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.سؤاالت آزمون متوسط روبه سخت بود

:توان به نكات زير اشاره كرددر مورد اين آزمون مي

كـه ايـن مهـم در ايـن         . شود مورد سؤال به اشكال و نمودار اختصاص داده        4يا  3طور كلي در استانداردسازي آزمون شيمي بايد حداقل         به•
.بودآزمون رعايت نشده

.بود تست طراحي شده3 كه در اين آزمون ،شود تست مطرح مي4ري  سال سوم در كنكور سراس3از بخش •

صورت جاي خالي يا عبـارت  ي بهاي كتاب درسي بود و متسقيماً از خط كتاب درسي كلمه  خطبهدرصد سؤاالت اين آزمون مبتني بر خط      40•
 چرا كه ،بايد در اولويت تمام داوطلبان باشدرسيخط كتاب دبهمانده مطالعه خطبنابراين در فرصت باقي؛ درست، نادرست انتخاب شده بود

. ژه دارداين مهم در كنكور سراسري نيز جايگاه وي

.كند را از جدول تناوبي مشخص مي38تا 1 عنصر ازبر كردنِبار ديگر اهميت  يك)رياضي205 و 203 ( رشته تجربي240 و 238سؤال •

S آرايـش الكترونـي    29 و   24 بايـد بـدانيم كـه بـراي دو عنـصر             ! كامالً درسـت بـود     )رياضي204( رشته تجربي  239سؤال  • / d2 44  و  3

S / d2 94 sها را به صـورت  آنها اين آرايشبودندليل ناپايدار اما به . انتظار است مورد3 / d1 54 sو 3 / d1 104 . كنـيم  گـزارش مـي  3
دور از انتظارگونه سؤاالت كمي البته طرح اين.  صحيح است4يكاررفته، گزينهنابراين باتوجه به عبارت مورد نظر كه در صورت سؤال بهب

.است

هاسـت كـه مبحـث ايزومـري در آزمـون      رسيم، اما سـال    مي 1 با حذف گزينه به جواب       )رياضي210 (ي تجربي  رشته 245در مورد سؤال    •
.گيرديابي قرار نميسراسري مورد ارز

در :  بايـد بـدانيم  -يـر اسـتاندارد بـه انـرژي پيونـد بـود      كه يك نگاه خـاص و البتـه غ   -) رياضي211(ي تجربي  رشته 246در مورد سؤال    *•
(c c)−يك پيوند( )σ سيگما است و در(c c)−يك پيوند ( )σ و يك پيوند ( )Πداريم و درc c≡  يـك پيونـد( )σ  و دو پيونـد 
( )Π     داريم، كه شكستن پيوند( )Π   نسبت به( )σچون برا ي تشكيل پيوند      . تر است آسان( )Π هـاي   اوربيتـالP  صـورت جـانبي     بـه

كـه بـراي تـشكيل پيونـد سـيگما      درصورتي. شودت شدن اين نوع پيوند ميسكنند كه همپوشاني مناسبي نيست و سبب س       همپوشاني مي 
.شودپوشاني محوري انجام ميهم

c)راي شكستن سه پيونديگانه     بديهي است كه انرژي الزم ب     • c)−3   گانهاز يك پيوند سه(c c)≡ همـين ترتيـب   تر اسـت پـس بـه    بيش
c)يگانه پيوند2انرژس الزم براي شكستن c)−2 از يك پيوند دوگانه (c c)=تر استبيش.

جز تضعيف روحيه براي داوطلبان هيچ   الت به گونه سؤا شود و طرح اين   شدت دشوار ارزيابي مي   ، به )رياضي212(ي تجربي  رشته 247سؤال  •
در زيـر، عبـارت ايـن    ) ب( قـسمت  3 كتاب شـيمي  3صفحه» خود را بيازماييد«اين جمله مربوط است به   . بارِ آموزشي ديگري دربر ندارد    

:آورمرا مي» خود را بيازماييد«

».كنندمد آلومينيوم اكسيد و آهن مذاب توليد ميدهد و نمك جااكسيد با يكديگر واكنش ميIIIفلز آلومينيوم و گرد آهن«•

، 250،  249هـاي   نوشتن واكنش در سؤال   !  براي تعيين عالمت كار نياز به نوشتن واكنش داشتيد         )رياضي216(ي تجربي    رشته 251سؤال  •
.ا را خوب به خاطر بسپاريدهواكنشپس ؛چنين روندي داريمهم نياز به هم در آزمون سراسري و مورد نياز بود نيز258،259، 255

در . است؛ اين واكـنش، گرمـاگير اسـت   چون افزايش دما موجب افزايش ثابت تعادل شده    ) رياضي226(ي تجربي    رشته 261 در سؤال    -10•
 در NOاز طرفي بايد بدانيم تشكيل . نظمي در طرف راست است واكنش را گرماده در نظر گرفتكه بيتوان با تكيه بر اين    اين واكنش نمي  

.ترموديناميك شيميايي گرماگير است
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كـه بـه شـما پيـشنهاد        ترين كـاري  اما مهم . مرحله نقاط ضعف خود را برطرف كنيد      بهبار ديگر آزمون را بررسي و مرحله      آموز محترم حتماً يك   دانش
.خط كتاب درسي استبهي خطكنم مطالعهمي

!موفق باشيد
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