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 رضا علمداريليع مهندس – 1395 جربيت كنكور شيمي هايتحليل و بررسي پرسش ،نقد

 

 

 نگاه كلى:

 
 تر شده بود.درصد سخت 25تجربي چيزی در حدود  94سراسری سال آزمون در نگاه كلي و در مقايسه با آزمون 

 شود.درصد متوسط ارزيابي مي 30ـ  40درصد متوسط رو باال و   40ـ  50درصد خوب،  50ـ  60درصد عالي،  60در اين آزمون  باالی 

 

 .270، 266، 247، 246، 238های ساده: تست

 263ـ  261ـ  255ـ  253ـ  251ـ  244ـ  242ـ  241ـ  240ـ  239های متوسط: تست

 

 ابتكارى: ياهاى نو پرسش
 269ـ  268ـ  267ـ  265ـ  254ـ  252ـ  236های تست

ست 5مون چيزی حدود در اين آز ساير ت شده بود و در  ست ابتكاری و نو مطرح  ضوعات ت شده بود كه از زوايای جديد و خالقانه به مو سعي  ها نيز 

 تكراری بپردازد.

 

 گير:هاى دشوار يا وقتپرسش
 264ـ  262ـ  260ـ  259ـ  258ـ  257ـ  256ـ  250ـ  248ـ  245ـ  236گير: های متوسط و وقتتست

 269ـ  268ـ  267ـ  265ـ  254ـ  252ـ  249ـ  243ـ  237ی دشوار: هاتست

 گير و سخت بوده و زمان زيادی برای پاسخ دادن به آن نياز بود.بخش اعظم سؤاالت، متوسط رو به باال و يا وقت

 گرفت.داوطلبان مي ازها وقت زيادی را تست بود كه بررسي آن 10ای در اين آزمون جملههای چندتعداد تست

 

 رهنمودها:

های نو و توان فهميد كه هر سال در كنكورهای سراسری سير سؤاالت به سمت تستمي 95و  94 ، 93های سراسری های آزمونبا توجه به تست

هايي های پسـرو تسـت)تسـت های پيشـرو بوده نه پسـرو.هايي را در شـيمي مطالعه كنند كه دارای تسـتابتكاری بوده و بايد داوطلبان عزيز كتاب

سؤاالت آزمون ستند كه يا  ساله ست های قبلهای  شبيهه سؤاالت  شدهند يا  سالسازی  ستهای قبلند امّی  ستا ت شرو ت ستند كه های پي هايي ه

 های قبل مطرح نشده، جديد و ابتكاری هستند(.ها در سالشبيه آن
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