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  ي علوم تجربی رشته
  

  :در یک نگاه کلی این آزمون داراي چند ویژگی بود

  .شود ي ریاضی متوسط ارزیابی می  رشته94 و یا 93سري سال آزمون در نگاه کلی و در مقایسه با آزمون سرا -1

یا کامالً ابتکاري و جدید بودند،   ) 257،  252،  251هاي    مانند تست (گیر بودند     هاي سال سوم غالباً دشوار و وقت        مسئله -2
بودنـد   اي درست یا نادرست آمده هاي چندجمله هاي تئوري از سال سوم به صورت عبارت         حتی تست . 254مانند تست   

و یا تست ) ب(ي   گزینه249ها را ندانیم، مانند تست  ها اصوالً دشوارند، زیرا کافی است یکی از گزینه       گونه تست   که این 
  . که کامالً استداللی بود255

35−به نظر من درصد  -3 50− متعادل، 50   . به باال درصد عالی خواهدبود60 درصد خوب و 60
  

  :ها بندي تست طبقه
  

  258 و 236 :هاي ساده  تست-  
  

  ،256، 254، 253، 250، 247، 246، 245، 244، 243، 242، 241، 240، 239، 238 :هاي متوسط  تست-  
  270 و 268، 267، 265، 264، 263، 262 ،259    

  

  269 و 266، 248، 237 :گیر هاي متوسط و وقت  تست-  
  

  261 و 260، 257، 255، 252، 251، 249 :هاي دشوار  تست-  
  

  :هاي غلط  تست-  

PO یون 245 در تست    )الف • −3
H نداریم، زیرا 3 PO3 هـاي   توانـد یـون    یک اسـید دو پروتـونی اسـت و مـی    3

H PO−
2 HPO و 3 −2

POاحتماالً طراح محترم منظورشان . (کند تولید 3 −3
  .)است  بوده4

Be طراح محترم پیوند     )ب • O−   و Be F−  دانیم ترکیبات  است که می  را یونی درنظرگرفتهBe خاصیت یونی 
هـا   شـد کـه در گزینـه     مورد می10شوند که جواب تست      بندي می   وواالنسی قطبی طبقه  ندارند و در پیوندهاي ک    

 .نداریم

  
  

   مهندس علمداري
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  ریاضیي علوم  رشته
  

  :در یک نگاه کلی این آزمون داراي چند ویژگی بود

  .شود ی دشوارتر ارزیابی م93آزمون با نگاه کلی و در مقایسه با آزمون سراسري  -1

) 223 و 222، 219، 218، 216، 215، 214، 213هـاي    مانند تـست  (گیر بودند     هاي سال سوم غالباً دشوار یا وقت        مسئله -2
هـا   گونه تست بودند که این اي درست یا نادرست آمده هاي چندجمله صورت عبارت هاي تئوري از سال سوم به  حتی تست 

  .221 و 220هاي  ها را ندانیم، مانند تست اصوالً دشوارند، زیرا کافی است یکی از گزینه

  . درصد به باال عالی خواهدبود50 درصد خوب و 50 -40 متعادل، 40 -25به نظر من درصد  -3
  

  :ها ستبندي ت طبقه
  

  230، 211 :هاي ساده  تست-1  
  

  234 و 231، 229، 228، 227، 217، 212، 209، 208، 204، 203، 202، 201 :هاي متوسط  تست-2  
  

  233 و 232، 226، 225، 222، 219، 218، 216، 215، 210، 207، 205 :گیر هاي متوسط و وقت  تست-3  
  

  235 و 224، 223، 221، 220، 214، 213، 206 :هاي دشوار  تست-4  
  

 نیـز غلـط اسـت؛ زیـرا در     3ي  ، گزینه4ي   بر گزینه   ي نادرست وجوددارد، عالوه      دو گزینه  203 در تست    : تست غلط  -5  
   نیزpd46 در عنصر cdبر  ، عالوه5ي  عناصر واسطه دوره

( s / s p / s p d / s p d / s )2 2 6 2 6 10 2 6 10 01 2 2 3 3 3 4 4 4 5  
 57 در آزمـون  5رجـوع کنیـد بـه تـست      (ها برابر صفر است       مجموع عددهاي کوانتومی اسپینی الکترون    

  )ي فار  کتاب آزمون شیمی پایه183ي  صفحه
  
  
  

   مهندس علمداري


