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 شايد در مقطع فعلي بيش از هر چيز براي شما عزيزان بررسي سـطح آزمـون و يـا       !دوستان عزيز خسته نباشيد   

.سؤاالت نادرست مدنظر باشد

. استي شده  مجموعاً اين آزمون نيز مشابه آزمون سراسري سال قبل نسبتاً دشوار طراح            :سطح كلي آزمون  -1

هاي آزمايشي تعـاوني سـنجش دشـوارتر اسـت كـه البتـه از ايـن لحـاظ                درواقع اين آزمون به نسبت آزمون     

.شود بسيار خوب ارزيابي مي80نظر خوب و باالي  به65درصد باالي . تفاوتي با سال پيش ندارد

:كنيمسته تقسيم ميباشند را به دوهايي كه به هر عنوان داراي اشكال مي سؤال:اشكاالت آزمون-2

A(  است  ها براي داوطلبان ايجاد اشكال كرده     دادن به آن  سؤاالتي كه پاسخ)       اشكال در صورت سـؤال يـا

:كه عبارتند از) كليد

كـه  ! هـا موجـود نيـست    پنتا متيل اكتان است كه در گزينه7 و 6 و  6 و   2 و   2 نام درست هيدروكربن موردنظر      :210سؤال  

.استي صحيح انتخاب شدهعنوان گزينه پنتا متيل اكتان به7 و 6 و 6 و 3 و 2چيني، ر حروفعلت اشتباه دظاهراً به

!! اسـت شـده است كه در كليد سازمان سنجش نيز براي آن دو گزينـه انتخـاب             ي نادرست بوده   داراي دو گزينه   :213سؤال  

. باشـند نظـر كـرده   گـويي بـه سـؤال صـرف       پاسـخ علت از   همينالبته متأسفانه ممكن است كه بسياري از داوطلبان عزيز به         

.اندركاران محترم سازمان سنجش تقاضا داريم كه به اين مسئله رسيدگي بهتري انجام دهندبنابراين از دست

B (استشدهها ايجاد نميگويي آن پاسخرداند ولي اختالل سؤاالتي كه اشكال علمي داشته:

اي كـه آنتـالپي   هرچند در بسياري از موارد مـاده . ي مستقيم ندارند ر الزاماً رابطه  ي جوش با آنتالپي تبخي     نقطه :223سؤال  

مـثالً آنتـالپي   ! ي موارد صحيح نيـست     جوش باالتري دارد ولي اين رابطه هميشگي و براي همه          يتري دارد دما  تبخير بيش 

تبخير مولي متانول برابر 
kJ
mol

كه آب  درحالي43
kJ
mol

. است40
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، 1ي  بـر گزينـه   كـه عـالوه   . است كه آب در كدام واكنش نقش اسيد برونستد را دارد          شده در اين سؤال خواسته    :230سؤال  

 را حـذف كنـيم،   +Naهـاي  شـده اگـر يـون   در واكـنش داده . تواند محسوب شـود عنوان پاسخ درست مي   نيز به  3ي  گزينه

:آيددرميصورت زير واكنش به

H O(l) O (aq) OH (aq)− −+ →2
2

2

!استعنوان اسيد برونستد عمل كردهكه در آن آب به

كـه  البتـه ايـن  ! اسـت شـده  در سـؤاالت كنكـور خـارج از كـشور مطـرح      عينـاً  تقريباً يا223 و 215، 207هاي  سؤالدرضمن  

!!قدر عادالنه است جاي بحث دارددر سؤاالت كنكور سراسري چهشدن سؤاالت كنكور خارج از كشور مطرح

دوستدار شما
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 بررسـي سـطح سـؤاالت و يـا           شـايد بهتـرين مـورد بـراي توضـيح،          !دوستان تجربي عزيز خسته نباشيد    ! سالم

! تـر از گـروه رياضـي   البتـه شـايد كمـي سـاده       . اسـت  سؤاالت نسبتاً دشوار طراحي شده     مجموعاً! دار است سؤاالت مشكل 

:كنيمدار را به دو دسته تقسيم ميسؤاالت مشكل

A( استمشكل كردهايجاد سؤاالتي كه براي داوطلبان:

Iي   مرتبه :259سؤال  
2

درواقـع  ! است برابر شده5/1شدن غلظت آن سرعت است زيرا با دو برابر نبوده1 در اين آزمايش،  

.يستنها موجود است كه در گزينهشدهي آن لگاريتمي تعيين ميمرتبه

B (اندسؤاالتي كه اشكال علمي داشته:

از شود كه بايد تمام مـوارد گـازي باشـند تـا بتـوان                است كه دقيقاً در متن كتاب درسي تأكيد مي         نكردنيباور:250سؤال  

Brكـه   درحـالي ؛هـا اسـتفاده كـرد      واكـنش  ∆Hي  آنتالپي پيوند براي محاسـبه     (l)
2

C و  H Br (l)
2 4 2

 در سـؤال مـشاهده   

!شودمي

آيـد چنـين چيـزي    نظر نمي به2ي ي اول باشد كه در گزينهي دوم بيش از مرحلهسازي مرحله بايد انرژي فعال :260سؤال  

!استي بهتر ديگري براي انتخاب وجودنداشتهاما گزينه! باشدرعايت شده

اند كه جـاي     در سؤاالت خارج از كشور وجودداشته       عيناً يا تقريباً 265 و   264،  249،  246در ضمن باز هم سؤاالت      

!تأمل دارد

دوستدار شما
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