسط و تكراري: هاي پرسش

، رياضـي)  219تجربـي(  254، رياضـي)  218تجربـي(  253، رياضـي)  215تجربي( 250، رياضي) 214تجربي( 249، رياضي) 213تجربي( 248
 267، رياضي) 228تجربي( 263، رياضي) 226تجربي( 261، رياضي) 224تجربي( 259، رياضي) 223تجربي( 258، رياضي) 221تجربي( 256

 رياضي)232تجربي(
 

 گير: وقت متوسط و هاي پرسش
 رياضي)233تجربي( 268، رياضي) 230تجربي( 265، رياضي) 212تجربي( 247، رياضي) 208تجربي( 243

 
 گير: وقت ودشوار هاي  پرسش

ست كه طراح محترم انتظار داشته داوطلبـان  اواكنشي بر محور اشاره كردم  نگاه كلي 2در موردطوركه  اين تست همان -رياضي) 222تجربي( 257
 !حفظ باشند

ن واقعـاً ايـن نكتـه را بداننـد كـه بـا       توان انتظار داشت داوطلبـا  كتاب درسي بوده و نمي ي اين تست خارج از محدوده -رياضي) 229تجربي( 264
 يابد. دورشدن گروه الكترون كشنده از گروه كربوكسيل قدرت اسيدي كاهش مي

 
 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش

 رياضي) 225تجربي( 260(دو جواب)،  رياضي) 217تجربي( 252(دو جواب)،  رياضي) 209تجربي( 244(دو جواب)،  رياضي) 202تجربي( 237
 (بدون جواب)

 
 رضا علمداري مهندس علي


