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  »به نام كيمياگر هستي« 
آقا ببخشـيد،  «آموزان پيشم آمد و پرسيد:  ي اول، يكي از دانش روز اول كالس كنكور شيمي در يكي از مؤسسات آموزشي تهران بود. در پايان جلسه

هاي شما رو به دقت خوندم. راسـتش امـروز هـم     ي كتاب ز قبل، همهمن از شهرستان فالن به تهران اومدم تا تو كالس كنكور شما شركت كنم. البته من ا
كمي مشكوك شده بودم. پيش خود گفتم خيلي بعيد اسـت  » تون رو ادامه بدم؟ كنين بازم الزمه كالس تمام چيزهايي رو كه درس دادين بلد بودم. فكر مي

هـاي حضـوري بـرايش تكـراري باشـد.       باشد كه تمام مطالب من در كـالس قدر دقيق خوانده  هاي مرا آن قدر سخت كوش باشد كه تمام كتاب كسي اين
پرسـيدم كـه هنـوز     هايي جانانه و مفهـومي مـي   تصميم گرفتم او را محك بزنم بنابراين شروع كردم به سين ـ جيم كردن! از من سؤال، از او جواب. سؤال 

ي تنيس بين راجرفدرر و رافائل نـادال! هـر سـرويس پرقـدرتي كـه       عينهو مسابقهجايتان خالي، صحنه شده بود  .ها برسد مان به آن خيلي مانده بود درس
تو اصالً حالت خوبه؟ چرا اومدي كـالس كنكـور؟ همـين االن بـرو     «اين طور شد كه به او گفتم: داد! خالصه  ك هند ماهرانه جوابم را ميبزدم با يك  مي

برگردي و به همين منـوال ادامـه بـدي. قـول      هتر به شهر خودت و به آغوش خانواد چه سريعپس بگير. بعد هم بهتره هر ودفتر مؤسسه پول ثبت نامت ر
كوش و با معرفت، شهريور سال بعد با گل و شيريني (حاال تـر يـا خشـكش يـادم نيسـت!) پيشـم آمـد.         آموز سخت اتفاقاً آن دانش» شي. دم موفق مي مي

  مدنظرش بود قبول شده بود.  خوشبختانه با اقتدار تمام در همان رشته و شهري كه 
آموز به جاي گرفتن مسـتقيم   منابع علمي، خصوصاً كتاب است. هنگامي كه دانش ياز رو »يادگيري مستقل«هدف از ذكر اين خاطره، يادآوري اهميت 

مخصوصـاً بـه كمـك     »يادگيري مستقل« شود. در واقع تر و ماندگارتر در ذهن او ثبت مي شود با كتاب كلنجار برود مطالب، عميق جواب از معلم مجبور مي
اند، در تطبيق  گرفتهنآموزاني كه در دبيرستان، آموختن از روي كتب را فرا  دانشگاه است. دانشبه آموزان از دبيرستان  كتاب، مهارتي ضروري براي انتقال دانش

دارد نيز بايد مهارت يادگيري از كتاب را فرا بگيـرد تـا بتوانـد در    آموزي كه قصد رفتن به دانشگاه ن شوند. حتي دانش مشكل ميخود با محيط دانشگاه دچار 
آموزان و داوطلبـان كنكـور از مطالـب و مفـاهيم      ي خود دانش الزم را از كتاب كسب كند. كتابي كه پيش رو داريد تالشي براي درك بهتر دانش شغل آينده

ي استفاده از كتاب (كه چند صفحه جلوتر آن را  برخي قطور به نظر برسد. اما اگر به نحوهمربوط به شيمي يازدهم است. در نگاه اول شايد اين كتاب به زعم 
1ي چيزي حـدود   ها در اين كتاب طوري است كه تنها با مطالعه بندي و استفاده از آيكون يمسام) دقت كنيد در خواهيد يافت كه طراحي، تق توضيح داده

از  3
المعارف است كه قرار نيست  ةتوانيد به درصد قابل قبولي در كنكور شيمي دست يابيد. در واقع اين كتاب، چيزي شبيه فرهنگ لغات يا داير يز مياين كتاب ن

  هايي از اين كتاب را مطالعه نماييد.  ي علمي و شرايط خود تنها بخش لزوماً تمام آن را مطالعه كنيد و كافي است كه با توجه به پايه
ي خـود   مطابق معمول با ريزبيني و همـت صـادقانه   عليرضا تمدنياند. آقاي  ليد اين كتاب كار بسيار سنگيني بود و افراد بسياري در آن سهيم بودهتو

هـايي را بـراي آمـادگي     اند. در ضمن، اين دوست و همكار عزيزم مدتي است كه خـود تـأليف كتـاب    نقش مهمي در بررسي كارشناسي اين كتاب داشته
پخت ايشـان   ام اما با شناختي كه از ايشان دارم، مطمئن هستم دست ها را نديده اند. با اين كه هنوز اين كتاب امتحانات تشريحي در درس شيمي آغاز نموده

از ايشان نيـز تشـكر    اند كه هاي كارتوني و نيز طراحي جلد اين كتاب را برعهده داشته ترسيم طرح اميرحسين داوديهنرمند گرانقدرآقاي خواندني است! 
  فـرد و  هـا: سـمانه ايمـان    انـد و خـانم   آرايـي ايـن كتـاب، نهايـت دقـت و حوصـله را مبـذول داشـته         در تايـپ و صـفحه   معصومه عزيزيكنم. خانم  مي

  كنم. اند كه بدين وسيله از ايشان تشكر مي ها و نمودارها متحمل شده نيز زحمات زيادي در رسم شكل مينا غالم احمدي
ها (به ترتيب حـروف الفبـا):    خانم. اند مند در بازخواني و بررسي اين كتاب پيش از چاپ، قبول زحمت نموده عالقه آموزان جمعي از دانش همچنين 

  حسـين آقـايي، محمـد كمـال و      آقايـان (بـه ترتيـب حـروف الفبـا):     فاطمه نبـوي ثالـث و   و  پانيذ گلستاني ،مهسا اسدي انار، پريا تمدني، مهشاد زاهدي
  دارم.را ها  براي آنروزافزون و آرزوي توفيق  نمودهبدين وسيله از اين عزيزان نيز تشكر و قدرداني  مد مهدي كريمي مزيديمح

  مند سازند. بهره نظرات و پيشنهادهاي خوداز را تقاضا دارم كه ما ي خوانندگان اين كتاب  دبيران و اساتيد محترم شيمي و نيز كليهكليه در پايان از 
  ن بازرگانيبهم   

  
هـاي درس و   هـايش چطورنـد؟ خوبنـد؟ بدنـد؟ ايسـتگاه      پرسيد راجع به چي؟ خُّب معلوم است ديگر، راجع به اين كتاب. تست كالً نظرتان چيست؟ .... مي

خواهـد   مورد هر چـه دلتـان مـي   هاي كارتوني. اصالً در  طور در مورد طرح كنيد؟ در مورد طرح روي جلد نظر بدهيد، همين ها را خوب درك مي چطور؟ آن  نكته
  فرمايد: ي لطف و مهرباني شماست. شاعر در اين باره مي گوييد نشان دهنده گيريد و نظرتان را مي نظر بدهيد. همين كه با ما تماس مي

  
 : از طريق تلگرام    ..........................................................................................................................  @ Bazarganibahmanchemacademy     
  اينستاگراماز طريق :    .............................................................................................  @ Bahman – Bazargani – Chem – academy     
  از طريقE-mail :  .....................................................................................................................................   bahman. bazargani @ yahoo.com  

در ضـمن، فرامـوش نكنيـد كـه بگوييـد راجـع بـه چـه كتـابي          توانيد به طور مستقيم با مؤلف كتاب (بهمن بازرگاني) تماس بگيريـد.   هاي فوق مي با آدرس
  دهيد. ممنون. ز همه چاپ چندم، داريد نظر ميتر ا و چه سالي (دهم، يازدهم و ...) و مهم ، فيل شيمي و ....)(تست
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  نام منشأ تفكر و دانش به
  
  ناشر:  ي مقدمه 

  

زوركي  طوري را يك يكياين  كنم بنده اين است كه گاهي هيچ ربطي به موضوع كتاب ندارد! البته سعي مي هاي يكي از اشكاالت مقدمه راستش
 هـاي  شـد كـه سـر يكـي از كـالس      شـروع جـا   نآ . از متر از قبل پريشـان  يك مقدار بيش است كه وقتي . چند هم كه شده به موضوع مربوط كنم

آمـوزي سـؤالي    )، از دانـش  بـه منظـور ورود بـه دانشـگاه     دانشگاهي پيش ي دوره هاي بچه سازي (براي آماده *سازان آموزشگاه آزاد علمي انديشه
آخه ما تـازه   ؟ آقا اجازه«:  گفت دهد . وقتي پرسيدم كه چرا پاسخ نمي را نگاه كردن من بِرّوبركه پاسخ دهد، شروع كرد  و او به جاي اين ، پرسيدم

   »! سال دوم هستيم
قـدر بـزرگ    را چـه  لعنتـي ايـن آزمـون    رويم؟ . به كجا داريم مي زنم مي يجاين همان پتكي بود كه چنان خورد وسط مالج بنده كه هنوز هم دارم گ و

سر كالس كنكور؟! اين داستان تا كجا  برود وبلند شود  ،كه نكند دير شود و عقب بيفتد سال دوم دبيرستان از ترس آنآموز  قدر كه دانش آن ايم؟ كرده
  :  نبايد تعجب كنيم اي آگهي چنينچندي بعد، از ديدن  ،قرار است پيش برود؟ اگر بخواهد اين طوري پيش برود

  ، و برگشتبا سرويس رفت  »زندگي هاي گل« دبستاني و پيش مهدكودك
  ! نونهاالن شما براي كنكور سراسري سازي آماده كادر ترين همراه با ورزيده

 » آموزش«بشري كه با  هاي ، اين زيباترين پديده»كردنتحليل «و  »فهميدن«، »دانستن« و شود كه تدريجاً راه اصلي دارد گم مي كنم به اين فكر مي دارم
بـه اصـل    منـد  آموزان عالقـه  قدر تعداد دانش چه بينم مي ، گردم . اندكي كه به گذشته بازميروند مي اي فراموشيقهقرد به نتنگاتنگ دارند، دار ي ا رابطه

كـه مـثالً كـدام     كردند تر، هي از ما سؤال مي بيش ي علمي خالص بودند و براي مطالعه هاي دنبال كتاب ها قدر بچه . چهبودزياد  »دانستن«و  »فهميدن«
خوب  ِ آقا كتاب تست«: گويد مي بيند تر شود. اما االن هر كس من را مي داشتند بيش دوستكه  هايي در زمينه شانخوانند تا اطالعاترا بروند ب ها كتاب

 در خواهـد  بگيـرد، احتمـاالً مـي    هـا  آموزي گاه سراغي از آن پايين آمده و اگر هم دانش العاده خالص علمي فوق هاي كتاب تيراژ »!كنيد چي معرّفي مي
البته بايـد توجـه   [ .بدهد كنكورديگر الزم نيست براي ورود به دانشگاه  ، زمون المپياد شركت كند، آن هم معموالً به اين علت كه در صورت قبوليآ

 ]آموزي نيست. ي دانش اي از تقصير بر گردن جامعه كنيم كه در اين تغيير نگرش، حتي ذره

دوـ سه  كند، يعني خودپايين دبيرستان وارد ذهن  هاي لعنتي را از سال ي آموزي بخواهد اين دغدغه . اگر دانش برايم شده است مثل كابوس واقعاً
هم بشـود كـه    يهاي آنكنكوري كند، و اگر احياناً جزء  ِ مدل ِ سال از عمرش را وقف درس خواندن دانشگاهي، دوـ سه و پيش  سال آخر دبيرستان

! بلكـه در   سـالگي  60سـني   ي محـدوده سـال در   ـ چهـار   سههم نه  آن[ عمر هاي سال از بهترين سال ـ چهار  سه مانند، يك سال پشت كنكور مي
زمـان   ، زمـان يـافتن مسـير زنـدگي اسـت      ، هاسـت »چرا« زمان ، است »شناخت« ِ زمان ، را كه زمان پرسشگري است ]سالگي 19تا  15 ي محدوده

را  اي ألهچگونه بتواند مس كه ياد بگيرد، و اينرا تستي  هاي فرمول كه براي اين كند ميصرف  ، خودسازي است براي آغاز محكم يك مسير طوالني
  حل كند!  زودتر ، تستي هاي سر كنكور به كمك راه

بود. كارگر در حالي كه داشـت زمـين    گماشتهسب به اين كار را در محلّي نامنا اوكارگري را براي كندن چاهي استخدام كرده بود و  ، فردي گويند مي
و  كـرد  و هر چند وقت يك بار اين جمله را تكرار مـي  »دهيم وقتمان را هدر مي داريمجا آب ندارد، بيخودي  اين«:  كه كرد ند ميمدام غُرولُ ،كند را مي

 ، بابا جـان كـارت را بكـن   «:  در پاسخ او گفت ،غُر زدن كارگر كالفه شده بوداز  ،. صاحب كار كه بعد از مدتيداد هم ادامه مي كارشدر عين حال به 
   »اگر براي من آب ندارد، براي تو كه نان دارد!

جوانـان مملكـت را    استعدادهايكه چنين است و چنان است و دارد  *گوييم بيراه مي و و پشت سر كنكور بد نشينيم : هر جا مي حكايت ماست حاال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردد. هاي آموزشي خود (از قبيل آموزشگاه، آزمون و...) بازمي ي فعاليت ليهسازان به تعليق ك فرماييد كه زمان وقوع اين خاطره به پيش از تصميم انديشه حتماً توجه مي *
اي راه افتاده بين كارشناسان آموزشي (به خصوص برخي كارشناسان محترم وزارت آمـوزش و   بد و بيراه گفتن به كنكور سراسري هم چند وقتي است مد شده و انگار يك مسابقه *

قدر شور شده كه بعضاً حتي به سازمان متولي برگزاري كنكور سراسري  تر است! و اين آش آن ر كس بيشتر به كنكور ناسزا بگويد، كارشناسطوري باب شده كه ه پرورش) و اين
ين فضـاي خـاص   وجود آمدن ا پرسد كه علت اصلي به شود كه مسؤول ايجاد چنين فضايي است و ... . و اين وسط كسي نمي (سازمان سنجش آموزش كشور) انتقادهاي تند مي

خواهند براي ورود به مراكز آموزش عالي با ظرفيتي محـدود (كـه    مند، با حساسيت رواني بسيار ويژه مي ي بسيار زيادي جوان عالقه چيست؟ مگر چيزي غير از آن است كه عده
ـ زيـاد    1عامل است:  2د آمدن اين فضاي رقابتي ويژه، مگر خارج از اين وجو هاي اخير نسبت به گذشته چند برابر شده) با هم رقابت كنند؟ علت به تازه اين ظرفيت هم در سال

ي داوطلبان بر قبـولي   ـ حساسيت و تأكيد رواني ويژه  2هاي مطلوب از نظر اغلب داوطلبان) و  ها و دانشگاه خصوص در رشته بودن تعداد داوطلبان (نسبت به ظرفيت پذيرش، به
ي شصت، زياد بودن تعداد بچه در  هايي را كه در دهه آيد كه عامل اول چرا رخ داده؛ يادشان هست جريان ن كمي باالتر است، يادشان ميشا آن دوستاني كه سن و سال .در كنكور
غلـط آن دوران بـود،    هـاي  ي جمعيت كه حاصل سياسـت  رويه كردند و تعبيرشان هم اين بود كه بگذاريد سرباز مدافع دين و مملكت زياد بشود! رشد بي ها را تشويق مي خانواده

بيست سال پيش يك عده آمدند و گفتنـد  «چنين نگاشته است: » شناسي خودماني جامعه«كتاب  66ي  باره، آقاي حسن نراقي در صفحه در اين[محصول نگرش كدام گروه است؟ 
تـوانيم بگيـريم! شـروع كردنـد بـه       يت هم باال برود ديگر كار تمام است، دنيا را ميما بايد نفوسمان را زياد كنيم؛ ايراني از نظر كيفيت كه الحمدهللا مشكلي ندارد(!) اگر از نظر كم  
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 »..... براي تو كه نـان دارد!  !بابا جان«كه بگويد: هي منتظريم يكي پيدا شود  ها، حرف ينبرهوت و از ا شود آب و دارد مي يگر آب بيو د خشكاند مي
اگرچـه بـازاري    [بازاري هستيم اساساًكه نكند ما  گذرد و مدام از ذهنم مي ، روم مي. اين روزها مدام با خودم كلنجار  جاست و اصل مشكل هم همين

  .   ايم كرده ميو خودمان را توجيه  ايم و نكند اصالً از اول هم بوده ، ]نفسه اشكالي ندارد. بودن في
بكنند و اصـالحاتي   كارياني كسقرار باشد  اگر ، آموزي پيدا كرده است دانش ي در ميان جامعه سازان با توجه به جايگاهي كه انديشه كنم مي احساس
هـاي   شود كه ما هي بنشـينيم مقدمـه   شود. نمي سياست يك بام و دو هوا كه نمي آموزشي راه بيندازند، همين ماها و ديگراني امثال ما هستند. هاي در زمينه

هـا صـحبت    و ايـن » آموزش اصـيل «و » آموزش كاربردي«و » درك تحليلي«و » درك عمقي«و » فهميدن«ها از  بنويسيم و در آن خوشگل خوشگل(!)
هـاي مـا    شود به نظـر شـما؟! اگـر مخاطـب ببينـد كـه مـتن        وقت متني دنبال آن بگذاريم كه همان كاركرد مطلقاً كنكوري را داشته باشد، مي كنيم، آن

ي كنكـوري بـراي رسـيدن     شـده  هـاي فرمـوليزه و نفهميـده    ي روش ي انحصاري بر محفوظات و ارائه واري، تكيه تر آموزش طوطي كاركردشان بيش
ما. اگر تـا بـه   » رفتار«مورد ادعاي ما و » هدف«بين  ]تناقض[شود يك پارادوكس  آيد، اين مي تر به پاسخ است و چيز ديگري از تويش درنمي سريع

اي كـه   افتد بوده؛ از لحظـه  چه كه دارد اتفاق مي از سر بصير نبودنمان به آن ]انشاءا... كه[ه، حال هم اين پارادوكس به درجاتي در كار ما وجود داشت
  تر مسؤوليم، و سعي خواهيم كرد به تدريج از شدت اين تناقض بكاهيم. فهميم، ديگر بيش شود و آن را مي اين بصيرت پيدا مي

باشـد! يـك   » كنكـور «الذكر، يك تناقض ذاتي فرآيند  آيد آن است كه نكند تناقض فوق ي اين بحث پيش مي اي كه در ادامه سوي ديگر، سؤال و دغدغهاز 
ي آن در  رهي ما ـ به درستي يا به نادرستي ـ داراي اهميت فراواني شده و حساسيت روانـي بـااليي دربـا      كه در جامعه» كنكور«فرآيندي وجود دارد به نام 

ي نام دانشـمندان   ي درسي آن، مرتباً سؤاالت بسيار حفظي درباره جامعه وجود دارد. اين آزمون داراي يك سري خصوصياتي است، مثالً اگر در فالن ماده
هـاي طرحـي از چنـين     ز تسـت ي درسـي پـر ا   هاي كنكور در آن مـاده  ي كتاب ها مطرح شود، طبعاً همه ي آن و سال تولد و شماره شناسنامه (!) و... غيره

هـا از   ي درسي در كنكـور و بـه دنبـال آن، خوشـامد آن     آموزان در پاسخ به سؤاالت آن ماده شوند، چرا كه چنين كاري موجب موفقيت دانش مواردي مي
فقيـت اقتصـادي بنگـاه انتشـاراتي     ي مو كننـده  كننـده و تضـمين   شـود كـه تـأمين    هاي بعدي به آن كتاب مـي  تر داوطلبانِ سال كتاب مورد نظر و اقبال بيش

ي خصوصي، در هـر   ترين هدف و نياز هر مؤسسه ترين و واقعي ترين، اوليه ي آن (ناشر خصوصي) خواهد بود و موفقيت اقتصادي، يعني عيني توليدكننده
ي دولتي ندارد؛ حقـوق كارمنـدانش    ، بودجهي خصوصي اي كه كار كند، اعم از صنعتي، فرهنگي، خدماتي يا... . مؤسسه جاي دنيا كه باشد و در هر حوزه

ي خصوصي ذاتـاً محكـوم    ترتيب، مؤسسه هاي جاري ديگرش را ... و بدين هاي فعاليتش را، هزينه ي مكان را بايد خودش دربياورد و پرداخت كند؛ اجاره
ي خصوصي را  اب الزام به پول درآوردن، گردن مؤسسهبه پول درآوردن است. (ببخشيد، يادم رفت؛ تازه سود هم قرار است ببرد!). طي چنين روندي، طن

توانند جاهاي خوبي باشند، يا نباشـند! طبيعـت چنـين مكانيسـمي موجـب       طرف مي طرف و آن كشد. حاال اين اين با خودش به اين طرف و آن طرف مي
» غلـط «ي مهم ايـن اسـت كـه وقتـي چنـين       كنيم! و نكته مي» طغل«ي ما  كند هم، همه» غلط«، رفتار ما را مثل رفتار خودش كند؛ اگر »كنكور«شود كه  مي

هاي زندگي يك جوان، تمرين، آموخته و نهادينه شود، بعـد از كنكـور و ورود بـه دانشـگاه هـم ديگـر        ترين برهه كردني در طول دوـ سه سال از حساس
گونـه اسـت كـه     و... . ايـن » توجه كردن«، غلط »خواندن«، غلط »فهميدن«كه باشد، اعم از غلط » كردن«كند. حاال هر يك از انواع غلط  ي او را ول نمي يقه

برد، و اين مسأله نيـز از جملـه    ي انحطاط مي هاي ما را هم به ورطه آموزان دبيرستاني، بلكه دانشجويان و دانشگاه شود كه نه تنها دانش فرهنگي ساخته مي
هاي معتبر جهان، محلي از اعراب نداشته باشند؛ چرا كه ما بـا آمـوزش مؤكـد انـواع ايـن       شگاههاي ما در ميان دان شود دانشگاه داليلي است كه موجب مي

  شويم كه جوان بعد از خواندن پاراگراف زير: خطاها به جوان به نحوي كه شرح آن رفت، باعث مي
  

ه بود كه سيبي بر سر وي فروافتـاد. ناگـاه   ميالدي، زير درخت سيبي نشست 1665گونه، نقل است كه نيوتن در حوالي سال  به روايتي داستان«
ايـن نـوع حركـت ذهـن،      چرا اين سيب در جهت مخالف (رو به باال) حركت نكرد؟اي در ذهن او شكل گرفت و از خود پرسـيد:   جرقه

  »ه است.ي دانش و تفكر بود زدايي ذهني، منشأ تحوالت فراواني در عرصه ي ذهني يا اصطالحاً آشنايي يعني شكستن عادات روزمره
                                                                                                                                                                                                   

هـا كـه ناخواسـته دعـوت      گناه نور چشمي ريزي از جمله براي كنترل جمعيت يعني چه. اين لشكر معصوم و بي ي تكثير خانواده!... بيست سال گذشت، تازه فهميدند برنامه برنامه
ي عامل دوم؛ چه چيزي سبب شده كه جوان ايراني امكان موفقيت و رشـد خـود را تنهـا در مسـير ورود بـه       اما درباره ]»اند چه عاقبتي دارند؟ گذاشتهشده و به اين واويالسرا پا 

ستعدادهاي مختلف جوانـان وجـود   هاي فراواني در جامعه براي بروز ا گونه نيست؟ مگر جز اين است كه در جوامع مدرن، عرصه دانشگاه ببيند؟ چرا در بسياري جوامع ديگر اين
شود كه بتواند خود را به عنوان فردي موفق مطرح كند. عامل بسته بودن و رخـوت اقتصـاد    پويا، بسترهاي متعدد و فراواني براي جوان فراهم مي اقتصادي يك  دارد؟ در عرصه

كنند،  المللي در صنايع ايران و ... (كه عامل شكوفايي اقتصادي جامعه است) مقابله مي هاي بين گذاري هايي كه با بستر ملّي شدن صنايع، تسهيل امكان سرمايه ايران چيست؟ جريان
ي ايـران كـدام اسـت؟ در     كند. عامل ركـود بسـتر فرهنگـي جامعـه     هاي متعددي براي رشد و رويش پيدا مي پويا هم، باز جوان فرصت فرهنگيي يك بستر  كدامند؟ در عرصه

ي  يابد [با عـده  هاي مساعد چنداني را درنمي كننده است؛ در كشور ما، جوان عرصه بيند كه برايش راضي هاي متعددي را براي رشد فراروي خود مي هكشورهاي ديگر، جوان عرص
هاي متعدد مهيا نيست.]. ايـن   زمينهبرند؛ عرصه براي حركت عمومي جوانان در  كارشان را پيش مي  هر حال در شرايط نامساعد هم معدود نوابغ در هر عرصه كاري نداريم كه به 

وجـود آمـدن چنـين     آيا مسؤول بـه «ريزند توي اين يك كانال ويژه: مسير ورود به دانشگاه! حال، بايد از اين گروه عزيزان كارشناس و منتقد پرسيد:  شود كه همه مثل سيل مي مي
ي آخـر را ببينـيم و بـا فرافكنـي، تمـام       يابي، فقط نقطه نگري نخواهد بود، اگر بدون ريشه طحي[بيچاره سازمان سنجش!] آيا س» فضاهايي، سازمان سنجش آموزش كشور است؟!

ي آن!) بدانيم؟ خواستيم توضيح بدهيم كه انتقاد ما به اين پديده (كنكور) كه در متن اصلي  هاي برگزار كننده ي نهايي، يعني كنكور (و حتي سازمان مشكالت را ناشي از اين پديده
دامه دارد، با چه ديدگاهي صورت گرفته است.نوشتار ا



 )6فرعي (      

  

و سـال   نيـوتن ي عـالم، زيـر كلمـات     هاي شگرف و در ظاهر روزمره ي نگريستن به پديده ي نحوه ي ارزشمند مفهومي آن درباره جاي توجه به عصاره به
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كارشناسـي  «بـه  » كارشناسي«ه، اول از آزمون پله همراه با حامالن آن فرهنگ در دانشگاه صعود كرد فرهنگ كالس كنكوري و نكته تستي و... همين طور پله
شـود كـه در آن،    هايي تشكيل مي را هم مبتال كرده و شايد باورتان نشود كه اين روزها كالس» دكترا«به » كارشناسي ارشد«رسيده و پس از آن آزمون » ارشد

طـوري   روند سر كالس و همان و اساتيد كنكوري پزشكي مي پزشكي بدهند» تخصص«ي  خواهند كنكور ورود به دوره سالن مملو از پزشكاني است كه مي
ي سالخوردگي كه برسند،  طوري پيش برود، يواش يواش اين نسل به دوره نويسند! اين گويند و آن پزشكان هم تندتند جزوه مي ها مي نكته و تست و... . اين

تر به  گويي سريع هاي پاسخ نكته و پرسش و پاسخ بگذارند، براي آموزش روشي  هاي فشرده ها و دوره شوند كه كالس احتماالً يك سري مؤسسات پيدا مي
  رويم؟... بگذريم. نويسد! به كجا داريم مي رود و تندتند جزوه هم مي ها هم مي سؤاالت شب اول قبر، و البد اين نسل سر آن كالس

هـاي   در كـالس » هاي كنكـوري  نكته«دانيد كه جايگاه  است. حتماً مي» ريهاي كنكو نكته«ي كنكور، تكيه بر  هاي ديگر روند آموزشي ويژه يكي از ويژگي
ي  ي آمـوزش صـدا و سـيما در مقولـه     هاي تلويزيوني شبكه شود!)، و حتي در برنامه سازان را هم شامل مي هاي انديشه هاي كنكور (كه كتاب كنكور، كتاب

هـاي ميـان مـتن و... باعـث      كاري هاي بسيار خاص و ريزه ه رفيعي است. تأكيد بر روشدر جامعه، چه جايگا» ي فرهنگي كنكور بسته«كنكور و اساساً در 
ي  هايي از ايـن دسـت اختصـاص يابـد. امـا متأسـفانه در پايـان چنـين نحـوه          ي آموزش كنكور به ذكر نكته شود كه بخش بزرگي از تدريس در حوزه مي

ي دوم خـاص   ي درجـه  ي چگونگي حلّ يك نوع معادله هاي ريزي مثالً درباره ت و فرمولآموختگاني هستيم كه نكا آموزشي، معموالً شاهد تربيت دانش
اساسـاً  » مشـتق «داننـد مفهـوم    حالي كه نمـي  كنند، در گيرند و با آن مسأله حل مي كار مي اند و به ي مشتق در حالتي خاص را حفظ كرده ي محاسبه يا نحوه

خورده و وقتي دارنـد از تـابعي    را پديد آورده و اصالً چنين چيزي به چه دردش مي» مشتق«چيزي به نام يعني چه، بشر چه نيازي را حس كرده كه اصالً 
شـويم كـه    افتد و... . به عبارت ديگر، در پايان اين روند آموزشي، ما با جواناني مواجـه مـي   افتد و چرا اين اتفاق مي گيرند، مفهوماً چه اتفاقي مي مشتق مي

ام و آن را  نام نهـاده » بيني ذهني نزديك«اند. من اين فرآيند را  بدون ارتباط و پراكنده فراگرفته» جزء«اند، اما تعداد زيادي  را نگرفته» كلّ«اي مفهومي از  نقشه
اند، انتظـار   شدهتمرين داده » بيني ذهني نزديك«دانم. آيا به جاست كه فردا از نسلي كه در راستاي تقويت  هاي بزرگ آموزش در سيستم كنكور مي از آفت

  شوند، داشته باشيم؟! اي كه به آن وارد مي ي جامعه خلّاقيت، سازماندهيِ دانش و آفرينندگي در عرصه
ي مؤلفان همراه بـا   گرفت. در ابتداي حركت، ما (يعني مجموعه سازان شكل مي خوب، توجه به مطالبي از اين دست، آرام آرام در طي مراحل حركت انديشه

اي از  هايي بوديم كه دور هم جمع شده بوديم و تقريباً در هـر كـدام از مـا، مجموعـه     عه كه بعضاً خودشان هم در عين حال مؤلف بودند) آدممديران مجمو
شد. انجام فعاليت اقتصادي (همان پول درآوردن خودمان!)، دسـت يـافتن بـه شـهرت و جايگـاه       هاي مختلف، با نسبت درصدهاي مختلف يافت مي انگيزه
ي مـا   تـر، در همـه   تر و آن بيش شان، با يك كمي اين كم ي دانش و فرهنگ و ارتباط داشتن با نسل جوان جامعه، شايد همه ماعي ويژه، فعاليت در عرصهاجت

ا دقيقاً ترسـيم كنـيم،   خواستيم برويم ر ها را ليست كنيم، مسيري كه در آينده مي موقع كنار يكديگر ننشستيم كه همين انگيزه شدند. در عين حال، آن يافت مي
هـا   آوريـم كـه آن موقـع    طوري شروع كرديم به كار كردن (االن هم داريم از اعماق خاطراتمان بيرون مـي  يك قرار و مداري براي آينده بگذاريم و... . همين

ي نشر  سازان در حوزه م چند سال گذشته و انديشهطوري بوده). تندباد پيشرفت و گسترش كار، ما را در هم پيچاند و تا بياييم و به خودمان بجنبيم، ديدي چه
» گرفتـار «ي ما بـه شـدت    دانشگاهي، به گروه مؤسسات پيشرو و مرجع كشور پيوسته است. اما در حين اين حركت، همه ي دبيرستان و پيش آموزشي حوزه

ي ما يك چيز خيلي مهم را فرامـوش   د، و در اين ميان، تقريباً همهپيش برو» كار«خاراند! ديگر فقط اين مهم بود كه  شده بوديم و سرمان را يك نفر ديگر مي
شد و البته كسي جز خودمان هم در اين مورد مقصر نبود؛ ضمن  مان معلّق شده بود در ميان شرايطي كه از بيرون، به ما تحميل مي»خود«را!  خودمانكرديم؛ 

هايمان هم شروع كردند بـه تغييـر شـكل دادن، بسـته بـه شـرايط       »خود«ها،  يم، در طي اين سالزد ها دست و پا مي هايي كه در آن كه در ميان فشار جريان آن
را هم فراموش كرديم، و يـك روز رسـيد كـه    » همديگر«كه ديگر جاي خود دارد! ما » همديگر«فراموش شده باشد، » خود«هركسي، يك جوري. جايي كه 

زديـم،   يم. خيلي وقت بود كه با هم حرف نزده بوديم. خواستيم كه حرف بزنيم؛ اما هرچه حرف مـي شناخت وقتي دور هم جمع شديم، به زور همديگر را مي
هايمان هم عوض شده بود! همگي به فراخور شرايطي كه در آن معلـق بـوديم، سـن، وضـعيت خـانوادگي يـا        فهميديم، زبان هاي همديگر را هم نمي حرف

بـار دقيـق    قدر هم كه دير شده بوده باشد، باالخره بايستي اين شد؛ هرچه طوري كه نمي بوديم. به هر حال، اين تحصيلي يا نيازهاي ديگر و... خيلي تغيير كرده
اش پيش از اين برآورده شده، ميكروفون را گرفت  رسيد نيازهاي مالي و شهرتي كنيم. يكي از ما كه به نظر مي شد كه براي چه داريم دور هم كار مي معلوم مي

حاال به  [طور بنويسيم و....  گرايانه، كه بايد براي آموزش مملكت فالن كار را بكنيم و بهمان كار را بكنيم و كتاب را فالن يك سخنراني آرمان و شروع كرد به
ا كـه در طـي ايـن    يكـي ديگـر از مـ    ]تر شده بوده بنده خدا! قول مادربزرگم، گناه مردم را نشوريم؛ شايد هم نيازهايش برآورده نشده بوده، توقعش شايد كم

» كنكـور «اي كـه   كرد كه كار كردن به همـان شـيوه   مي» استدالل«تر از ساير عوامل شده بود، كلّي  ي كنكور برايش مهم هاي آخر، شهرتش دقيقاً در حوزه سال
ترسيد اگر ابراز كند به مادي  ي خدا مي هبطلبد، بهتر است و حتي ارزش آموزشي بااليي دارد و... . يكي ديگر از ما كه مشكالت مالي شديدي داشت، ولي بند

توجـه بـود؛ محصـول متناسـب بـا آن توليـد نكنـيم،         شود به كنكـور بـي   مان كند كه بابا، نمي خواست حالي ها مي بودن متهم شود، هي با ايما و اشاره و اين
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تر است و اين قضيه خجالت  در حال حاضر درآمد برايش مهمكه  ضرب رفت سر اين فروشد و... . يكي ديگر هم كه اصالً تعارف را كنار گذاشت و يك نمي
كنند! يكي ديگر از آن گوشه  آورند و كتمان مي ها ادا درمي ي جاها است، فقط بعضي ي اصلي مورد توجه همه در همه كه ندارد هيچ، واقعيت دروني و انگيزه

  داد و... ، خالصه... ديدني بود آقا! كرد و شعارهاي ارزشي مي هاي گره كرده داشت تظاهرات مي هنوز با مشت
گونـه   ايـن » سـازان  براي انديشه«كنم كه  ي تناقض و تعارض بود. تأكيد مي ي پارادوكس بود؛ نقطه ي گريپاژ فلسفي بود. نقطه نقطه» سازان انديشه«جا براي  اين

گذاري كند و  ي توليد فوالد سرمايه روز اگر كسي پيدا شود كه در حوزهنفسه هيچ اشكالي نداشت و ندارد. ام گذاري و كار كردن در اين حوزه في بود؛ سرمايه
ي نشر آموزشي كه هرچه باشد، به هر حال از جنس دانش است؛ سـطح خيلـي بـااليي از     كنند. اين حوزه برداري برساند، همه او را ستايش مي آن را به بهره

تر است و از اين حيث، به كـار سـاير مؤسسـات در ايـن حـوزه       هاي ديگر، فرهنگي ي عرصهي آن از خيل گذاري در عرصه دانش نباشد هم، باالخره سرمايه
توانسـت   داشت، امروز نمي سازان هم از ابتدا همين نگاه و همين هدف را مي ايرادي وارد نيست و اين كار داراي جوانب مثبت زيادي هم هست. اگر انديشه

ها را ـ به درست يا به غلط ـ هويت دروني  سازان از ابتدا كلّي شعارهاي فيگور روشنفكري داده بود و آن انديشهاز اين نظر ايرادي به كار خود وارد كند، ولي 
حقيقـي خـود   » آرمـان «ها را  ها، و متون مشابه آن ها، مؤخره كرد. اگر آن شعارها، آن مقدمه ايستاد و فكر مي اي بود كه بايد مي جا نقطه دانست. اين خويش مي

  طور جلو برود. توانست بعد از درك اشكاالت اين مسير، چشمش را ببندد و همان ، ديگر نميپنداشت مي
ي كارشناسـان   آموزي و جامعـه  ي دانش خوب...... حاال چي باالخره؟!...... هيچي...... سالمتي!...... يا ما اين وسط در تعامل با يكديگر و در تعامل با جامعه

داديـم را   به آن نحو كه شـعارش را مـي  » آموزش«پيدا كرد كه هم » تناقض«توان يك راهكار بينابيني براي حل كردن اين  ميرسيم كه  و... به اين نتيجه مي
شود؛ حاال يا ما توانـايي   رسيم كه راهي بينابيني يافت نمي ي كنكور را نيز بزدايد، يا به اين نتيجه مي شامل بشود و ضمناً برخي اثرات منفي آموزشي حوزه

ام هم اين است كه راه بينابيني پيـدا نخواهدشـد!) اگـر     بيني اوليه اند، يا هر دو! (پيش ايم، يا اساساً و ذاتاً اين دو حوزه قابل جمع نبوده كردنش را نداشتهپيدا
تعارف بايد بگوييم شـما را بـه    ا بيخواهيم منحصراً بيزينس كنيم، ي نشود، بعد از آن، يا ما بايد ژست روشنفكري را بگذاريم كنار و صراحتاً بگوييم كه مي

هـا،   ايم، بايستي برويم براي دستيابي به آن هدف انديشيده كه به اهدافي متفاوت مي خير و ما را به سالمت. اگر حتي فقط خودمان ايمان داشته باشيم به اين
  هايي جديد پيدا كنيم. قالب

***  
ـ       يك مباحثه ال ي ديگري هم كه داشتيم، اين بود كه اگر كنكور اشتباهي كرد، ما نبايد بگذاريم كه او ما را شبيه خودش بكنـد. كنكـور نبايـد مـا را بـه دنب

ي ادبيـات  هـا  چنـان كـه كتـاب    خودش بكشد، اين ما هستيم كه بايد كنكور را به دنبال خودمان بكشيم و اصـالحات اساسـي را بـه آن تحميـل كنـيم؛ آن     
مـدار و تفـوق نگـرش تحليلـي در طـرح       ي حافظه ي هشتاد كردند و در تغيير نگرش بسته ي هفتاد و اوايل دهه سازان پس از انتشار در اواخر دهه انديشه

گـر تغييـر نگـرش را بـه     ي هفتاد، تلن سازان در درسي تخصصي در اواسط دهه هاي انديشه چنان كه كتاب سؤاالت ادبيات كنكور تأثيرگذار شدند، و نيز آن
  ] ها خودم بودم!) آورم كه مثالً جان خودم(!) ريا نشود (چون مؤلف اصلي آن مجموعه كتاب اسم اين يكي درس را نمي[طراحان كنكور وارد آوردند 
گشاي ديـد آموزشـي مـا بـود، و البتـه، برخـي        ها، راه ها در بسياري از حوزه ائب آموزشي آنهاي زيادي داشتيم؛ نظرات ص در اين راستا، با دوستان بحث

ي ديگري نيست، بايد وقت بگذاريم و انرژي تا به يكـديگر بسـاييم، و هـر كـدام، از پـاره       هاي ما را نيز بزرگوارانه و با حسن نظر پذيرفتند. چاره ديدگاه
  حقيقت موجود در ديگري، اثري بپذيريم.

***  
هـاي   ي كتـاب  ي رشد وزارت آموزش و پرورش (كه ويـژه  ي جشنواره ي پنجمين دوره هاي برگزيده روزي كه در سالن برگزاري مراسم اهداي جوايز كتاب

د شدم، ولي بعد از سازان، تنديس و لوح سپاس جشنواره را به خود اختصاص داد، البته شا ي دبيرستان بود) نشسته بودم، وقتي كتابي از انديشه آموزشي دوره
  قدر آن شدم: تر قدردان مؤلفان گران ي هيأت داوران، اين شادي از لبانم به اعماق وجودم نفوذ كرد و بيش خوانده شدن علت برگزيده شدن آن كتاب در بيانيه

خاطر تالش در جهت دروني كردن  براي زبان ساده، صميمي و بيان روشن كتاب؛ و به«
  »هاي زبان فارسي. ها و بايستگي ني از طريق معرفي جاذبههاي فرهنگي ـ انسا ارزش

شود يك روزي بتوانيم در انتهاي همين جمله، بگذاريم زبان انگليسي، يك روز بتوانيم بگذاريم فيزيك، يـا يـك روز ديگـر     كردم كه آيا مي داشتم فكر مي
  شناسي، يا...؟! زيست

  كنيد براي ما!» شفا«اند! آقا، طلب  گرايي بريده شان را با آرمان جانشان كني، ناف به ها را جان سازاني كه اين انديشه خير، مثل اين نع
  .! اشكالي ندارد. فعالً خداحافظ حتي زوركي ، كه باز هم نتوانستم مقدمه را خيلي به موضوع كتاب مربوط كنم اين مثل

  باشيد و شادكام سرسبز و  
  



 )8فرعي (      

  ن كتابي نمادهاي مورد استفاده در اي توضيح درباره
  

  
    .........................................................................................................................................  )  !ي درسي شما  هاي درس و نكته (جزوه ايستگاه  
  

  اند كه  و نكته بيان شدههاي درس  هاي كليدي و مهم در قالب ايستگاه ي تشريحي اين مجموعه، نكته نامه در پاسخ
ها در واقع  شود. اين ايستگاه شما منتقل ميهاي مستتر در آن به كالبد  ي جان كتاب درسي همراه با نكته ها، عصاره ي دقيق اين ايستگاه با مطالعه

شـايد نمـاد    هـا را بلـد هسـتيد.    ي مطالـب و نكـات الزم بـراي حـل تسـت      ها مطمئن باشيد كليه ي درسي شما هستند و با يادگيري آن جزوه
   1دنا يدهرا د Breaking Badهايي كه سريال  ا آنــبراي بعضي از شما عجيب به نظر برسد ام  هاي درس و نكته ايستگاه

تـرين و   دانند جريان چيست! در اين سـريال كـه يكـي از موفـق     مي
يـك معلـم شـيمي    ، 2ها در سطح جهـان اسـت   ترين سريال پربيننده

پـس   (Walter White)وايت  زحمتكش و با اخالق به نام آقاي والتر
شود كه به سـرطان   يــنجام يك سري معاينات پزشكي، مطلع مااز 

  زيادي ازيز ــگويند كه چ يــپزشكان به او م ريه مبتال شده است و
هايي بسيار پرهزينه است، اما او كه يك معلـم شـيمي بـا حقـوق نسـبتاً       ، انجام درمانويي لي احتما عمر او باقي نمانده است. تنها راه معالجه

ل شـده و  صـ بـاردار دارد بسـيار مستأ   نيست. آقاي وايت كه يك پسر معلـول و همسـري  سنگيني ي  هزينهچنين پاييني است قادر به پرداخت 
ي مخدري بـه نـام    با توليد ماده گرفته وي شيمي كمك  گيرد از آخرين تيري كه در كمان دارد يعني تخصص و اطالعاتش در زمينه تصميم مي

والتـر وايـت در كارهـاي    ي درمان خود را تأمين كند. از قضا به دليل تخصـص آقـاي    شيشه) در يك آزمايشگاه زيرزميني، هزينه( 3فتامينممتا
در ادامه، آقاي والتر  .گيرد توليد شده توسط او به شدت مورد استقبال باندهاي قاچاق مواد مخدر قرار ميآبي رنگ هاي  آزمايشگاهي، كريستال

به طوري رود  پيش مي هاي قاچاق مواد مخدر ها تا باالترين رده وايت طي ماجراهاي جالبي به طور ناخواسته از سروكار داشتن با خرده فروش
شـود كـه حتـي     القلـب مـي   تبديل به هيواليي قسي رفته رفتهاش معلمي زحمتكش، متعهد و خوش قلب و مهربان بود  قبل از بيمارياو كه  كه

ـ    ي شيميايي، جذابيت اين سريال در قسمت از جنبه !برند ترين قاچاقچيان نيز از او حساب مي خطرناك ت بـراي  هايي است كه آقـاي والتـر واي
دار گرفتـه، تـا   فسفري  ي منفجره كند. از توليد ماده ي شيمي استفاده مي هاي گوناگون، از معلومات و تخصص خود در زمينه رهايي از مخمصه

ه، در بيابان برهوت خوابيد اش اندازي خودرويي كه باتري ساز براي راه هاي مخصوص، استفاده از سلول الكتروشيميايي گالواني دست توليد سم
براي پاك كردن آثار جرم  (HF)حل كردن جسد قربانيان در هيدروفلوئوريك اسيد، ها و زنجيرها استفاده از واكنش ترميت براي شكستن قفل

وايت، كه سـعي دارد  كنند. در اين سريال، آقاي والتر  مندان به شيمي را به شدت مجذوب اين سريال مي و .... همگي مواردي هستند كه عالقه
كند و با همين نام در ميان قاچاقچيان به شـهرت   استفاده مي »4هايزنبرگ«اش فاش نشود در بازار توليد مواد مخدر از نام جعلي  هويت اصلي

تگيري او اسـت  اطالع و به شدت به دنبال دسـ  واقعي هايزنبرگ بي  سريال، پليس مبارزه با مواد مخدر كه از هويتاين رسد. در قسمتي از  مي
رسـم شـده اسـت. ايـن      ي او توسط يك باند مكزيكي مواد مخدر است كه به صـورت   شدهي نقاشي  تنها سرنخي كه از او دارد چهره

رحم شده، گاه و بيگاه  اي و بي رغم اين كه تبديل به يك قاچاقچي حرفه وايت) علي هايزنبرگ (يا همان والتردهد كه  سريال همچنين نشان مي
پردازد. به هر حال با توجـه   هاي مختلف به آموزش اصول شيمي به ديگران مي دهد و به بهانه ي معلمي خود را بروز مي هايي از روحيه چشمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ راستش هيچ نام فارسي كه دقيقاً معادل نام انگليسي اين سريال باشد پيدا نكردم!1
 Breaking Bad ريال درصدي رأي مثبت منتقدان به نام س 99را به خاطر دريافت » تحسين برانگيزترين سريال تلويزيوني تاريخ«، ركوردهاي جهاني گينس، ركود 2013در سال  ـ 2

  ثبت كرد.
3- Methamphetamine   

سازي اورانيم و توليـد   در اصل نام يك دانشمند بسيار معروف آلماني است كه در جريان جنگ جهاني دوم در خدمت ارتش هيتلر بود و سعي در غني(Heisenberg)ـ هايزنبرگ 4
   بمب اتم براي ارتش نازي داشت. 
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ي  ي شيمي است و نيز به دليل عالقـه  بسيار مطلع در زمينه، نماد يك معلم شيمي كار كشته و نيز فردي  ي به اين كه هايزنبرگ با چهره
طـور   استفاده كنم. اميدوارم همان  نده به اين سريال دارم، تصميم گرفتم از نماد هايزنبرگ به عنوان نماد ايستگاه درس و نكتهخاصي كه خود ب

كه هايزنبرگ مراحل ترقي را در دنياي تجارت مواد مخدر به سرعت طي نمود شما نيز در دنياي مواد مخدر ... نه ببخشيد! در دنياي علـم بـه   
  رسيد. مراحل بااليي ب

  
  
    .......................................................................................   )ests)Tmportant Iery V هاي بسيار مهم يا وي.آي. تي تست  
  

كننـد.   مشخص مـي  V.I.Pيا  Very Important Personاي را براي افراد بسيار مهم يعني  هاي ويژه دانيد كه در بعضي اماكن، جايگاه حتماً مي
  ايم. مشخص كرده Very Important Testsمعني  به V.I.Tهاي بسيار مهم را با عالمت  در اين كتاب نيز تست

ها براي شما بسيار حساس، حياتي و مهم  دهند كه حل آن هايي را نشان مي اند تست ها كه با دقت و وسواس فراوان انتخاب شده اين تست
دهـيم كـه بـا حـل      نان مـي شما اطمي هاي اين كتاب را نداريد به ي تست اگر وقت كافي براي حل همه !ها مساوي فاجعه است و حل نكردن آن

1حدود ها،  نظر از آزمون صرفهاي داراي اين عالمت (كه  تست
آمادگي الزم بـراي   شوند) تا حد زيادي به هاي اين كتاب را شامل مي تست 3

هـاي ارديبهشـت و    ري (يعنـي در مـاه  ها نباشيد. همچنين نزديك برگزاري كنكور سراس رسيد و نگران حل ساير تست ها مي شركت در آزمون
هاي مختصر و مفيد هستند كه  اند و در به در دنبال يك سري تست خرداد) بسياري از داوطلبان كنكور مطالب درسي را تا حدي فراموش كرده

نبـع هسـتند. ايـن    بهتـرين م  (  )هـاي داراي عالمـت    آوري كلي داشته باشند. در اين موارد هم تست بندي و ياد ها يك جمع با حل آن
تـرين زمـان    و در كوتـاه  (!) ي مطالب و نكات بخش مربوطه مجدداً شـخم زده شـوند   ها، كليه ايم كه با حل آن ها، را طوري انتخاب كرده تست

  آوري شود. ممكن، مطالب براي داوطلب ياد
  

    
    .........................................................................................................................................    :هميت) ا طحسمين ودهاي دسا ( تست  
  

هاي اين كتاب را حل كننـد،   ي تست ها كه حال ندارند همه اي هر بخش و با توجه به غُر زدن بعضيه با توجه به فراواني نسبتاً زياد تست
ي اول،  هـا را بـه سـه دسـته تقسـيم كـنم. دسـته        هاي موجود در هر بخش، ساير تست هاي مربوط به آزمون نظر از تست تصميم گرفتم صرف

 هـاي   ي دوم، تسـت  هر داوطلبـي واجـب اسـت! دسـته     رها ب ل آني اول اهميت قرار دارند و ح كه در درجه هستند هاي تست
هاي بدون عالمت هسـتند   ي سوم نيز تست در سطح دوم اهميت قرار دارند. دسته هاي  ت) هستند كه پس از تستيهماطح سومين د(

هـاي   كـنم ابتـدا تسـت    مـي   سـتيد توصـيه  يقه هضدر م زمانكنيد از لحاظ  . بنابراين اگر احساس ميباشند ميترين سطح اهميت  كه داراي پايين
هـاي   تست )!(ايد از رو نرفتههاي دسا و در پايان اگر احساس كرديد هنوز  تان راحت شد برويد سراغ تست را حل كنيد. بعد كه خيال 

  بدون عالمت را حل كنيد. 
  
   

    ................................................................................................................................................................................................   كارتوني طرح آموزش  
  

ي مطرح شده در كتاب درسي را به زبان كارتوني بيان كنيم تا ايـن مطالـب و   ايم برخي از مطالب و مفاهيم كليد در اين قسمت سعي كرده
  ي خوانندگان اين كتاب جا بيفتند. مفاهيم بهتر در ذهن و حافظه

  

ها توسط استاد گرامي جناب آقاي اميرحسين داودي  هاي آموزشي كارتوني توسط مؤلف و اجراي آن ي مطالب موجود در طرح ايده و سوژه
  ي طرح از كتاب ديگري گرفته شده، نام منبع مربوطه در پاورقي آمده است. ته است. البته در مواردي كه ايدهانجام گرف
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  ،  ،      ...............................................................................آموزي هاي متداول دانش و سؤال آموزان مناظره با دانش 
  

ي  به صورت يك بحث و منـاظره ي علمي است. در اين كتاب، گاهي مطالب  هاي آموزش، روش مباحثه يا مناظره از مؤثرترين روشيكي 
  ي سـه سـطح آموزشـي متفـاوت      آمـوز نماينـده   آموز حضور دارند كه اين سه دانـش  شود. بدين ترتيب كه يك معلم و سه دانش زنده ارايه مي

  هستند.
  

  پرسد بسيار مبتديانه است. ي درسي بسيار ضعيفي دارد و سؤاالتي كه مي آموز پايه اين دانش  
  

  
 

پرسد از نظر كيفي در سطح متوسـط و معمـولي قـرار دارنـد و      آموز مي ه اين دانشهايي ك سؤال    
  شوند. هاي حضوري مطرح مي هايي است كه در كالس ترين سؤال متداول
  

كند قبالً به ذهــن شمـا  آموز مطرح مي هايي كه اين دانش ي اين كتاب اگر سؤال به هنگام مطالعه  
آموز سـؤالي را   برايتان اسفند دود كنند!) هنگامي كه اين دانش(بـدهيد سطح علمي بسيار خوبـي قرار داريـد  نــيز رسيــده باشد بدانيد كه در

ي مطالـب را   كند بهتر است براي چند لحظه،چشم خود را ببنديد و سعي كنيد كه خود، سؤال مورد نظر را جواب دهيد، سپس ادامه مطرح مي
  باشد چند بار مطلب مربوطه را بخوانيد.  مطالعه كنيد. در اين موارد شايد الزم

  

  ،  ،  ،    ..................................................................................................  ها ميزان سختي تست عاليم كاريكاتوري 
  

ايم تا براي شما مشخص شود تستي را كه درست يـا   كار برده ي تشريحي اين كتاب، در كنار هر پاسخ تشريحي، عاليمي را به نامه در پاسخ
  ين منظور از عاليم كاريكاتوري زير استفاده شده است:ايد از نظر سختي در چه حدي است. بد غلط زده

  

  ثانيه، احتمال درست زدن: بسيار زياد) 30(زمان الزم: زير    تست آسان  :  

و با آمادگي نسبتاً خوب، ي درسي متوسط   با پايهو يك داوطلب،  ي كتاب درسي است ها شامل بازگويي عيني مطالب ساده اين گونه تست
تست زير كـه  كه خيلي توي چشم هستند. مانند  ها شامل مطالبي هستند ها تست كند. اين گونه حل ميثانيه  30زيرها را  ونه تستگ معموالً اين

  :است دهممربوط به كتاب شيمي سال 
  الكترون است؟ 13ي الكتروني خود داراي  اتم كدام عنصر در سومين اليه مثال:

1(Mn25  2( V23  3( Ni28  4 (Co27  

  )1ي ( گزينه جواب:

nي  براي حل اين تست كافي است كه آرايش الكتروني اتم عنصرهاي پيشنهاد شده را رسم نماييد و ببينيد كـداميك در اليـه   3 داراي ،
هـا را رهـا    تسـت تست را بلد نيستيد، بدانيد كه اصالً آمادگي تست زدن را نداريد، پس بالفاصله اين اگر پاسخ تستي مانند ست. الكترون ا 13

ي حـل   هـا بـه ادامـه    و پس از مسلط شـدن كامـل روي آن   ي مربوطه بپردازيد هاي درس و نكته تر ايستگاه تر و عميق ي دقيق كرده و به مطالعه
  ايد! ايد، بدانيد كه اصالً هنري نكرده ها را درست حل كرده . در ضمن اگر اين نوع تستيدمبادرت ورزها  تست
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  (زمان الزم: زير يك دقيقه، احتمال درست زدن: زياد)   تست متوسط:  

ـ  كند و كم حل مي زير يك دقيقهها را  گونه تست متوسط و با آمادگي نسبتاً خوب، اين ي درسي با پايهيك داوطلب،  آيـد كـه    يش مـي تر پ
اي كـه انتخـاب    ي خود يا منبع مطالعـه  ايد بايد در مورد چگونگي مطالعه ها را غالباً اشتباه زده اگر اين نوع تستها را غلط بزند.  گونه تست اين
  تري را به درس شيمي اختصاص دهيد. ي درسي خود، وقت بيش ايد تجديد نظر كنيد و در برنامه كرده

  
  

  ن الزم : بيش از يك دقيقه، احتمال غلط زدن: زياد!)زما(   تست سخت :  

 هـا را معمـوالً در زمـاني    گونه تسـت  متوسط و با آمادگي نسبتاً خوب، اين ي درسي با پايه؟!) بله، دگفتي ريك داوطلب، با چه ويژگي؟ (اگ
ايـد بـراي بـاال     ها را غالباً نادرست زده نوع تست اگر اينها نسبتاً زياد است.  گونه تست كند و احتمال غلط زدن اين حل مي بيش از يك دقيقه

ها  تر، روي آن تر بررسي كنيد و با تكرار بيش تر و مفهومي هاي آموزشي خود را دقيق بردن كيفيت درسي خود بايد مطالب كتاب درسي و جزوه
  % در درس شيمي هستيد.90ايد، از اميدهاي كسب امتياز باالتر از  ها برآمده اگر از پس اين نوع تست تر شويد. مسلط
  

  دقيقه، آن هم توسط سوپراستارهاي كنكور!) 3(زمان الزم : بيش از    تست خيلي سخت  : 

هـا توسـط يـك     گونـه تسـت   زمان الزم براي حـل ايـن   1هاي آمازون سمي و خطرناك هستند! ي مارهاي جنگل ها به اندازه اين نوع تست
توان دريافت كه هر ساله در كل كشـور، فقـط چيـزي در     د! با توجه به آمار سازمان سنجش، ميكن داوطلب معمولي به سمت بينهايت ميل مي

ها (!) نيز بـه زمـاني    شوند. تازه! حتي اين اعجوبه ها مي گونه تست داوطلب (يعني سوپراستارهاي كنكور!) موفق به حل اين 300تا  200حدود 
ي تشريحي جواب شما  ايد و با توجه به پاسخنامه ها را درست زده اگر اين نوع تستدارند. ها نياز  گونه تست دقيقه براي حل اين 4تا  3حدود 

هستيد! در ايـن صـورت    لوويستوانيد ادعا كنيد كه از نوادگان مندليف و يا  ايد، مي شانسي نبوده و با تجزيه و تحليل درست به جواب رسيده
  %) در درس شيمي هستيد.100شما يكي از اميدهاي كسب مدال طال (يعني امتياز 

ايد، هيچ جاي نگراني نيست، زيرا اين امر بيانگر ضعفي در شما نيسـت (البتـه در كمـال     ايد يا غلط زده ها را حل نكرده گونه تست اگر اين
اگـر مشـابه آن در    ي تشريحي را به دقت بخوانيـد تـا   كنيم پاسخنامه خضوع و فروتني بايد اعتراف كنيد كه نابغه هم نيستيد!)، فقط توصيه مي

  كنكور مربوط به شما بيايد، از پس آن برآييد.
سـخت   خيليخردكن داشته باشد هم، تست  گير و اعصاب چه يك سؤال نياز به محاسبات بسيار وقت الزم به ذكر است كه از نظر ما چنان

  شويد! رو مي ريب روبهها، الزاماً با يك معماي عجيب و غ گونه تست شود، پس تصور نكنيد كه در اين محسوب مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي آمازون سمي هستند يا نه؟! دانم مارهاي جنگل ـ البته راستش را بخواهيد نمي1
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  به صورت زير است: 1400و  99 ، 98 سراسريهاي كنكور  درجه سختي تست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ! داوطلبان اورژانسي

 !بعضي از داوطلبان كنكور در وضعيت اورژانسي قرار  دارند
داليل مختلف (از جمله دير خريدن اين كتاب و استفاده  يعني به

ي كـافي بـراي حـل و     ) وقت و يا حوصله! 90 ي از آن در دقيقه
هاي اين كتـاب را ندارنـد. گـاهي كـه ايـن       ي تست بررسي همه

عزيزان ما را در جايي (مثالً نمايشگاه كتاب يـا نمايشـگاه لـوازم    
اندازنـد و بـا حـالتي     يي به ابروان خود مي بينند، گره ) مي!خانگي

حــجم   وقـت تنـگ اســت و   «گوينـد:   مـي  (!)عاقل اندر سفيه 
  » !كتـابتان بسيار

  ترتيب زير عمل كنيد: كنيم به ) پيشنهاد مي!اگر شما هم جزو اين دسته داوطلبان هستيد (كه البته اميدواريم نباشيد
و نكتـه را  هاي شيميايي) تعدادي ايستگاه درس  ي واكنش هاي تأليفي برويد. در آن جا در ابتداي هر مبحث (مثالً مبحث موازنه سراغ تست ابتدا به ـ1
  ).!تر است هاي مربوطه را بخوانيد (اين كار از نان شب هم واجب ايم. بدون معطلي ايستگاه عنوان پيش نياز معرفي كرده به
  همان مبحث را حل كنيد. مربوط به  هاي  هر مبحث، تست ي مربوط به هاي درس و نكته بعد از خواندن ايستگاه -2

  !شركت در كنكور سراسري هستيد ي حاال شما آماده !گوييم تبريك مي
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  فصل اول كتاب شيمي يازدهم مبتكران را  ،ضمن عرض سالم با سوت داور) !ها، آقايان (ليديز اَند جِنتلْمن خانم
ي اصلي اين فصل، ذخاير زيرزميني يا به قول كتاب درسي، هداياي زميني اسـت كـه عمـدتاً شـامل معـادن       كنيم! سوژه شروع مي

ي خـواص   پـذيري، مقايسـه   شود. وجود مباحثي همچون شعاع اتمي، واكنش نيز ذخاير نفتي مي (مانند معدن طال، مس، آهن و ....) و
ها اين فصل را تبديل به فصلي تست خيز (!) كرده كه  ها و هيدروكربن آلكان نيزعنصرها، مسائل درصد خلوص و بازده درصدي و 

  طراحان كنكور سراسري به شدت به آن سمپاتي دارند!
تست است وحشت كرده باشيد. ولي بايد بدانيد كه دنيا جاي ترسـوها نيسـت!    800هاي اين فصل كه بالغ بر  ستشايد از تعداد ت

كننـد.   مـي » مـديريت «ي اين كتاب را  ي مطالعه خود، نحوهو درسي دنيا جاي افرادي است كه با درايت و با توجه به شرايط وقتي 
از همان ابتداي سال به مرور مطالـب ايـن كتـاب را     طبيعتاًدهم هستيد يازز سال آمو حاال اين كه گفتم يعني چه؟ ببينيد، اگر دانش

تان پيش برويد و در هـر  مبحـث ابتـدا     است. كافي است كه با كالس و معلم تان معلوم تكليف پسوقت كافي داريد  و خوانيد مي
  ، بعد هاي  هاي درس و نكته را بخوانيد. سپس تست ايستگاه

  را  »بدون عالمت« هاي تستايان، و در پ هاي  تست 
  نيز خودرسيديد چكاپ به آزمونحل كنيد. هر جا 

  هاي آزمون با هم فصل در پايان را محكي بزنيد. 
  سال آموز دانش اگر اما را بكنيد!جامع قال قضيه 

  ايد كميـهستيد ب كنكور داوطلبا ـم يـدوازده
  رتيبـدين تـب ل كنيد.ـتر عم دارانهـم سياست 
  هاي ايستگاه  رسيد ابتدا كه مي مبحث هر كه به 
  س ــوانيد. سپـه را بخـربوطـم ي تهـنك ودرس  

  به همان مبحث را حل  مربوط هاي  تست
   ي مباحث همهموردكنيد. اين كار را در 

  اين فصل انجام دهيد تا به پايان فصل
  شود گفت كه جا مي تا همينبرسيد.  
  است موفقيت بزرگي نصيب شما شده 
  ايد.  به آمادگي خوبي در اين فصل رسيده  و 

  كاري به ي محكم از اين به بعد، مطالعه شما جنبه
  گيرد. در گام بعدي مجدداً به ابتداي فصل خود مي 
و در   عالمت استبدون  هاي و اين كار را تا پايان فصل انجام دهيد. گام سوم حل تست را حل كنيد  هاي برگرديد و تست 

اگـر در هـر    )كه انجام آن واجب است(كنم كه به جز گام اول  تأكيد ميهاي چكاپ و جامع را حل كنيد. مجدداً  مونپايان نيز آز
  (!)  ي فوكوشيما فاجعهمطالب اين فصل را ادامه دهيد بدانيد كه  به هر دليلي نتوانستيد(كه مستحب هستند!) ها  يك از ساير گام

تـري را بتوانيـد طـي كنيـد      هاي بيش رصدي خوب و معقول در كنكور اميدوار باشيد. بديهي است كه هرچه گامتوانيد به د رخ نداده است و همچنان مي
   ضريب اطمينان كارتان افزايش خواهد يافت.

  هاي مربوط به هرگام به صورت زير است.  ي اين فصل و نيز تعداد تست ي مراحل مطالعه خالصه
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  فصل اول ـ قدر هدایای زمینی را بدانیم
  دهيم: ه ميئزير ارا عنوان 20را در  فصلهاي اين   تست

  
  موضوع انشاء: هداياي زميني!ـ 1
  ـ الگوها و روندها در رفتار مواد 2

  فلزها در آن و موقعيت فلزها، نافلزها و شبه اي دورهـ جدول  1ـ  2زيرعنوان 
  14عنصرهاي گروه  ي خواص ـ مقايسه 2ـ  2زيرعنوان 
  ي سوم ي خواص عنصرهاي دوره ـ مقايسه 3ـ  2زيرعنوان 
  ي دوم پذيري عنصرهاي دوره ي واكنش ـ مقايسه 4ـ  2زيرعنوان 
  ها) هاي مخلوط (از كل زيرعنوان ـ تست 5ـ  2زيرعنوان 
  جدول ژانتـ  6ـ  2زيرعنوان 

  رفتار عنصرها و شعاع اتمي ـ 3
  اي دورهي و تغييرات آن در جدول شعاع اتمـ  1ـ  3زيرعنوان 
  فلزهاي گروه اولـ  2ـ  3زيرعنوان 
  فلزهاي گروه دومـ  3ـ  3زيرعنوان 
  ها هالوژنـ  4ـ  3زيرعنوان 
  ها) هاي مخلوط (از كل زيرعنوان ـ تست 5ـ  3زيرعنوان 

  dي دنيايي رنگي با عنصرهاي دستهـ  4
  اولآزمون چكاپ  
  ! استخراج طالمالـ 5
  شوند؟ ـ عنصرها به چه شكلي در طبيعت يافت مي6
  هاي آهن در يك نمونه ـ شناسايي كاتيون7
  ها ـ رقابت عنصرها در واكنش8
  ـ استخراج فلزها (آهن، مس و ...)9
  دومآزمون چكاپ  

  ها ـ دنياي واقعي واكنش10
  معينمسائل درصد جرمي عنصرها در يك تركيب ـ  1ـ  10زيرعنوان 
  مسائل درصد خلوص ـ  2ـ  10زيرعنوان 
  مسائل بازده درصدي ـ  3ـ  10زيرعنوان 

  هاي اعماق دريا ـ گنج11
  ـ جريان فلز بين محيط زيست و جامعه12
  سومآزمون چكاپ  

  انگيز  اي شگفت نفت، هديهـ 13
  ها بندي هيدروكربن ـ كربن، اساس استخوان14
  ها آلكانـ  15

  هاي راست زنجير واص فيزيكي و شيميايي آلكانخـ  1ـ  15زيرعنوان 
  دار هاي شاخه نامگذاري آلكانـ  2ـ  15زيرعنوان 
  ها رسم ايزومري در آلكانـ  3ـ  15زيرعنوان 
  ها) هاي مخلوط (از كل آلكان تستـ  4ـ  15زيرعنوان 

  چهارمآزمون چكاپ  
  ها ـ آلكن16
  ها ـ آلكين17
  ـ هيدروكربن هاي حلقوي18
 پنجمكاپ آزمون چ  

  اي كه اقتصاد جهان را دگرگون ساخت  ـ نفت، ماده19
  ـ زغال سنگ و تأمين سوخت20
  1جامع اول (كل فصل آزمون(   
  1جامع دوم (كل فصل آزمون(   
  
  
  
  
  

  
و رونـدها در رفتـار    الگوهـا «تيتر كتاب درسي هستند. يعني از ابتداي كتاب درسي تا سر  6تا  1هاي  هاي اين قسمت مربوط به صفحه تست   

    كتاب درسي. 6ي  در صفحه» مواد و عنصرها

  ) را مطالعه بفرماييد.   1ـ  1ي ( ايستگاه درس و نكتهالزم است اين قسمت،  هاي قبل از حل تست  

  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟   ـ1
  ناها است.صنعت خودرو مديون شناخت و دسترسي به موادي به نام نيمه رسا شگسترآـ 

  ي زمين ثابت است.  به تقريب جرم كل مواد در كرهب ـ 
  لزوماً درست نيست.» تر است تر باشد، آن كشور توسعه يافته هر چه ميزان بهره برداري از منابع يك كشور بيش«اين باور كه پ ـ 
  هاي فسيلي است. سوخت فلزها  امروزه ترتيب ميزان مصرف ذخاير به صورت: مواد معدني ت ـ 

1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  



  
  3    1فصل هاي  تست  
  

 

  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟   ـ2
  گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است. آـ 

  شوند.  ميپيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام رساناها ساخته ب ـ 
  هاي منحصر به فرد و دلخواه توليد كنند.  توانند موادي نو با ويژگي ها مي دان امروزه شيميپ ـ 
  تر بوده است.  هاي فسيلي بيش تا به امروز، همواره ميزان مصرف مواد معدني از سوخت 2005از سال ت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ3

  ي پايدار است.  ي جديد پرچم دار توسعه كشف و درك خواص يك مادهـ آ
  بردند.  پشم و پوست بهره مي ،هاي پيشين فقط از برخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، خاك، سفال انسانب ـ 
  شود.  ا ميه ها به يكديگر همواره سبب بهبود خواص آن ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آن دان شيميپ ـ 
  ها پي بردند.  ي آن ي ميان خواص مواد با عنصرهاي سازنده ها به رابطه دان با گسترش دانش تجربي، شيميت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ4

  رشد و گسترش تمدن بشري در گروي كشف و شناخت مواد جديد است. آـ 
  مانند سفال را توليد و برخي فلزها را نيز استخراج كنند.  يتوانستند مواد ميانسان هاي پيشين فقط ب ـ 
اين امكان را داده است تا سر پناهي ايمن و گرم بـراي زنـدگي خـود    ي آن، به او  توانايي انسان در توليد موادي مانند نفت از عنصرهاي سازندهپ ـ  

  فراهم سازد.
  ي امروزي را ممكن كرده است. اران عنصر تهيه و توليد شده كه زندگي مدرن و پيچيدههزي فناوري،  امروزه،با رشد و توسعهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ي توليد دوچرخه درست هستند؟ در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ5

  شوند.  منبع اوليه براي توليد تاير آن، عنصرهايي است كه از معادن رو باز استخراج ميآـ 
  آيند.  ي زمين به دست مي ) الزم براي توليد آن از كرهساختگي(طبيعي و  اغلب موادب ـ 
  شوند.  هاي فوالدي و تاير دوچرخه، برخي مواد دور ريخته مي در توليد ورقهپ ـ 
  گردند. ي بازيافت باز مي هاي دوچرخه پوسيده شده و در طبيعت رها و يا به چرخه ، قطعهبا گذشت زمانت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  
  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟دهد،  مصرف نسبي برخي مواد را در جهان نشان مي يارو كه ميزان توليد  با توجه به نمودار روبه  ـ6

ــه تقريــب  2015در ســال آـــ  ــارد تــن فلــز در جهــان   8ب ميلي
  استخراج و مصرف شده است. 

عـدني از  به بعد، همواره ميزان توليد مـواد م  2005از سال ب ـ  
تـر   هـاي فسـيلي بـيش    مجموع ميزان توليد فلزها و سوخت

  بوده است.
هـاي فسـيلي در    به بعد، ميزان توليد سوخت 2005از سال پ ـ  

  ترين سرعت رشد را دارد.  مقايسه با دو مورد ديگر، كم
بـه تقريـب بـه دو     2030ميزان توليد مواد معدني در سال ت ـ  

  د رسيد. خواه 2005برابر ميزان آن در سال 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

... خـوب   !گيرد به خدا كند غم باد مي كتاب درسي است. آدم كه به اين شكل نگاه مي 5ي  ) در صفحه2هاي تست بعدي مربوط به شكل ( يكي از عبارت 
ي بعد كادو كه هيچ، كارت دعـوت   ترسم دفعه برود مي (و البته چند كشور معدود ديگر). همين طور پيش !اند به جز كشورمان ايران نگاه كنيد، همه كادو گرفته

  !اند ي كادوها را هاپولي فرموده همه !كنه اين چين و استراليا ... اُه، اُه، ببينيد چه مي !هم به ما ندهند
  موارد زير چند عبارت درست هستند؟در ميان   ـ7

  اي، خاك چيني است. هاي شيشه منبع توليد استكانآـ 
  شود.  ها، به صورت سنگ معدن استخراج مي اي توليد قاشقفوالد الزم برب ـ 
  اند.  خوريم با استفاده از كودهاي پتاسيم، نيتروژن و فسفردار رشد كرده ها و سبزيجاتي كه مي ميوهپ ـ 
  اند. هيچ منتي به طور يكسان توزيع شده زمين انباري از ذخاير ارزشمند است كه بيت ـ 

1 (2  2 (4  3 (3  4 (1  
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  اند؟ هاي زير به درستي پاسخ داده شده پرسش تنها نيمي ازم گزينه، در كدا  ـ8
  تواند باشد؟ در زمين، دليل پيدايش چه چيزي مي عنصرهاپراكندگي آـ 

  ي كودها چه هستند؟ عنصرهاي اصلي سازندهب ـ 
  منبع تأمين نمك خوراكي چيست؟پ ـ 
  ي شيشه چيست؟ منبع تهيهت ـ 

  تروژن و گوگرد ـ دريا ـ خاك چينيهاي آغازين ـ سديم، ني تمدن) 1
  تجارت جهاني ـ پتاسيم، نيتروژن و فسفر ـ خشكي و دريا ـ شن و ماسه) 2
  هاي آغازين ـ سديم، نيتروژن و فسفر ـ خشكي و دريا ـ خاك چيني تمدن) 3
  تجارت جهاني ـ پتاسيم، نيتروژن و گوگرد ـ دريا ـ شن و ماسه) 4

  
در  »مـواد و عنصـرها   رفتـار در  الگوها و رونـدها «. يعني از سر تيتر هستندكتاب درسي  10تا  6هاي  صفحهبه هاي اين قسمت مربوط  تست   

    .كتاب درسي 10ي  در صفحه» رفتار عنصرها و شعاع اتم«تا سر تيتر  6ي  صفحه

  
كتاب درسـي نيـز    هاي كتاب درسي (البته ساير قسمت 10تا  6هاي  نظر به درهم و برهم بودن مطالب موجود در صفحه

هـاي   دست كمي از اين چند صفحه ندارند!)، تصميم گرفتيم مطالب مربوطه را به پـنج زيرعنـوان تقسـيم كنـيم و تسـت     
اي در كتاب درسي  هاي مورد نظر تيتر و آدرس جداگانه هركدام را جداگانه مطرح كنيم. توجه داشته باشيد كه زيرعنوان

  ارايه دهيم.» زيرعنوان«ها را در قالب  هاي آن تندارند به همين دليل ترجيح داديم تس
  

  فلزها در آن و موقعيت فلزها، نافلزها و شبه اي دورهجدول  ـ 1ـ  2 :مورد نظر عبارتند از هاي به هر حال، زير عنوان
  14ي خواص عنصرهاي گروه  ـ مقايسه 2ـ  2
  ي سوم ي خواص عنصرهاي دوره ـ مقايسه 3ـ  2
  ي دوم پذيري عنصرهاي دوره شي واكن ـ مقايسه 4ـ  2
  ها) هاي مخلوط (از كل زيرعنوان ـ تست 5ـ  2

   
 را مطالعه بفرماييد.  ) 5ـ  1تا ( ) 2ـ  1ي ( درس و نكته هاي ايستگاهالزم است اين قسمت،  هاي قبل از حل تست  

  ترين ويژگي دانشمندان برجسته و بزرگ در علم شيمي كدام است؟ مهم  ـ9
  هاي دقيق و هوشمندانه ي مواد و قابليت طراحي آزمايش دقت در مشاهده )1
  ها درك الگوها و روندها و روابط بين آن )2
  ي پايدار آوري داده ها و اطالعات براي ايجاد توسعه جمع )3
  برداري از هداياي زميني   هاي مناسب براي بهره ي روش ارايه )4

  دهد؟ كدام گزينه تعريف بهتري از علم شيمي ارايه مي  ـ10
  ها ي رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها و الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آن دار، منظم و هوشمندانه ي هدف مطالعه) 1
  هاي گوناگون و دقيق ها و انجام آزمايش ي آن بررسي دقيق مواد از طريق مشاهده هوشمندانه) 2
  ها و خواص مواد گيي ويژ ها و اطالعات درباره برقراري ارتباط ميان داده) 3
  هاي حفظ و نگهداري منابع طبيعي ها بر محيط زيست و نيز شيوه ها به همراه بررسي تأثير آن هاي استخراج آن تشخيص عنصرها و روش) 4

  آيد؟ تر و موثرتري در پيشرفت علم به شمار مي كدام گزينه گام مهم  ـ11
  هاي گوناگون و دقيق ي مواد و انجام آزمايش مشاهده) 1
  ها و خواص مواد ي ويژگي تر درباره تر و دقيق افتن اطالعات بيشي) 2
  ها و اطالعات و نيز يافتن الگوها و روندها برقراري ارتباط ميان داده) 3
  هاي گوناگون ي مواد و پديده هاي موجود درباره بررسي دقيق اطالعات و يافته) 4
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ي مطلـب در   ي ارايـه  به هـر حـال نحـوه    !در كنكور» دروس عمومي«است نه يكي از » شيميدرس «گردد كه تست بعدي مربوط به  بدين وسيله اعالم مي 
   !هاي اين چنيني را نيز طرح كنيم كتاب درسي طوري است كه مجبوريم تست

  توان به رمز و راز هستي پي برد؟ براساس كدام گزينه مي  ـ12
  دها و خواص موا ي ويژگي تر درباره تر و دقيق يافتن اطالعات بيش) 1
  ها و اطالعات و يافتن الگوها و روندها ميان داده ارتباطبرقراري ) 2
  ي بهينه از هداياي زميني استفاده) 3
  شناسايي ساختار دقيق هداياي خدادادي) 4

  اي عنصرها درست هستند؟ ي جدول دوره در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ13
  هاست.  دان ي راه براي شيمي ند يك نقشهنظير از چيدمان عنصرها بوده و همان نمايشي بيآـ 

  ها را سازمان دهي و تجزيه و تحليل كنند.  كند تا حجم انبوهي از مشاهده ها كمك مي دان به شيميب ـ 
  كند تا الگوهاي پنهان در رفتار عنصرها آشكار شود.  كمك ميپ ـ 
  ها چيده شده است.  آن عنصرها، يعني خواص فيزيكي و شيميايي  ترين ويژگي براساس بنياديت ـ 

  اند.  اي جاي داده شده هاي جداگانه ث ـ فلزها، نافلزها و شبه فلزها هر يك در گروه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ............... است. ها  بوده، در حالي كه رفتار شيميايي آن ...............فلزها   خواص فيزيكي شبه  ـ14
  تر شبيه نافلزها تر به فلزها شبيه ـ بيش بيش) 2  بيه تر به نافلزها ش همانند فلزها ـ بيش) 1
  تر به فلزها شبيه ـ همانند نافلزها بيش) 4    همانند فلزها ـ همانند نافلزها) 3

  اي عنصرها درست هستند؟ ي جدول دوره در ميان موارد زير چندعبارت درباره  ـ15
  اي پنهان در رفتار عنصرها را آشكار كند. تواند الگوه ها بسيار مفيد است اما نمي دان هر چند براي شيميآـ 

  اند. ها يعني جرم اتمي چيده شده ترين ويژگي آن عنصرها در آن، براساس بنياديب ـ 
  گروه است.  18دوره و  7شامل پ ـ 
  اند.  است، در يك دوره جاي گرفته مشابهآن ها  ظرفيتي  اليههاي  عنصرهايي كه شمار الكترونت ـ 

  ي فلز و نافلز جاي داد.  توان در دو دسته در آن را مي ث ـ عنصرهاي موجود
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

    
  ) را مطالعه بفرماييد.  6ـ  1ي ( درس و نكته  ايستگاهالزم است اين قسمت،  هاي قبل از حل تست   

دهـد،   نشـان مـي   اي عنصـرها  را در جـدول دوره  14ي قرارگيـري عنصـرهاي گـروه     رو كـه نحـوه   با توجه به ستون روبه  ـ16
  توانند باشند؟ هاي آ، ب، پ و ت به ترتيب متعلق به كدام عنصرها مي عبارت

  رسانايي الكتريكي كمي دارد. آـ 
  دهد.  در واكنش با ديگر عنصرها الكترون از دست ميب ـ 
  رسد. ميگذارد و به آرايش الكتروني گاز نجيب آرگون  ها الكترون به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتمپ ـ 
  شود.  كند اما خرد نمي در اثر ضربه ، شكل آن تغيير ميت ـ 

1 (B ،D  ،C  ،D  2 (C ،E ،B ،B  
3 (B ،D  ،B  ،D  4 (C ،E  ،C  ،B  

تـر   ي ................ بـيش  تر شبيه خواص عنصر ............... خود و خواص عنصـر دوره  ي .................. بيش ، خواص عنصر دوره14در عنصرهاي گروه   ـ17
  شبيه خواص عنصر ............... خود است. 

  ـ زيرين ي ـ چهارمسوم ـ باال) 2    سوم ـ زيرين ـ پنجم ـ باالي) 1
  چهارم ـ زيرين ـ سوم ـ باالي) 4  چهارم ـ باالي ـ پنجم ـ زيرين ) 3

  هاي مشترك بين ................ و ................ عنصر گروه چهاردهم است. .................. جزو ويژگي  ـ18
  داشتن سطحي كدر ـ نخستين و دومين) 1
  ر ضربه ـ سومين و چهارمينتغيير شكل دادن اما خرد نشدن در اث) 2
  در آرايش الكتروني خود ـ دومين و سومين dي  نداشتن زيراليه) 3
  عدم قابليت رسيدن به آرايش الكتروني گاز نجيب قبل از خود ـ چهارمين و پنجمين) 4
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  ي اتم عنصر مربوطه مطابقت دارد؟ راليهدر چند مورد از موارد زير، ويژگي بيان شده با آرايش الكتروني آخرين زي  ـ19
)24شود  شكننده است و براثر ضربه خرد ميآـ  p )25دهد.  ها الكترون از دست مي در واكنش با ديگر اتمب ـ   ( p )  

)23ي الكتريكي كمي دارد. يرساناپ ـ  p )26ذير است. پ جامدي شكلت ـ   ( p )  
)22ث ـ سطح آن تيره است.  p )  

1 (2  2 (5  3 (4  4 (3  
  كند؟ ) صدق مي6تا  2هاي  (در دوره 14هاي زير به ترتيب در مورد چند عنصر از عنصرهاي گروه  هر يك از ويژگي  ـ20

  گيرد.  ها الكترون مي تمدر واكنش با ديگر اب ـ   رسانايي گرمايي ندارد. آـ 
  رسانايي الكتريكي كمي دارد. ت ـ   شود.  در اثر ضربه خرد ميپ ـ 

1 (2 ،3 ،3 ،2  2 (1 ،0 ،3 ،2  3 (2 ،3 ،2 ،3  4 (1 ،0 ،2 ،3  
در حـالي كـه خـواص     ي ................. اسـت،  تر شـبيه خـواص عنصـر دوره    ي ................ بيش ، خواص عنصر دورهاي دورهدر گروه چهاردهم جدول   ـ21

  تر است.  ي ................. نزديك عنصر دوره .................. به خواص عنصر دوره
  چهارم ـ سوم ـ پنجم ـ ششم) 2    دوم ـ اول ـ سوم ـ چهارم) 1
  سوم ـ دوم ـ چهارم ـ پنجم) 4    ششم ـ پنجم ـ سوم ـ دوم ) 3

  توان نسبت داد؟ مي 14هاي زير) در عنصرهاي گروه  (از ميان ويژگيرو را به تغيير تقريبي چند ويژگي  نمودار روبه  ـ22
  قابليت تشكيل كاتيون آـ 

0lهاي داراي  تفاوت شمار الكترونب ـ   1هاي داراي  با شمار الكترونl    
  فلزي خصلت شبهپ ـ 
  رسانايي الكتريكيت ـ 

1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

  كنند؟ در ميان موارد زير چند مورد، عبارت زير را به درستي پر مي  ـ23
  »، ..................... است14عنصر گروه «............... 

  پنجمين ـ يك فلزب ـ   فلزي سومين ـ داراي خاصيت شبهآـ 
  تيره دومين ـ داراي سطحيت ـ   اي عنصرها ي چهارم جدول دوره چهارمين ـ متعلق به دورهپ ـ 

  هاي ديگر متمايل به گرفتن الكترون  ث ـ نخستين ـ در واكنش با اتم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  تواند باشد؟ مي 14رو مربوط به تغيير تقريبي چند ويژگي در عنصرهاي گروه  هاي زير، نمودار روبه در ميان ويژگي  ـ24
  رسانايي گرمايي آـ 

  پذيري شكلب ـ 
  ها ترون در واكنشتمايل به از دست دادن الكپ ـ 
  خاصيت فلزيت ـ 

  ث ـ شكنندگي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   
  مطالعه بفرماييد.  به دقت ) را  7ـ  1ي ( درس و نكته  اين قسمت، ايستگاه هاي قبل از حل تست  

  ي سوم درست هستند؟ ي عنصرهاي دوره در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ25
  ستند كه بايد در آب نگهداري شوند. ها به قدري فعال ه دو تاي آنآـ 

  ها زرد رنگ هستند.  دوتاي آنب ـ 
  ها سطح صيقلي دارند.  چهارتاي آنپ ـ 
  د. نشو ها براثر ضربه خرد مي سه تاي آنت ـ 

1 (  4  2 (3  3 (2  4 (1  
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  ي سوم درست هستند؟ ي عنصرهاي دوره در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ26
 خصـلت فلـزي   اي دورهدر اين دوره نسبت به فلزهاي پايين خـود در جـدول   ي فلزهاي موجود  همه ،

  تري دارند.  كم
 فلز موجود دراين دوره، به لحاظ فيزيكي تشابه خواص چنداني با عنصر زيرين خود ندارد. شبه  
  .در دماي اتاق، شامل دو عنصر گازي شكل و شش عنصر جامد است  
 ي ظرفيت به صورت                                                  است.  هاي اليه ايي گرمايي بر حسب شمار الكتروندر اين دوره نمودار تقريبي رسان  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ اي دورهي سوم جدول  ي عنصرهاي دوره پذيري كليه گر تغيير تقريبي واكنش كدام نمودار بيان  ـ27

  
  
  
  
1 (    2 (  3 (  4 (  

  
  است، در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟ اي دورهي سوم جدول  به برخي از عنصرهاي دوره رو كه مربوط ه نمودار روبهبا توجه ب  ـ28

  يك شبه فلز است. Gعنصر آـ 
رونـي گـاز نجيـب    تمايل دارد با از دسـت دادن دو الكتـرون بـه آرايـش الكت    Yاتم عنصرب ـ  

  ي قبل از خود برسد.  دوره
  تري دارد.  پذيري كم ، واكنشاي دورهنسبت به عنصر بااليي خود در جدول  Xعنصرپ ـ 
  هر دو زرد رنگ هستند.  Yو  Xعنصرهايت ـ 

1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

  باشد؟ ي اتم خود است، درست مي الكترون در آخرين زيراليه 5سوم كه داراي  ي دورهدام گزينه در مورد عنصري از ك  ـ29
  ترين خصلت نافلزي را دارد.  گازي زرد رنگ است كه در گروه خود بيش) 1
  دهد كه ميل به دادن الكترون و تبديل شدن به كاتيون دارند.  فقط با عنصرهايي واكنش مي) 2
  الكترون ناپيوندي وجود دارد. 24خود،   دورهدر ساختار لوويس مولكول حاصل از واكنش آن با شبه فلز هم  )3
nها  الكترون وجود دارد كه براي آن 10در آرايش الكتروني اتم آن، ) 4 l 3   .است  

است. كـدام گزينـه در مـورد     كند كه مدل فضاپركن آن به صورت  روژن مولكولي را ايجاد ميسوم در تركيب با هيد  دورهاز  Xعنصر  ـ30

  است؟ نادرست Xعنصر
  يك شبه فلز است. ) 1
  ها وجود دارد.  الكترون ناپيوندي دراليه ي ظرفيت اتم 24در ساختار لوويس تركيب آن با كلر، ) 2
  باشد.  ، شبه فلز مياي دورهدول عنصر زيرين آن در ج) 3
  ، سطح صيقلي دارد. اي دورهبرخالف عنصر سمت چپ خود در جدول ) 4

   
  مطالعه بفرماييد.  به دقت ) را 8ـ  1ي ( درس و نكته  ايستگاهالزم است اين قسمت،  هاي قبل از حل تست  

  است؟پذيري عنصرها به درستي انجام شده  ي واكنش در كدام گزينه، مقايسه  ـ31
1 (Li Be B C N2       2 (B C N O2 2    
3 (Be B C N2      4 (N C O F2 2 2    
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  است، در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟ اي دورهي دوم جدول  رو كه مربوط به برخي از عنصرهاي دوره با توجه به نمودار روبه  ـ32
1l، داراي دو الكترون با Xاتم عنصر آـ   .است  

3Aيونب ـ    .داراي آرايش الكتروني هشتايي (اوكتت) است  
  باشد.  2MGيا  MGصورت  تواند به مي Gو Mتركيب عنصرهايپ ـ 
  شوند.  در طبيعت به صورت آزاد يافت مي Gو  M ،Xعنصرهاي ت ـ 

1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

اي طرح كنم. احساس كردم اين طوري احتمال به تلـه انـداختن شـما     تصميم گرفتم تست بعدي را به صورت پنج گزينه (!)طي يك ساختار شكني شجاعانه  
  !تر است عزيزان بيش

پـذيري عنصـرهايي    گـر واكـنش   ها به ترتيـب بيـان   است، كدام نقطه اي دورهي دوم جدول  رو، كه مربوط به عنصرهاي دوره با توجه به نمودار روبه  ـ33
  شود؟ ختم مي 53pو  13sها به  ي ظرفيت آن د كه آرايش الكتروني اليههستن

1(A  وD  
2 (G  وZ  
3 (X  وE  
4 (A  وZ  
5 (G  وD  

   

هـاي تثبيـت    يكـي از مـؤثرترين روش   هاي درهم ـ بـرهم   فراموش نكنيد كه حل تست !هاي درهم ـ برهم حل كنيد  خُب، حاال وقت آن است كه تست 
  شود دائماً از مبحثي به مبحث ديگر سوئيچ كند.  است، چون كه مغزتان مجبور مي تان مطالب در ذهن

من، سطح آن درخشان شود و در ض گيرد. اين عنصر در اثر ضربه خرد مي گذارد و يا مي ها الكترون به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتم Xعنصر  ـ34
  اي عنصرها باشند؟ در جدول دوره Xگر موقعيت عنصر توانند بيان نبوده، بلكه كدر است. در ميان موارد زير، چند مورد مي

  نخستين عنصر گروه دوم  
 ي چهارم دومين عنصر دوره  
 ي سوم چهارمين عنصر دوره  
 مهدنخستين عنصر گروه چهار  
 دومين عنصر گروه شانزدهم  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ذكر شده در رديف ............ از ستون ................ با عدداتمي ذكـر شـده در رديـف .................. از سـتون ................       ، ويژگيزيربا توجه به جدول   ـ35
  ت دارد. قمطاب

  II ـ 4ـ  Iـ  1) 1

  IIـ  1ـ  Iـ  2 )2

  IIـ  2ـ  Iـ  3) 3

  IIـ  3ـ  Iـ  4) 4
  

تـر از تشـابه    بـيش  اي دورهبا عنصر باالي خـود در جـدول    Xالكترون است. تشابه خواص عنصر 2ي خود داراي  در آخرين زيراليه Xاتم عنصر  ـ36
  كدام است؟ Xخواص آن با عنصر زيرين خود است. اين عنصر رسانايي الكتريكي كمي دارد. طبق اين توضيحات، عدداتمي عنصر

1 (32  2 (50  3 (82  4 (14  

 ستون
  I  II  رديف

  32  درسانايي الكتريكي دارد اما رسانايي گرمايي ندار  1
  16  سطح درخشان دارد  2
  53  خود است ي دورهترين نافلز در  فعال  3
  12  ها تمايل به دادن الكترون دارد در واكنش با ديگر اتم  4
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، ويژگـي ذكـر شـده در رديـف ................ از سـتون ............ بـا موقعيـت عنصـر ذكـر شـده در رديـف ............... از سـتون             زيـر با توجه به جدول   ـ37
  ................ مطابقت دارد. 

  
 ستون

  II  I  رديف

  دوم  دورهچهارمين عنصر   گذارد گيرد و يا به اشتراك مي ها الكترون مي در واكنش با ديگر اتم  1
  ي سوم از دوره pي دومين عنصر دسته  سطح آن درخشان نبوده بلكه كدر است   2
  دومين عنصر گروه دوم  اردرسانايي گرمايي و الكتريكي كمي د  3
  دومين عنصر گروه شانزدهم  شود در اثر ضربه خرد مي  4

  Iـ  4ـ  IIـ  I  4 (1ـ  3ـ  IIـ  I  3 (4ـ  2ـ  IIـ  I  2 (2ـ  1ـ  IIـ  3) 1

گذارد. اين عنصـر شـكننده بـوده ودر     گيرد و فقط الكترون به اشتراك مي دهد و نيز الكترون نمي ها الكترون نمي در واكنش با ديگر اتم Aعنصر  ـ38
  نسبت داد؟ Aتوان به  شود. در ميان عنصرهاي قلع، ژرمانيم، گوگرد، سيليسيم، آلومينيم و كربن چند عنصر را مي ه خرد مياثر ضرب

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
نـي آخـرين زيراليـه در رديـف ........... از سـتون      ، ويژگي ذكر شده در رديف .............. از ستون ............... با آرايش الكتروزيربا توجه به جدول   ـ39

  ........... مطابقت دارد. 

  IIـ 2ـ  Iـ  4) 1

  IIـ  1ـ  Iـ  3) 2

  IIـ  3ـ  Iـ  1) 3

  IIـ  4ـ  Iـ  2) 4
  

1lالكترون با  14داراي Aچه بدانيم اتم عنصر چنان  ـ40  ي عنصر است، در ميان موارد زير چند عبارت دربارهAدرست هستند؟  
  .رسانايي الكتريكي كمي دارد  
  تر از عنصر زيرين خود است.  بيش اي دورهتشابه خواص آن با عنصر بااليي خود در جدول  
 .سطحي براق و صيقلي دارد  
 رسد.  با گرفتن الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب هم دوره ي خود مي ها در واكنش  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كنند؟ چند مورد از موارد زير عبارت داده شده را به درستي پر مي  ـ41
  »تر است. پذيري عنصر .................. كم پذيري عنصر .............. از واكنش واكنش«

  16ـ داراي عدد اتمي  9داراي عدد اتمي آـ 
1lدوم ـ داراي دو الكترون با  دورهاز  15متعلق به گروه ب ـ    
  ي ظرفيت اتم مربوطه ـ قبل از خود در اليه 42pداراي آرايش الكتروني پ ـ 
  خود دوره ـ هاي فلزي و نافلزي هم ترين عدداتمي  با كوچكنظر از گاز نجيب)  (صرف دوم دوره  نافلزت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  هستند؟در ميان موارد زير چند عبارت درست   ـ42

  است.  5تر از عنصري با عدد اتمي  كم 4پذيري عنصري با عدداتمي  واكنشآـ 
  تر است.  شود از هر دو عنصر قبل و بعد از خود كم ختم مي 22pپذيري عنصري كه آرايش الكتروني اتم آن به  واكنشب ـ 
  تري دارند. پذيري كم سوم واكنشدوره ه فلزهاي هم گروه خود در دوم نسبت بدوره فلزهاي  13و  2، 1هاي  در گروهپ ـ 
1lالكترون با  11پذيري عنصري كه اتم آن داراي  واكنشت ـ             است، از عنصرهاي قبـل و بعـد از خـود و نيـز از عنصـر پـاييني خـود در جـدول

  تر است. بيش اي دوره
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ستون
  II  I  رديف

1  13p گازي زرد رنگ است  
2  32p شود داري مي جامدي است كه در زير آب نگه  
3  22p خود استدوره ترين فلز مربوط به  غيرفعال  
4  13s  تري دارد پذيري كم مربوطه، واكنشدوره نسبت به عنصرهاي قبل و بعد از خود در  
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ي  هاي آ، ب، پ و ت، به ترتيب دربـاره  صرهاي آلومينيم، قلع، سرب، گوگرد، فسفر، سيليسيم، كربن، سديم، ژرمانيم و منيزيم عبارتدر ميان عن  ـ43
  كنند؟ چند عنصر صدق مي

  توانند الكترون بگيرند.  ها نمي در واكنش با ديگر اتمب ـ   دهند.  جريان گرما را عبور نميآـ 
  شوند.  در اثر ضربه خرد ميت ـ   بلكه كدر است. ها درخشان نبوده  سطح آنپ ـ 

  5ـ  2ـ  7ـ  2) 2    5ـ  3ـ  8ـ  3) 1
  4ـ  3ـ  7ـ  2) 4    4ـ 2ـ   8ـ  3) 3

  د؟اي عنصرها درست هستن ي عنصرهاي جدول دوره در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ44
  شود.  ي سوم براي ساختن ظرف استفاده مي از دومين عنصر دورهآـ 
  ي سوم، عنصري زرد رنگ و شكننده است.  ششمين عنصر دوره ب ـ
  ي سوم تمايل به گرفتن يا به اشتراك گذاشتن الكترون دارد.  اتم پنجمين عنصر دورهپ ـ 
  ي وارونه دارد.  ي سوم، خصلت فلزي با عدداتمي رابطه ي مستقيم، اما در دوره ، خصلت فلزي با عدداتمي رابطه14در گروه ت ـ 

  م و چهارمين عنصر دوره ي سوم خواص نسبتاً مشابهي دارند. دهين عنصر گروه چهارث ـ سوم
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

  است؟ تنادرس Mشود. كدام گزينه در مورد عنصر رسانايي الكتريكي كمي دارد. اين عنصر شكننده بوده و در اثر ضربه خرد مي Mعنصر  ـ45
  ي خود داشته باشد.  تواند دو الكترون در آخرين زيراليه مي Mاتم عنصر) 1
  ها تمايل به گرفتن و يا به اشتراك گذاشتن الكترون دارد.  در واكنش با ديگر اتم Mاتم عنصر) 2
  نسبت داد.  Mتوان به  ي عنصرها، فقط يك عنصر را ميا سوم جدول دورهدوره در ميان عنصرهاي ) 3
  تواند با نافلزها وارد واكنش شود.  مي Mعنصر) 4

  درست هستند؟ 14با عدداتمي  Xي عنصر در ميان موارد زير چند عبارت درباره  ـ46
  تر از عنصر بااليي خود است.  آن با عنصر زيرين خود بيشتشابه خواص آـ 

  ي سوم، ظاهري درخشان دارد.  برخالف عنصر بعد از خود در دورهب ـ 
  تري دارد.  سوم، رسانايي الكتريكي و گرمايي بيشدوره از تمام عنصرهاي بعد از خود در پ ـ 
  ي خود داراي چهار الكترون است.  اليه زير در آخرينت ـ 
  عنصر بعد از خود است.  همانندتر شبيه عنصر قبل از خود و خواص شيميايي آن  خواص فيزيكي آن بيش ث ـ

1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  
رود.... شـما مـادر نبوديـد     ) تسلط كافي نداريد تست بعدي را حل نكنيد كه هـدر مـي  8ـ   1) تا ( 5ـ   1ي ( هاي درس و نكته خواهشاً اگر روي ايستگاه  

  !جا رساندم .... كلي خون دل خوردم تا اين تست را بزرگ كردم و به اين !كنيد مرا درك نمي حال و روز
  كنند؟ در ميان موارد پيشنهاد شده، چند مورد عبارت زير را به درستي پر مي  ـ47

  »تري نسبت به عنصر ........... است. اراي ................ بيشتري نسبت به عنصر ................. و نيز د عنصري با عدداتمي .................... داراي ......... كم«
 13 ـ خصلت فلزي ـ زيرين خود ـ رسانايي گرمايي ـ بعد از خود  
 16 50پذيري ـ  ـ شكلX  8ـ خصلت نافلزي ـ M  
 32  38ـ رسانايي الكتريكي ـ X  53ـ درخشندگي سطحي ـ M  
 6 7پذيري ـ  ـ واكنش X  32ـ رسانايي الكتريكي ـM  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ48
  ي  متعلق به دسته 50عنصري با عدداتميp تواند خاصيت فلزي داشته باشد.  است پس نمي  
  با سه عنصر فلزي و يك شبه فلز هم دوره است.  16عنصري با عدداتمي  

 26ي ظرفيت آن به  عنصري كه آرايش الكتروني اليهp شود با يك نافلز و دو شبه فلز هم گروه است.  ختم مي  
 فلزي را دارند، دو فلز، دو نافلز و يك شبه فلز جاي دارند. ناخصلت  ترين بيشترين خصلت فلزي و  ي سوم، بين دو عنصري كه بيش دوره در  
1 (4  2 (2  3 (3  4 (1  
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  است؟ نادرست 31Xكدام گزينه در مورد عنصر   ـ49
  لزي را دارد. ترين خصلت ف چهارم، كمدوره در ميان فلزهاي اصلي ) 1
  خصلت شيميايي متفاوت ولي خصلت فيزيكي مشابهي دارد.چهارم، دوره نسبت به عنصر بعد از خود در ) 2
  رسد.   ي قبل از خود مي است بنابراين مانند اتم عنصر آلومينيم با از دست دادن سه الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب دوره 13متعلق به گروه ) 3
  الكترون است.  2ي خود داراي  ه عنصر قبل از آن، در آخرين زيراليهاتم مربوط ب) 4

  ي ويژگي مورد نظر به درستي انجام شده است؟ با توجه به عدداتمي عنصرها، در كدام گزينه مقايسه  ـ50
11خصلت فلزي: ) 1 38 40     2 ( :9خصلت نافلزي 34 35   
39خصلت فلزي: ) 3 21 20     4 ( :15خصلت نافلزي 16 8   

  دهد كدام گزينه درست است؟ ي ظرفيت اتم چند عنصر را نشان مي كه آرايش الكتروني اليه زيربا توجه به جدول   ـ51
  

D  C  B A عنصر  

44p  23p  13s  15p  ي ظرفيت آرايش الكتروني اليه  
  
  الكترون دارد. هاي ديگر ميل به از دست دادن  در واكنش با اتم Dعنصر) 1
  ترين فلز گروه خود است.  شود و فعال با چاقو بريده مي Bعنصر) 2
  تر است.  نزديك Xخواص فيزيكي آن به عنصرو  Yبه عنصر C، خواص شيميايي عنصرY15و X13بين دو عنصر) 3
  است. pي مربوطه، يك شبه فلز متعلق به دسته ي دورهدر  Aعنصر بعد از عنصر) 4

  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ52
 53تم آن به عنصري كه آرايش الكتروني اp شود با سه فلز و يك شبه فلز هم دوره است.  ختم مي  
  فلز هم گروه است.  است با يك نافلز و دو شبه 50عنصري كه عدداتمي آن  
  1الكترون با  14عنصري كه اتم آن دارايl  خود نسبت به عنصر زيرين خود دارد.  تري با عنصر بااليي است تشابه خواص بيش  

  است.   كند كه مدل فضاپركن آن به صورت   سوم در واكنش با كلر، مولكولي را ايجاد ميدوره شبه فلز  

1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  

باشد كـه مقبـول    !شش دهيمهاي احتمالي شما را پو اين طوري خواستيم تمام سوتي !اي شوند دو تست بعدي طوري بودند كه الزم بود پنج گزينه  
   !افتد

  هاي زير درست هستند؟ ، چند مورد از عبارت6در مورد عنصري با عدداتمي   ـ53
  عنصرها تعلق دارد.  اي دورهي اول جدول  نخستين عنصر در گروه خود است پس به دورهآـ 

  سطح آن تيره است. ب ـ 
  رسانايي الكتريكي دارد. پ ـ 
  رسانايي گرمايي ندارد. ت ـ 
  شود.  در اثر ضربه خرد نمي ث ـ

  گيرد.  گذارد و يا مي ها الكترون به اشتراك مي ج ـ در واكنش با ديگر اتم
1 (6  2 (5  3 (4  4 (3  5 (2  

  د مورد از موارد زير، ويژگي بيان شده با عنصرهاي مربوطه همخواني دارند؟ندر چ  ـ54
  Ge)و  (Snجامدي شكل پذير است. آـ 

  Si)و  (Cشود.  شكننده است و بر اثر ضربه خرد ميب ـ 
  C)و  (Sگيرد.  گذارد و يا مي ها الكترون به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتمپ ـ 
  Si)و  (Pايي الكتريكي كمي دارد. رسانت ـ 

  Ge)و  (Cث ـ سطح آن تيره است. 
1 (  5  2 (2  3 (4  4 (3  5 (1  
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  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ55
 ي عنصرهاي دستهsي همگي فلز و عنصرهاي دستهp .همگي نافلز هستند  

 است.   ي سوم داراي مدل فضا پركن  ي سوم با شبه فلز دوره ترين نافلز دوره مولكول حاصل از واكنش فعال  

 يابد.  اصيت فلزي افزايش ميي دوم از راست به چپ و نيز در گروه چهاردهم از باال به پايين، خ در دوره  
  32اتم عنصر X  30مانند اتم عنصر روي( Zn)  ي خود است.  الكترون در آخرين زيراليه 2داراي  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  درست هستند؟ 32ي عنصري با عدداتمي  در ميان موارد زير كدام دو عبارت درباره  ـ56
  تر است.  ي عنصرهاي زيرين خود در گروه مربوطه كم انايي الكتريكي و گرمايي آن از كليهرسآـ 

  تر شبيه عنصر زيرين خود است.  تر شبيه عنصر بااليي خود اما خواص فيزيكي آن بيش در گروه مربوطه، خواص شيميايي آن بيشب ـ 
  ي سوم، ظاهري درخشان دارد.  دورهاز همانند چهار عنصر پ ـ 

  ها قادر به گرفتن الكترون نيست.  برخالف نخستين عنصر گروه خود، در واكنش با ديگر اتمـ ت 
  (ب) و (ت)) 4  (پ) و (ت)) 3  (آ) و (پ)) 2  (آ) و (ب)) 1

32ي عنصرهاي كدام گزينه درباره  ـ57 A ،38 B  11وC ست؟درست ا  
Bترتيب خصلت فلزي به صورت ) 1 C A   .است  
  است، خاصيت شبه فلزي دارد.  Bي  و هم دوره Aعنصري كه هم گروه ) 2
  دارد.  Cتري نسبت به  ، خاصيت فلزي كمCو هم گروه  Aي عنصر هم دوره) 3
lهاي داراي  نسبت الكترون) 4 1 هاي داراي  به الكترونl 2 در اتم عنصرهايA وBاست.  8/1و  4/1 به ترتيب برابر  

  كنند؟ چند مورد از موارد پيشنهاد شده، عبارت زير را به درستي پر مي  ـ58
  »تر است. عنصري با عدداتمي ................. نسبت به عنصري با عدداتمي ................. داراي خصلت ............... بيش«

  ـ نافلزي 34ـ  9ب ـ   ـ نافلزي 17ـ  15آـ 
  ـ فلزي 3ـ  25ت ـ   فلزيـ  82ـ  50پ ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تـان تخـت تخـت باشـد.      با اين كه ليست كامل شبه فلزها در متن كتاب درسي آورده نشده است اما در مورد استاندارد بودن تست بعدي خيال 

  !تان سرويس مبلمان باشد اصالً خيال

  اند در ميان موارد داده شده چند عبارت درست هستند؟ هاي رنگي نمايش داده شده زير كه در آن شبه فلزها در خانه اي دورهبا توجه به جدول   ـ59
  
 هر عنصري در سمت چپ عنصرC   خاصيت فلزي و هر عنصـري

  خاصيت نافلزي دارد.  Dدر سمت راست عنصر
  نافلزها است. برابر شمار  7پنجم، شمار فلزها،  دورهدر  
  برابر است.  فلزها شبهتنها در يك دوره، شمار فلزها با شمار  
  شمار فلزها، نافلزها و نيز شبه فلزها با يكديگر برابرند. 15در گروه ،  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ي خصلت مورد نظر به درستي انجام  زير مقايسهها، در چند مورد از موارد  ي ظرفيت اتم آن الكتروني اليهبا توجه به عدداتمي عنصرها و يا آرايش   ـ60

  شده است؟
5درخشندگي: آـ  25 3p p  

53خواري:  چكشب ـ  28  
1تمايل براي به اشتراك گذاشتن الكترون: پ ـ  2 23 4 4d s p  
14رسانايي گرمايي: ت ـ  34  
4رسانايي الكتريكي: ث ـ  24 2p p  

1 (2  2 (5  3 (3  4 (4  
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