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»نام خدابه«

رويـم؟  گاهي بد نيست كه در حين دويدن در ماراتن زندگي بايسيتم و از خودمان بپرسيم كه به كجا مي                » هدف چيست؟ «

و هدف ما كجاي اين قصه است؟

، لـذا در    آور اسـت  اضطرابچقدر سنگين و    آموزان يك كشور    دانيم كه فرايند طراحي يك آزمون و سنجش دانش        همه مي 

گويم و از اعمـاق وجـودم       يك خسته نباشيد واقعي مي     ها، اين آزمون  كنندگانِاندركاران و طراحان و گزينش    قدم اول به تمام دست    

ه باشـد، لـذا   ايـد ي كوچك خـالي از ف زبان اين بندهها آرزوي سالمتي و موفقيت دارم اما شايد گفتن اين مكررات از          براي تمام آن  

:گويمشفاف و با صراحت مي

كه ( ها هاي آنآموزان و خانوادهفرسايي را بر دوش دانشدانيم كه استرس كنكور چه تبعات سنگين و طاقت همه مياحتماالً

 اسـترس را   قطعاً به همين دليل است كه مديران و مسئوالن ارشد كشور تالش دارند تا بار    ؛گذاردمي) هاي ما هستند  همان خانواده 

ي ما روشن است كه حدوداً يك مـاه بـه تـاريخ كنكـور مانـده چـه                    برچينند و بر همه    يانحوي آن را سبك كنند      كاهش داده و به   

.استمرز و بوم اين بر فرزندان يروزهاي سخت و پراضطراب

ت بسيار سنگيني دارد و ترين و معتبرترين آزمون آزمايشي كشور است رسال      تعاوني سنجش كه قديمي    ميان آزمون در اين   

!ترصد البته رسالت كنكور سراسري از آن هم سنگين

تر شدن تر شدن آزمون عمالً به سختتر شود و مفهوميها مفهومي جو عمومي كنكور به اين سمت رفته كه آزمون         مشخصاً

ايـم  آموزان متوسط را از دست داده دادن دانشتمييزقدرت است كه  به حدي رسيدهها دشواري آزمون  اما  ،آزمون انجاميده است  

!!بقيه) 2آموزان بسيار قوي، دانش) 1: كنيمآموزان را به دو دسته تقسيم ميو عمالً دانش

كه شايد دقيقاً هم معلوم نباشد      (تا جايي كه ميانگين نفرات برتر       !  نتايج اعالم شده در آزمون است      بر اين ادعا  بهترين گواه   

 محتـرم  اين عدد بنابه آمار اعالم شده توسـط تعـاوني         . ( رسيده است  60به عدد   ) شودكل اطالق مي  كه به چه كسري از جمعيت       

! مالِ خداست20ي شايد هم هنوز اعتقاد داريم كه نمره.)  استسنجش

: ي تلخ و واقعي توجـه كنيـد  به اين خاطره!  نيست كشورآموزان  كردن دانش » ضربه فني «ها  قطعاً هدف از برگزاري آزمون    

 فضاي جلسه .ي طرح سؤال آزمون داخلي يك مركز آموزشي به همراه چند دبير شيمي ديگر مشغول طراحي سؤال بودمدر جلسه«

يك لحظه ! است!! و باسوادتري!! تردبير مطرح!! بماندباز تر بيش و دهان بقيه بگويدتري هر كس سؤال سخت   بود كه   به سمتي رفته  

 داد ،خـود سـؤال   مفهـوم سـخت   ايده ويدربارهكه خودشان تر اين بود كه همه پس از اين       و جالب ! ... هافكر كردم كه بيچاره بچه    

آموزان عميقاً مفـاهيم را يـاد       و اگر دانش  ! البته اين سؤال سختي نيست    كه  گفتند   در انتها نيز اين جلمه را مي       ،دادندسر مي تحسين  

فـضاي  ! بعدي بـدون عينـك  يك فيلم سينمايي سه! كه جاي شما خالي   ه اين خالص!! راحتي سؤال را پاسخ خواهندداد    گرفته باشند به  

كه از قافله عقب نماند جـرأت اعتـراف   و هيچ كس هم براي اين! بودتن معلمان تبديل شده   بهي تن آموزان به مبارزه  سنجش دانش 

دبير محترم و بيچـاره  آن اي به يروزمندانهي پبا خندهدر واكنش چون همه !!! اين را نداشت كه آقا به خدا اين آزمون خيلي سخته        

»!!!ايهدآموزانت مفهومي كار نكرچرا با دانش!!! كارسواد كمكردند كه اي دبير تنبلِ بينگاه مي



)جامع سوم (93 خردادماه -نجشدر آزمون س) رياضي و تجربي( شيمي هاينقد پرسش2

...بگذريم

خواهم بپرسـم  گويم مي چيزي نمي ! نه... خواهم بگويم كه    مي!!  هستم سواد غيرمفهومي كاركن   كنكورِ كم  حاال من همان معلم   

 روز مانـده بـه كنكـور        كند و قطعاً چنـد     طراحان سؤال را خوشحال نمي     ، ما آموزانقطعاً پاسخ نادرست دانش   » ؟هدف چيست «ه  ك

آموزان ي دانشقطعاً در مقياس يك كشور همهباز هم  و نداريمآموزان  كردن انرژي منفي روحي و رواني به اين دانش         سعي در القا  

!ضعيف نيستند

تعـداد  ! ها پس از آزمون سرخورده هـستند آموزان برخورد دارم اما اكثريت قريب به اتفاق آنز دانشمن با طيف وسيعي ا   

هـا واقعـاً   بار مسئوليت اين اتفاق! دهندي مسير مسابقه انصراف ميمهشوند كه از ادا آموزان در حدي سرخورده مي    زيادي از دانش  

آموزان اين كـشور آهاي تمام دانش«! بله! ندخواند بايد بهتر درس ميگوييم كه خُبراحتي به خود مي   ا به ؟ ي !!ي ما نيست  به عهده 

ت؟سهاآيا اين پيغام ما به بچه» !ي شما ضعيف هستيدهمه

:خُب، پس به اين سؤاالت هم پاسخ بدهيم

آمـوزان نـشان دهـيم چـه     ست كه به دانش؟ اگر هدف ما اين ا»هانداسته«است يا سنجيدن » هادانسته«هدف سنجيدن   -1

كه بنا به   -آموز برتر   دانيم و سؤال اين است كه اگر دانش       ي ما خيلي چيزهايي را نمي     دانند، فكر كنم همه   چيزهايي را نمي  

 گرفتـه اسـت؟     20 از   12ي  است، پس نمـره   سؤاالت را پاسخ داده   % 60 حدود   -شده از طرف سازمان سنجش    آمار ارائه 

 به باال دارند معدل دروغـين   19هايي در حدود    آموزان برتر كه اغلب در امتحانات سراسري نهايي معدل        انشيعني اين د  

است؟قدر خطا در سنجش داشتههاي سراسري آموزش و پرورش اينآيا آزمون! دارند؟

، 241 و   2ي  زينـه ، گ 239 و در سؤال     - كه جواب سؤال هم هست     -2ي  گزينه) تجربي (236در سؤال   آزمون جامع سوم    -2

انـد، يعنـي سـهم      هاي كتاب درسـي مطـرح شـده       ، همگي از حاشيه   4هاي  ، گزينه 247 و   245هاي   و در سؤال   1ي  گزينه

 به وزارت محترم آموزش و پرورش پيشنهاد شود جاي متن كتاب  بايدپس  ! قدر زياد است؟  هاي كتاب درسي اين   حاشيه

.ب به متن رانده شده و متن كتاب را در حاشيه قراردهندهاي كتاو حاشيه!! هاي آن عوض شودو حاشيه

ي آفبا و آموزش كتـاب  آموزان بفهمند كه قاعده كه دانش اين! است؟دقيقاً چه بوده  اين آزمون   237 سؤال   هدف از طرح  -3

كننـد چـه   پيـروي نمـي  ) آفبـا (ي رايج  از قاعده  Rh45 و   Pd46آموزان بفهمند   كه دانش اين!درسي مملو از نقص است؟    

زمان مناسـبي اسـت     ) يك ماه مانده به كنكور    ( در اين آزمون      آيا، آموز خواهدكرد و اگر هم كمكي بكند،      كمكي به دانش  

حفـظ  هاي الكتروني روي جلد كتاب درسـي رو         پس آرايش ! خانم! آقا«: آموزي سؤال كند كه   اگر دانش !! براي طرح آن؟  

پـس اگـر   ! شـنوم؟ دانيد جواب چـه مـي    ؟ مي !استاين سؤال راهنمايي الزم را داشته     ! بگويم نه ! پاسخ بدهم چه؟  » كنيم؟

!راهنمايي نداشت جواب ندهيم؟

ي كامـل گنجانـده    صـفحه 6 تـا  5كند تا به اين سـؤاالت كـه در      آموزان كفايت مي   دقيقه براي دانش   35آيا واقعاً زمان    -4

، پاسخ دهند؟است سؤال محاسباتي داشته12ريباً است و تقشده

!آموزان در علم شيمي هستيم يا سرعت و دقت محاسبات رياضي؟آيا ما به دنبال سنجش دانش-5

 تا ، را هم به آن سوژه مرتبط كنيم      3 تسلط كافي ندارند بايد سؤال شمي        2آموزان به بخشي از كتاب شيمي       يا اگر دانش  آ-6

غلط بزند؟
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!)  گرفتـه و مـردود شـده    20 از   8ي  يعنـي نمـره   (پاسخ داده   اين دو آزمون    سؤاالت  % 40آموزي كه به    نظر شما دانش  به-7

.]استكش بودهآموزي با معلومات بسيار و زحمتقطعاً پاسخ خير است و دانش! [است؟آموز ضعيفي بودهدانش

ايـن سـؤاالت    % 20قادر خواهندبود كـه بـه       !!  ماه 6 پس از    آموزان موفق ما تنها   چند درصد دانش  : ترو از هر سؤالي مهم    -8

!پاسخ دهند؟

تـر شـايد برخـي از ايـن         در حقيقت در مقياس كالن    ! ايم؟آموزان را در علم شيمي ارزيابي كرده      آيا ما دانش عمومي دانش    

كنيم؟نميبيزارآموزان را از يك علم شيرين انتقادها به كنكور سراسري هم وارد باشد، آيا با اين رويه دانش

در همـين  92 آزمون خارج از كـشور سـال     235 و   230گاهي به پاسخ تحليلي سؤاالت      نباشيد  اگر فرصت داشته  جا  در اين 

.تر بر شما آشكار شودشايد علت نگراني ما بيشتا بيندازيد، سايت 

گيـري از بـروز چنـين       ي پـيش  كه اميدوارم كمكي هرچند كوچك باشـد بـرا        اين همه حساسيت فقط يك دليل دارد، اين       و  

!رو به اين اميدزان كشور در آزمون سراسري پيشآمورويكردهايي به كتاب درسي در سنجش دانش
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نگاه كلي* 

!ها درست بودتمام سؤال-1

!اما نسبت به آزمون قبل پراكندگي بهتري داشت. شودآزمون سخت ارزيابي مي-2

:در مبحث استانداردسازي آزمون نكات زير قابل تأمل است-3

.)بوددر اين آزمون رعايت نشده(رد پرسش قراربگيرد صورت شكل يا نمودار مو تست به4 يا 3حداقل ) الف

در (چون دانشمندان بايد مورد پرسـش قراربگيـرد       تست از خود را بيازماييدها و فكر كنيدها و هم          4 يا   3حداقل  ) ب

.)بوداين آزمون رعايت شده

در ايـن آزمـون رعايـت       . (ر ميزان بسيار سخت، سخت، متوسط و آسان نيز رعايت شـود           پراكندگي سؤاالت از نظ   ) پ

.)بودنشده

شود و همانند آزمون قبل ميـانگين ايـن    عالي تلقي مي50 دقيقه است و درصد  35حداقل زمان مورد نياز براي اين آزمون        -4

.رقمي خواهدبوددرس احتماالً تك

بـود پـس داوطلبـين      در برخي از سؤاالت اين آزمون نكات ريز و درشت مربوط به محفوظات كتاب مورد بررسي قرارگرفته                -5

.گرامي دقت كنيد كه متن كتاب درسي از اهميت ويژه برخورداراست

!اي استكجا سليقه)  نامحلول-محلول(پذيري چنين يك تست مستقيم از انحالل گزينه و هم2وجود -6

.تر بودسؤاالت غيرمحاسباتي از سؤاالت محاسباتي طبق معمول سخت-7

.كنمابتدا انحصاراً در مور برخي سؤاالت توضيحات تكميلي ارائه مي

يعنـي در  . شود دقت شود كه بار مؤثر هسته هم در گروه و هم در دوره با افزايش عدد اتمي زياد مي ): رياضي 203( تجربي   238

پـس  . تر خواهدبود تر بار مؤثر هسته نيز بيش     هرچه عدد اتمي بزرگ   ! ؤاالت اگر در بررسي يك گروه يا يك دوره بوديم         گونه س اين

Cs كه چون    4 درست است يا     2ي  يا گزينه 
55

Rbامـا   . دوره نيـست  فلـزات هـم   كدام از شبه  با هيچ .  است 6ي   در دوره  
37

 در  

. است4ي دوره است پس جواب گزينه همTe و Sb است و يا 5ي دوره

 يعنـي   Sي  اي فلزي دسته  از طرفي عنصره  . بايد بدانيم باز محلول در آب قليا نام دارد        : 2ي   گزينه ): رياضي 204( تجربي   239

 از كلسيم به پايين، پس   2 و   1 قلياها عبارتند از عناصر گروه       چنين  هم؛شود بريليم اصالً در آب حل نمي      2، در گروه    2 و   1گروه  

.اين گزينه درست نيست

جـز در   توجه كنيد اكسيژن در تمام تركيبات خود داراي عدد اكسايش منفي اسـت بـه              : 3ي   گزينه ): رياضي 208( تجربي   243

OFتركيب با فلوئور    
2

O و    F
2 2

زاماً بـار جزئـي اكـسيژن       ها اكسيژن است ال    اتم كه يكي از آن     2 پس در يك پيوند كوواالتي بين        

.باشدمنفي نيست؛ زيرا شايد در كنار اكسيژن بوده
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COي منيـزيم كربنـات، يعنـي        شده گاز حاصل از تجزيه     در صورت سؤال عنوان    : تجربي و  رياضي    247
2

 را بـا سـديم اكـسيد        

:پس داريم. است واكنش دادهمرطوب

Na O CO H O NaHCO+ + →
2 2 3

2 2 2

.گونه سؤاالت بايد حالت فيزيكي را نيز بررسي كنيد حتماً حواستان هست كه در اين): رياضي213( تجربي 248

ي كننـده سديم دو دسيل بنزن سولفونات، يـك پـاك     : 2ي   گزينه ):رياضي223( تجربي   258

ي آن، هر اتـم كـربن حـداقل بـه يـك هيـدروژن       دهندهغيرصابوني است كه در آنيون تشكيل 

!به ساختار آن دقت كنيد. متصل نيست

يعنـي  . (كـاهش شـود   باشد يعني بتواند فقط     گويند فقط نقش اكسندگي داشته     زماني كه در سؤالي مي     ):رياضي233( تجربي   268

!گويند نقش كاهندگي ندارد يعني فقط اكسنده باشدپس وقتي كه مي) عنصر با باالترين عدد اكسايش خود

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
توضيحي پرسششماره

 تجربي241

 رياضي206
!ايمل دوم كه مشابه آن را در آزمون سراسري نداشته سا4 و 3يك سؤال تركيبي از فصل 

 تجربي246

 رياضي211

در مـورد   .  سـال دوم نيـست     5شيمي آلي انحصاراً مربوط به فـصل        : يك سؤال خاص از شيمي آلي، دقت كنيد       

: داريم.دهدسي قرارمي كه يك آلدهيد و يك كتون را مورد برر1ي گزينه

 تجربي250

 رياضي215

اما توضيحات صورت سؤال به     . يك سؤال تركيبي از فرمول تجربي با شيمي آلي، سؤال خوبي بود من خوشم آمد              

:خوب دقت كنيد. شد بدون حل مسأله فرمول تجربي آن به جواب رسيدقدري كافي بود كه مي

ي توانيم گزينهپس مي. دهندهاي آن با هم پيوند هيدروژني تشكيل نميشده كه مولكول در صورت سؤال بيان-1

. يعني بوتانول كه يك الكل است را حذف كنيم1

 گزينـه  3پـس  . وژن متـصل باشـد   اتـم هيـدر  2شده كه هر اتم كربن، دست كم بـه           در صورت سؤال بيان    -2

.نويسيممانده را ميباقي

CHايزوپروپيـل   (: 2ي  گزينه CH CH∗
− −

3 3
(CH O C H− − ⇒

3 2 7
2دار حـداقل    كـربن سـتاره   

.هيدروژن ندارد

CHپروپيل  (: 3ي  گزينه CH CH∗− −
3 2 2

(CH O C H− − ⇒
3 3 7

 هيدروژن  2ها حداقل    تمام كربن  

.دارد

CH: 4ي گزينه CH CH C HO∗
3 2 2

. هيدروژن ندارد2دار حداقل  كربن ستاره←
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!ي فرمول تجربي نيز بايد دوباره اين كارها را انجام دهيمسئلهپس حل م. الزم به تأكيد است

 تجربي262

 رياضي227
باشيد حاصل كسر خاطر داشتهسؤال جالبي است فقط به

−

−

12

6
10

10
. نيست2 برابر 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

 تجربي237

 رياضي202

. واقعاً طرح اين سؤال از جلد كتاب درسي شـيمي دوم دبيرسـتان عجيـب و غيراسـتاندارد اسـت                   . عجيب است 

:است شده نوشته90 كتاب درسي چاپ 42ي دقت كنيد در صفحه.  اين تست4ي مخصوصاً با وجود گزينه

 الكتـرون و  2هـا  بـسياري از آن . خـورد چشم مـي نظمي متعددي در آرايش الكتروني عنصرهاي واسطه به      بي

.ي ظرفيت خود دارند اليهs الكترون در اوربيتال 1برخي ديگري 

Pdرايـش الكترونـي    رفت كه آ  دهند، انتظار نمي  اي به خط كتاب مي    از طراح محترم كه اهميت ويژه     
46

 را كـه  

sروي جلد كتاب درسي آن را        , d0 10
5 هرچقـدر هـم كـه در       . كرده در سؤالي مورد پرسش قراردهند      عنوان 4

ك طـرف و وجـود       كتاب درسي از ي    42ي  است اما وجود مطالب موجود در صفحه      صورت سؤال راهنمايي شده   

.برانگيز است از طرف ديگر چالش4ي گزينه

.به آرايش الكتروني خاص اين عناصر دقت كنيد

Cd. بديهي است s , d2 10
48

5 4

Pd! جلد كتاب را ببينيد s , d0 10
46

5 4

Rh! جلد كتاب را ببينيد s , d1 8
45

5 4

 تجربي252

 رياضي217

.گيري بودشدت وقتسؤال به

.نويسيمها را ميابتدا واكنش

) C O CO H

) CO O CO H x

C O CO H y

+ → ∆ =

+ → ∆ =

+ → ∆ =

2 1

2 2 2

2 2 3

11 111
2
12
2

. را بيابيم(g) واكنش كلي يعني ∆Hابتدا با استفاده از مقدار گرم گرافيت بايد مقدار 

C O CO+ →
2 2

g /
H

H
⇒ ∆ = −

× ∆
3 98 5

394
1 12

∆Hتوانيم با استفاده از قانون هس حاال مي
2

. را بيابيم(x) يعني 

H H H H H∆ = ∆ + ∆ ⇒ − = − + ∆ ⇒ ∆ = −
1 2 2 2

394 111  كل283

C انرژي پيوند 2در آخر با استفاده از انرژي پيوندها و واكنش  O≡كنيم را حساب مي.
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H H H C O O [O C O] ∆ = + ⇒ − = ≡ + − = =  1 2
1283
2

 تجربي260

 رياضي225
.شودبهتر بود در اين سؤال شكل براي برخورد آورده

 تجربي264

 رياضي229

FCHدقت كنيد به فرمول فلوئور اتانوييك اسيد       COOH
2

حاال اگر به جاي يك هيدروژن متصل بـه كـربن           ،  

 از مجمـوع    Cl و   Fبنـابراين مجمـوع الكترونگـاتيوي       ؛  FCHCLCOOH:  داريـم  قـرار گيـرد،   كلر  آن يك   

ري براي آبكافت تتر و در نتيجه باز مزدوج آن ميل بيش      پس اسيد آن قوي   . تر است  كلر بيش  2الكترونگاتيوي  

.صورت آبپوشيده داردماندن بهنشدن و باقي

اشكاالت خود را . هاي آزمايشي درس بگيريدآموز خوبم با قدرت به كار خود ادامه دهيد و از اين آزمون            دوست و دانش  -1

.ها را برطرف كنيداستخراج كنيد و آن

نفـستان را  كـار اعتمادبـه  ايـن .  برسـيد 50 دقيقـه بـه درصـد    35بار ديگر آزمون را از خود بگيريد سعي كنيـد در       يك-2

.گرداندبازمي

!باشيدتأثيرگذار 

)�� *�+� �,���


