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درس شيمی در کنکور سراسری طی سالهای اخير شکل متفاوتی به خود گرفته است. شکلی که اين درس را از يک درس مطالعاتی به 

مفهومی تبديل کرده است و همين تغيير بنيادی باعث شده تا بسياری شيمی را در کنکور درسی سخت يا حتی  کامًال رسديک 
ای را به شما بگويم که با تکيه  کنم نکته ما در اين متن کوتاه تالش میترين درس تصور کنند که البته شايد چندان هم بيراه نباشد.  سخت

بر آن بتوانيد در اين درس نمره ی بااليی کسب کنيد و البته خودتان ميدانيد که کسب نمره ی باال در يک درس سخت چه ترازی در 
 !کنکور خواهد داشت

 
های اخير مشاهده می کنيد،  نه تنها يک نگاه جديد، بلکه يک نمای  حقيقت اين است که تصويری که شما از درس شيمی در کنکور سال

واقعی از درس شيمی است. درسی با مفاهيم گسترده و البته مبتنی بر محاسبات رياضی. اين در حالی است که شايد نگاه سالهای قديم به 
 نمايد. رس به قول خودمان خواندنی، شرايط امروز را به نظر شما عجيب میاين درس بعنوان يک د

 
مرحله ی زير را به شما  ٣. در انجام اين فرآيند، ر پيش گرفتددرس شيمی چه روشی را بايد حال بياييد ببينيم برای يادگيری صحيح 

 پيشنهاد ميکنم:
 

 اول: تسلط کامل بر مفاهيم بنيادی
دی وجود دارد که بايد آن را نه حفظ بلکه درک کنيد. برای درک اين مفاهيم، حتما کتاب درسی را بخوانيد و در اين درس مفاهيم  بنيا

نديشيد. يادتان نرود که برای پاسخ به سواالت سپس با استفاده از توضيحات کالس و کتب مناسب ديگر به مفهوم ياد شده با عمق بيشتر بي
 دست می آيد. هدر سايه ی درک مفاهيم و نگاه دقيق و ريزبين ب سالهای جديد نگاهی عميق الزم است که

 
 های متنوع لهئاالت و مسؤدوم: حل س

کار برده  هايد استفاده کنيد تا آنها را در ذهن تثبيت نماييد. بدانيد که مفاهيم علمی تا ب در اين مرحله تمرين کنيد. از مفاهيمی که آموخته
 رفا بعنوان جمالتی درست حفظ کرده ايد.نشوند، تثبيت نمی شوند و شما آنها را ص

 
 سوم: مرور مجدد بر روی اشکاالت و تکرار

خصوص آنها که قرار است در آزمونی مورد استفاده قرار گيرند که  ه. بجايگاه مهمی دارداين مرحله در تمامی فرآيندهای مطالعاتی 
مکرر شويد تا آموخته هايتان تکميل و  های نسرعت نيز يکی از مشخصه های آن است. بنابراين پس از طی مراحل باال وارد تمري

 سرعتتان افزايش يابد.
در پايان اميدوارم با خواندن اين مطلب کوتاه بتوانيد از تراز فوق العاده ی درس شيمی در سالهای اخير استفاده کنيد و آن را به نقطه 

 قوتی برای رقابت کنکور تبديل نماييد.

 مهندس عليرضا علمداري


