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نگاه كلي* 

: چند ويژگي بوددر يك نگاه كلي اين آزمون داراي
!بود اما پراكندگي نهبودجه آزمون سراسري رعايت شده- 1
هـا در كتـاب حـل    تمام مسئله. بود پس شما اين سليقه را مالك مطالعه مسائل نكنيد        اي رفتار شده  در مورد مسائل كامالً سليقه    -2

!استمسائل شيمي نشر دريافت موشكافي شده
هاي تركيبي بودند كه مـورد پرسـش در آزمـون سراسـري نيـز                داراي گزينه  261 و   260،  251،  245،  236ي  هاي شماره سؤال- 3

.هست
.اي در آزمون سراسري هم دارندها و نمودارهاي كتاب اهميت ويژهشكل- 4

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

251
245

.هاي سختي نبودندمتفاوتي داشتند اما سؤالاين دو سؤال تركيبي نگاه 

.واكنش موجود در اين سؤال واكنش مهمي است256
H CO

HCl CaCO CaCl H O CO+ → + +
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3 2 2 2
2

دقت كنيـد   . بود سؤال خوبي است   اين سؤال كه در آزمون نوبت ششم نيز به صورت ديگري مطرح شده            258
 دوقطبي نه هيـدوژني، زيـرا متانـال    - از نوع دو قطبيHCHOكنش ميان دو مولكول متانال      كه برهم 
Hمتصل به اكسيژن ندارد .

:يك سؤال تركيبي ديگر، دقت كنيد259
توانـد   نمـي  سپس اتـين    . شود گانه به دوگانه تبديل مي     3گانه و پيوند     گانه به يك   2دارشدن پيوند   در هيدروژن 

 مـول هيـدروژن   2اگـر بـا   . شـود اگر اتين با يك مول هيدروژن واكنش دهد اتن توليـد مـي       . دارشدن باشد يدروژنفرآورده ه 
.شود مول هيدروژن توليد مي3دارشدن بنزن با در ضمن سيكلو هگزان از هيدروژن. شودواكنش دهد اتان توليد مي

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

دقـت كنيـد   .  كار دشواري است2ي  كه در كتاب درسي هم نيست، تشخيص درست بودن گزينه       1ي  جه به وجود گزينه   باتو241

UOي  دهندهكاتيون تشكيل  SO
2 4

UOتواند  بلكه مي ، نيست +UO الزاماً    +2
2

 نيز 2ي د گزينهدر مور. نيز باشد) انيلراو (

CuSOنام شيميايي  . H O
4 2
.بايد تعداد آب تبلور در نام شيميايي اعالم شود.  است آبه5سولفاته II، مس 5
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−PFرسم لوويس 242
6

.گيرانه است كمي سخت

−IClكنم ساختار لوويس    ضمناً توصيه مي  
2

−I و  
3

خاطر بـسپاريد   را نيز به

.اين دو تركيب ساختاري مشابه دارند

I−
3

−ICl در آزمون قبل و 
3

!استها بوده در اين آزمون جز گزينه

 بايد بدانيم طبق خط كتاب درسي هيـدروژن مـورد نيـاز در    3ي اما در مورد گزينه .  شكي نيست  4ي  در درست بودن گزينه   261
دليـل ردكـردن    (آورند و يا از پااليش نفت خـام،         دست مي را از طريق عبور بخار آب از روي ذغال چوب داغ به           ) هابر(فرآيند  
!!كافت آب در فرآيند هابر نداريماز هيدروژن توليدشده در برقاما دليلي براي استفاده نكردن ) 3ي گزينه

MOدر فرمول عمـومي    ! دقت كنيد 267
2

− جـدول باشـد عـدد اكـسايش اكـسيژن      1 مربـوط بـه گـروه    M، اگـر   1
2

 اسـت،  

1ي گزينه) پراكسيدسو(
MOدر فرمول عمومي  

2
) پراكـسيد ( اسـت  1− جـدول باشـد، عـدد اكـسايش اكـسيژن برابـر       2 مربوط به گروه M اگر 

2يگزينه
.ر داراي عدد اكسايش مثبت استضمناً اكسيژن فقط در تركيب با فلوئو

ترتيب گاز نجيب هليوم و  نيز به4 و 2ي شود و در گزينه پالتين را داريم كه يك فلز نجيب است و اكسيد نمي    2ي  در گزينه 268
.شوندآرگون را داريم كه اكسيد نمي

 نيـز  3ي در مورد گزينـه . ها ندارند الكترون بايد توجه كنيد كه پل نمكي رساناي يوني است و ربطي به جريان            2ي  در گزينه 270
Clاين درست است كه گاز      

2
H از آند و گاز  

2
شـرطي   را توليد كنند اما بهگازيHCl از كاتد شايد با هم تركيب شوند و 

! كه بخار آب در محيط باشد كه بهتر بود در گزينه بيان شودتواند ليتموس آبي را را قرمز كندمي

:دوستان به نكات زير دقت كنيد

در فرصت  . اي دارد ي سؤاالت درس آخر است پس مديريت زمان براي رسيدن به سؤاالت شيمي اهميت ويژه              شيمي در دفترچه  - 1
. حل كنيدبا زمانهاي جامع را مانده حتماً آزمونباقي

چنين خود را بيازماييدها و فكر كنيـدهاي  مانده به مطالعه نكات حفظي و هم      يمي ضعيف هستيد در فرصت باقي     اگر در درس ش   -2
. آيدي نيز به كارتان ميمهاي شيي كتاب همايش شيمي نشر دريافت و كتاب حل مسئلهمطالعه. كتاب بپردازيد

!موفّق باشيد
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