
  با سالم و احترام حضور همه دانشجويان 

اصالحيه كليد اوليه وزارت بهداشت به شرح زير اعالم مي گردد و از همه داوطلبان دعوت مي شود كه با پركردن فرم مربوطه 
  دكتر جعفر اكبري                                       . موارد زير را در سايت سنجش پزشكي وارد نمايند تا ترتيب اثر داده شود

  

:دفترچه الف ٧۶سوال 

اين سوال در كتاب هاي شيمي عمومي مورتيمر جلد هاي اول و دوم و كتاب هاي شيمي آلي موريسون و بويد جلد هاي اول و 
نابراين خارج از رفرنس است و بايستي حذف دوم به طور مستقيم و يا حتي در حد اشاره غير مستقيم نيز يافت نمي شود و ب

.گردد
  
  

: دفترچه الف  ٧٧سوال 

فصل دوم شيمي عمومي مورتيمر جلد اول . جرم مولي عناصر است نه جرم اتمي 2گزينه . است 3پاسخ اين سوال قطعا گزينه 
بت جرم اتم به عنصر كربن استكه دقيقا اشاره شده است جرم اتمي نس مبحث وزن اتمي  41ترجمه دكتر مستشاري صفحه 

 

 

 



  :دفترچه الف ٧٨سوال 

 
. معروف شد اي هندوانهمدل يا  مدل كيك كشمشيارائه كرد كه به  مدل اتميبا استناد بر آزمايش خود، يك  تامسون

پراكنده ها در اين فضا  است و الكترون پخش شده اي سراسر اتم ابرگونهبر اساس اين مدل بار مثبت به صورت فضاي 
  .ها و بار مثبت كيك است ها همان كشمش او مدل خود را به كيك كشمشي تشبيه كرد به طوري كه الكترون. اند شده

كره اي از بار الكتريكي مثبت منظور همان هسته است كه در زمان تامسون كشف  -1: نيست 4به دو دليل پاسخ گزينه 
الكترون ها بر اساس مدل بوهر در مدارهاي كروي به طور يكنواخت و بدون سقوط كردن بر روي هسته  -2. نشده بود

  . هستندگردش در 
  مدل بوهر=  جود هسته و گردش الكترونها به دور هستهبار الكتريكي به و ازپس كره اي 

  ترجمه دكتر مستشاري 124شيمي عمومي مورتيمر جلد اول فصل ششم نظريه بوهر صفحه 

 

  :دفترچه الف  ٨۵سوال 

  .است 3پاسخ اين سوال قطعا گزينه 
  .تشكيل مي دهد 2+اصلي است و كاتيون  2عنصري از گروه  Bتشكيل مي دهد و عنصر  1-يك هالوژن است  و آنيون  Aعنصر 

 A+,  B2‐                      A2B 
  

  ترجمه دكتر مستشاري 165شيمي عمومي مورتيمر جلد اول فصل هفتم پيوند يوني صفحه 
  
 

 

 

 

 

  



 :دفترچه الف ٨۶سوال 
 

  
در اين سوال در جدول در اين سوال نيز همانطور كه در كليد اوليه ذكر شد سوال مي تواند حذف گردد چون 

  . وجود ندارد  N‐Nچون اصال پيوند . است  N‐H در واقع  N‐Nمنظور از 
  
  
 

   :دفترچه الف 96سوال 

 

 C6H6،  حتما   C2H6واكنش دوم منظور طراح سوال از   اين سوال نيز مي تواند حذف گردد زيرا در
كه تشخيص منظور طراح سوال براي  نوشته شده است C2H6است كه اشتباه در صورت سوال 

  از اين رو اين سوال نيز بايستي حذف گردد. دانشجويان سخت بوده است
  .محصول مرحله اول اتيل كلريد است

  .واكنش دوم، آلكيل دار كردن فريدل كرافتس و مرحله سوم اكسايش آلكيل بنزن ها  است
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   :دفترچه الف 98سوال 
  

  
  

اين سوال نيز مي تواند مورد ادعاي حذف قرار گيرد زيرا بايستي در صورت سوال قيد ميشد محلول آبي برم به مقدار 
شيمي آلي موريسون و بويد جلد دوم . زياد كه در آن صورت هم موقعيت هاي ارتو و هم موقعيت پارا اشغال مي شوند

  . 1091فصل فنل ها صفحه 
  
  
  


