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 نگاه كلي:
 آموزان را با ظرافت شيمي و نكات ريز آشنا كرد. سنجش كه با سؤاالتي بسيار زيبا دانش ارجمندگويم به طراح  تبريك مي

سؤال از كوواالنسي و دو سؤال از شـيمي آلـي    آب تبلور، سهداشتيم كه سه تا ساختار اتم، دو تا جدول تناوبي، يك مسئله  IIسؤال از شيمي  11
 بود.
 ها بود. ك و چهار سؤال از محلولترمودينامييم كه چهار سؤال از استوكيومتري، چهار سؤال از داشت IIIسؤال از شيمي  12
 ك و دو سؤال از تعادل.ينتياز سداشتيم كه دو سؤال  I دانشگاهي سؤال از پيش 4
 .بوداز الكتروشيمي  پرسشاسيد و باز و چهار  پرسش داشتيم كه چهار IIدانشگاهي  سؤال از پيش 8
 

زد و  45%راحتـي   شد ايـن آزمـون را بـه    سؤال سخت. بنابراين مي 5سؤال متوسط و  14سؤال آسان داشتيم و  16در تحليلي كه بنده داشتم 
 80گذاشـت، حتـي تـا درصـد      دقيقه وقت خـالي مـي   55آموز  باشيم و اگر دانش 65توانستيم شاهد درصد باالي  آموزان خوب ما مي براي دانش

 توانست باال رود. مي
 

 هاي ابتكاري و نو: پرسش
بايد صرف آن ديگر تري نسبت به مسائل  مراتب بيش آن كه زمان به IIهاي مفهومي بسيار زيادي داشت. مخصوصاً سؤاالت مربوط به شيمي  پرسش

 شد. مي
يابـد. (آفـرين    شد نور المپ كاهش داد كه سبب مي با سايرين رسوب مي 1ي  جز با گزينه به AgNO3پرسش مربوط به نور المپ شاهكار بود، زيرا 

 )گرامي به طراح
 
 گير: هاي دشوار يا وقت رسشپ

ي سؤاالت مسئله بسـيار   كه مربوط به چگالي محلول بود. بقيه رياضي) 220( تجربي 255جز سؤال  مسئله بوديم كه به 14در اين آزمون ما شاهد 
 شد. مي حل معقوليراحتي و با زمان  ساده بود و به

 
 :هنمودهار

توانند با توجـه   اند، ولي مي از شيمي ترسيدهكمي  93ها با توجه به سال  با صحبتي كه با دكتر سبطي عزيز داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه بچه
 به موارد زير درصد خود را باال ببرند:

 طوركامل بررسي كنند. را (داخل و خارج) به 93تا  88هاي  هاي سراسري سال تست -1
راحتـي در   بـه  ، دهد مي را تشكيل 65%تست كنكور، يعني نزديك به  23و الكتروشيمي كه  Iدانشگاهي  و ترموديناميك و پيش IIشيمي  -2

هـاي   كيومتري را بايد بسيار زياد تمرين كرد تا بتوان از پس تستتر مثل محلول، اسيد و باز و استو هاي سنگين كردن است و قسمت حل كنكور قابل
 .مدآن در كنكور برآ

 براي مسائل ترموديناميك و استوكيومتري. ويژه  بهتوانيد ضرب و تقسيم خود را قوي كنيد (خيلي مهم است)  سعي كنيد تا جايي كه مي -3
 در نشر دريافت منتشر شده است.» تمرين محاسبات«براي اين كار كتاب كوچك و سودمندي به نام 

 را كه بسيار سنگين بوده، مورد بررسي قرار دهيد. 93تا  91هاي جامع سنجش از سال  تست -4
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