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نگاه كلي* 

:در يك نگاه كلي اين آزمون داراي چند ويژگي بود

.شود و هيچ شباهتي به آزمون سراسري نداشتآزمون سخت ارزيابي مي-1

.تر از سؤاالت غيرمحاسباتي بودسؤاالت محاسباتي آسان-2

!!بودنشدهاي بود و از فصل تعادل سؤال مطرحبندي آزمون كامالً سليقهبودجه-3

 دقيقه حداكثر 35در زمان . رقمي خواهدبودشود و احتماالً ميانگين كل كشور تك اين آزمون عالي تلقي مي براي50درصد -4

. را كسب نماييد50توانستيد درصد مي

ها نمايي براي آنآموز و قدرتي دانشجز تخريب روحيههدف طراح محترم در سه سال اخير از طرح اين نوع سؤاالت به           -5

حـال  . آيدي هر مؤلف و معلمي برمي     كردن تست دشوار و غيراستاندارد از عهده      يهي است كه طرح   بد. چيز ديگري نيست  

ي طـراح   ي زمـاني دسـتخوش تخريـب، توسـط سـليقه          ها و دبيران محترم در ايـن بـازه        كه زحمات داوطلبين، خانواده   اين

.استشده

م به رسالت واقعي آموزش و پرورش دقت كنند و بعـد     كنبنابراين اين حقير به مسئولين تعاوني سازمان سنجش توصيه مي         

زودي مخاطبين خود ضمناً به سمتي در حال حركت هستند كه به. روحي و رواني هريك از داوطلبين را با هر سطحي درنظر بگيرند         

!را از دست خواهندداد

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.كه سخت هم نبوديك سؤال متفاوت از ايزوتوپ 236

جـواب  .  سال دوم بود4 كه ادغام شده با مبحث فرمول تجربي و مولكولي فصل    3 شيمي   1سؤال فرمول تجربي از فصل      242

CH O
2

Cاست كه آلدهيد است و فرمول تجربي      H O
2 4 2

اسـيد يـك   باشـد كـه اسـتيك   اسـيد نيـز مـي    يعني استيك

.وكسيك اسيد استكرب

باشـد كـه درك آن كمـي خالقيـت        مـي » لـوين « فيزيـك    -ي باز است كه تمرين كتاب شـيمي       بدن انسان يك سامانه   252

.خواهدمي

 الكـل نـوع اول نـداريم    3دقت كنيد كه در ساختمان گليـسرول  .  اين سؤال يك نگاه خاص به گليسرين بود   3ي  گزينه264

. الكل نوع اول و يك الكل نوع دوم داريم2كه بل
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي كنكور نيست و ايـن سـؤال معماگونـه          هيچ عنوان در محدوده   اين سؤال مربوط به موقعيت اورتو، پارا، متا است كه به          245

.استشدهبندي آزمون سراسري ندارد و از كتاب موريس و بويد شيمي آلي طرحودجهربطي به ب

شـده كـه شـمارش      اما تركيب موردنظر به نوعي آورده     . اين سؤال قراراست يك مبحث علمي را مورد پرسش قراردهد         243

:بر و داراي خطا باشد؛ درهرصورتها زمانالكترون

q] هاي گروه اتممجموع شماره [–] هاي موجود در تركيبتعداد الكترون[ =

q [ ] [ ]= − = −80 82 2
KOتركيب  240

2
− در آن    O يك سوپراكسيد است و عدد اكسايش         1

2
KOباشد و تركيب     مي 

3
 وجود خارجي در ايـن  

− برابـر  O، عدد اكسايش K درنظرگرفتن عدد اكسايش     1+شده كه با    جهان نداشته و فقط در اين آزمون ديده        1
3

.شدمي

−IClنجش سال گذشته نيز به بررسي شكل        طراح محترم در آزمون س    241
2

 پرداخته بودند و در ايـن آزمـون نيـز انتظـار             

XeFآموزان از خطي بودن شكل هندسي       داشتند كه دانش  
2

ي كنكـور   باشند كه اين تركيبـات در محـدوده        خبر داشته  

. رسيد1شد به جواب البته با رد گزينه مي. كس جذابيت نداردبراي هيچها هاست كه جايي ندارند و طرح آنسال

244

255

258

249

259

266

.اندگير بودهشدت وقتهاي موجود در اين تست بهگزينه

ها در وجود اتم هيدروژن متصل بـه كربونيـل در آلدهيـدها اسـت كـه ايـن               دانيد كه تفاوت آلدهيدها و كتون     حتماً مي 268

دليـل نداشـتن آن در برابـر    هـا بـه  ها اكسايش شـده امـا كتـون   دهد و آنن به آلدهيدها خاصيت كاهندگي مي    هيدروژ

. كننداكسايش مقاومت مي

!باشيدتأثيرگذار 
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» شركت تعاوني سازمان سنجش18068ي ي شمارهخ به نامهساپ«

ي تجربي كـه تركيـب    رشته240سؤال  در خصوص 1393 سال 2در توضيح مطلب نوشته شده در نقد درس شيمي آزمون جامع    

KO
3

:كنم به مطالب زير اشاره مي،استشده وجود خارجي در اين جهان نداشته و فقط در اين آزمون ديده

يطور كامل با يون پارامغناطيس اوزانيد بـا زاويـه      واضح است كه بنده و گروه محترم شيمي تعاوني سازمان سنجش به           پر-1

پس بديهي است كه اين يون در كنار يون         . آشنا هستيم )  تأليف دكتر بهشتي   1برگرفته از شيمي معدني      (100°تر از   كم

K+
KO تركيب   

3
در دسـترس   نداشـته،   ي وجود خارجي در اين جهـان        اما منظور از جمله   . سازد را از نظر تئوري مي     

.بودن يا نبودن تركيب است

خـوانيم  مي) Shriver & Atkins: مؤلفان (Inorganic Chemistryكه در سطر پنجم متن برگرفته از كتاب طورهمان-2

.استمعرفي شدهناپايداراين تركيب 

Ozonides, compounds that contain the ozonide ion, O−
3
, exist for all the Group 1 elements. The 

ozonides of K, Rb, and Cs are obtained be heating the peroxide or superoxides with ozone. Sodium 
and lithium ozonides may be prepared by ion exchange of CsO

3
 in liquid ammonia. These 

compounds are very unstable and explode violently: KO (s) KO (s) O (g)
3 2 2

2 → 2 +

KOجانب در مقايسه بين     اين
2

KO و   
3

KO، بيان كردم كه     
2

KO يك سوپر اكسيد است و       
3

جهـان  وجـود خـارجي در ايـن        

KOبودن  با توجه به ناپايدار   . ندارد
3

 اين تركيبِ مقاوم به سرما بايد در آزمايشگاه ساخته شود و در محيط آزمايـشگاهي نيـز در             

CCl F
2 2

KOكه درصورتي!  نگهداري شود، پس در دسترس نيست
2

.راحتي قابل دسترس است و وجود خارجي دارد به

KO تركيب Merk و Flukaهاي شيميايي معتبر به عنوان مثال شركت
2

عرضه كـرده  ) Alt Number 12724(ي  را با شناسه

KOكه دسترسي به درصورتي. فروشندو مي
3

.پذير نيستبرده امكان شيميايي نامهايي آن از شركت و تهيه

 تأليف آقايان دكتر حسين آقا بزرگ و دكتر محمدرضا مـالردي نيـز واكـنش                1در متن برگرفته از كتاب شيمي معدني        -3

KOي  تهيه
3

دماي كم و   ي بسيار حساسي هستند كه بايد در        الزم به تأكيد است كه اوزونيدها مواد منفجره       .  وجوددارد 

.امدر زير دماي مربوط به هر دو واكنش را آورده. شودكار گرفتهاثر بهدر يك فضاي مركب از يك گاز بي

KOي آن باز هم عدم دسترسي آسان به دماي موجود در هر واكنش و شرايط ويژه
3

.دهد را نشان مي

1) KOH O KO O H O(up to C)+ → + + °
3 3 2 2

1 4 4 4 2 20

2) KO O KO O (until C , in the Liquid CCl F )+ → + °
2 3 3 2 2 2

2 0

240جانب عدم تفاهم دو طرف را در مورد سـؤال  در پايان ضمن ابراز خرسندي از توجه آن سازمان محترم به نقد كارشناسي اين     

ي ما هموار كردنِ مـسير دريـافتن   ترين وظيفهكنم، مهم ي تجربي كه به يك بحث علمي انجاميد با ارزش دانسته و تأكيد مي             رشته

.آموزان استدانش براي دانش
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