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 شيمي
 

 :ديبه چند نكته توجه كن خير ا يها ها! با توجه به كنكور سال بچه
  
هستند،  يعدد يها از سؤاالت كنكور، مسئله يا هرچند كه بخش عمده شود؛ يم هيتوص داًيشد يمتن كتاب درس قيدق يليخواندن خ    -1

 .ديكن ديتأك يبر متن كتاب درس يليخ نيهستند؛ بنابرا ي، تعداد قابل قبولهستند يكه مطابق با متن كتاب درس ييها اما سؤال
هـم از نظـر    د؛يداشـته باشـ    حلّ مسـئله به  ياديز ديتأك نيدارند؛ بنابرا يمحاسبات ي ) سؤال، جنبه18حدود  اد،ي(واقعاً ز ياديتعداد ز    -2

 حسـاب  نيكـه اصـالً از ماشـ    كـنم  ي. خواهش مديو اصالً غافل نشو ديردازو درك مسئله و هم بخش محاسبه، به هر دو قسمت كامالً بپ ميمفاه
 تواند راهگشا باشد) (كتاب تمرين محاسبه نشر دريافت در اين زمينه مي .ديخودتان را باال ببر اتيتا قدرت عمل دينكن هاستفاد

 .شود يسؤال از كتاب سال چهارم مطرح م 12دوم و سوم و  يها سؤال از كتاب 23قبل است. حدود  يها كنكور، مشابه سال يبند بودجه    -3
قسمت از فصل ممكن است منجر به حذف كلّ فصـل شـود! چـون     كيحذف  !!ديرا حذف نكن يقسمت چيهان خوب!: چند خبر نه كي    -4

 مسئله در فصل سوم كتاب سال چهارم صادق است. نيخصوص ا ممكن است تمام سؤاالت آن فصل به آن قسمت گره خورده باشد. به
و  ديـ كن يهر فصل جداً خـوددار  يسرسر ي از مطالعه نيبنابرا شوند؛ يم يحالت طراح نيتر در هر فصل، سؤاالت در سخت باًيها! تقر بچه    -5

 .ديبخوان قيعمهر فصل را كامالً 
 خوبه. افتيدر يميش شيهماهم  يبند جمع يراحت. برا التوني! خنهيبهتر مبتكرانهم كه جداً كتاب  يآموزشكتاب     -6
  

 ييرضا بابا دكتر
  
 
 
 
 

كه در فرصـت   ميا خواهش كرده ييو مهندس محمدرضا مصال ييدان دكتر رضا بابااز استا زيدوستان عز 
سـؤاالت خـود را در    ديتوان يباشند. شما م يميسؤاالت شما در درس ش يگو پاسخ يتا آزمون سراسر مانده يباق

 .ديو منتظر پاسخ آن باش ديشما بفرست دگاهيقسمت پرسش و د
 


