
درس شیمی، آخرین درس در دفترچه ی سؤاالت کنکور ریاضی از سؤال 201 تا 235 و در کنکور تجربی از سؤال 236 تا 270 می باشد که وقت پیشنهادی برای پاسخ گویی 
به آن 35 دقیقه است. شاید تا چند سال قبل، یعنی قبل از سال 93، بودند کسانی که سر جلسه ی کنکور می توانستند در زمان 35 دقیقه ی تعیین  شده برای این درس، 
گر 100 هم زد در وقت معین زده  موفق به کسب درصد 100 بشوند. اّما از سال 93 با تغییر در رویه ی طرح سؤال، دیگر بعید بود که دانش آموزی بتواند 100 بزند یا حتی ا
باشد. این اتفاق به حدی سخت گیرانه در طراحی تست ها افتاده بود که در سال های 93 و 94 در رشته ی ریاضی هیچ دانش آموزی نتوانست شیمی را 100 بزند. چه در 
وقت معین چه خارج از وقت!!! در رشته ی تجربی هم در سال 93 فقط یک نفر و در سال 94 فقط سه نفر 100 زدند. حال کمی بیشتر روند طراحی سؤال را برایتان باز 

می کنیم و سپس به راهکارهای مناسب برای رسیدن به درصدهای باالتر اشاره خواهیم کرد.
بودجه بندی تست های شیمی به تفکیک بخش های کتاب درسی مطابق جدول زیر است. )اعداد داخل پرانتز، مربوط به تست های مسائل آن فصل می باشد.(
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همان طور که مشاهده می کنید یکی از دالیل سخت تر شدن شیمی از سال 93 به بعد همین افزایش چشم گیر تعداد تست های مسائل در کنکور است. چون قطعاً مسائل 
وقت گیرتر و سخت تر از مفاهیم شیمی است. دلیل دیگر، اضافه شدن تست های ترکیبی بود، تا حدی که برخی تست ها از سه فصل مختلف ادغام شده بودند و نیاز به 
داشتن اطالعات دقیق از هر سه فصل بود، در حالی که تا قبل از سال 93 برای هر معلم یا مشاوری واضح بود که هر تست فقط مربوط به یک مبحث است و به روایتی 
»تست ترکیبی« نداشتیم یا انگشت شمار داشتیم و دلیل سومی که از سال 94 به کنکور اضافه شد و کنکور 94 را در درس شیمی برای همیشه در یادها نگاه داشت، 
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این گونه تست ها غالباً با عنوان »چه تعداد از موارد زیر درست اند؟« یا »چه تعداد از موارد زیر نادرست اند؟« در سال 94 پا به عرصه ی کنکور گذاشتند و اغلب دانش آموزان 
گر دانش آموزی در یک سؤال 5 موردی که باید درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کند، پس از تعیین 4 مورد از آن ها در مورد پنجم به  را به چالش کشیدند. یعنی ا
مشکل بر بخورد، قطعاً نمی تواند سؤال را حل کند. این در حالی است که او برای بررسی 4 مورد دیگر زمان گذاشته و نمی تواند قبول کند که به خاطر مورد پنجم، تست 

را رها کند و از روی شانس و اقبال مورد پنجم را درست یا نادرست درنظر بگیرد و متأسفانه نمی تواند مطمئن باشد که درصد این سؤال را کسب کرده یا خیر.
یک بار دیگر دالیل سخت شدن و به نوعی پیچیده شدن تست های شیمی کنکورهای 93 و 94 را بررسی کنیم.

1ـ تعداد تست های مسائل به یک باره افزایش چشم گیری داشت.
2ـ تست هایی که ترکیبی از چند فصل مختلف هستند اضافه شد.

3ـ تست های چند موردی از سال 94 طراحی شد.
این تغییرات در درس شیمی، بدون شک این درس را به دشوارترین درس در کنکور 94 تبدیل کرد، به طوری که از کل داوطلبان پذیرفته شده )نه شرکت کننده( در رشته 
ریاضی کم تر از یک درصد، شیمی را باالی 50 درصد زده اند. در حالی که به عنوان مثال، در سال 90 در همین رشته و در همین درس شیمی، 14 درصد پذیرفته شدگان 
شیمی را باالی 50 درصد زده اند و این موضوع، یعنی سخت شدن تست های شیمی به 3 دلیل باال در سال های اخیر و کاهش بسیار شدید درصدها به ما این درس 
بزرگ را می دهد که شیمی می تواند تعیین کننده ی مهمی در دروس اختصاصی باشد و تغییر کوچک در درصدهای شیمی برای هر داوطلب، مساوی با تغییرات بسیار 

زیاد در رتبه است.
این موضوع با این مثال بهتر قابل درک است. وقتی در یک درس، درصدهای باال به راحتی قابل دسترسی باشد، با افزایش 10 درصدی در نتیجه ی شما در آن درس، شما 
از تعداد کمی داوطلب دیگر جلو افتاده اید. در حالی که در درسی هم چون شیمی که بیش از 99 درصد داوطلبان زیر 50 درصد زده اند، یعنی فراوانی جمعیت در درصد 
کم تر از 50 بسیار زیاد است و شما با افزایش درصد خود از مثالً 40 به 50 می توانید جزو یک درصد جمعیت برتر کنکور در درس شیمی قرار بگیرید و این یعنی موفقیت. 
کثر افزایش تراز را داشته و قبولی شما در رشته های مهم را تضمین می کند.  نتیجه ی این بحث این است که شیمی جزء دروسی است که با حداقل افزایش درصد، حدا

اما مطلبی که از همه ی این مطالب اهمیت بیشتری دارد مقایسه ی نتایج داوطلبان رشته ی ریاضی و رشته ی تجربی است و از آن مهم تر نتیجه گیری مهمی که در پایان 
به آن اشاره خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد که در سال 94، حدود 6 درصد داوطلبان درس شیمی را باالی 50 درصد زده اند، در حالی که در رشته ی ریاضی این رقم، 1 درصد بوده است.
بخشی از این تفاوت را می توان مدیون اهمیت بیشتر درس شیمی برای داوطلبان رشته تجربی با توجه به ضریب آن  دانست. اما مطلب مهم تر مطابقت پذیری بیشتر  

داوطلبان تجربی با تغییرات سبک سؤاالت کنکور بود.
6 درصد بوده است، اثبات  5/ در سال 90 داوطلبان رشته ی ریاضی با آمار 14 درصد داوطلب پذیرفته شده با درصد باالی 50 نسبت به رشته ی تجربی که این عدد فقط
ک برتری نیست اما در سال 94 ثابت شد که دانش آموزان تجربی بهتر خود را برای تغییرات سنگین اعمال شده در درس شیمی  کردند که فقط شیمی برای تجربی ها مال
آماده کرده اند که 6 برابر بیشتر از داوطلبان ریاضی، با درصد بیش از 50 در این درس است. شاید در ذهن شما این سؤال به وجود آمده باشد که در کنکور 95 چه اتفاقی 

در درس شیمی افتاد.
به عقیده ی برخی اساتید و مشاوران کنکور، شیمی در سال 95 مانند سال 94 بود، ولی عموم این افراد سال 95 را سال منطقی تر شدن سؤاالت کنکور دانستند. این 
افراد معتقدند اعداد در مسائل شیمی منطقی تر با هم ساده می شد و راه حل ها با توجه به زمان منطقی بود. تست های چند موردی که در ابتدای این متن بررسی شد 
www.ShimiPedia.irاستانداردتر از 94 شده بودند و هدفمندتر طراحی شده بودند. هم چنین در تست های ترکیبی، ترکیب زیباتری از فصول مختلف را به نمایش گذاشته بودند و منطق ترکیب 
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کردن فصول برای طراحی این سؤاالت زیباتر شده بود.
در سال 95 همانند سال 93 و 94 تقریباً نیمی از سؤاالت مربوط به مسائل شیمی می شد که در برخی از آن ها نیش قلم طراح سوزاننده تر شده بود و نوآوری های 
تحسین برانگیزی در آن ها به چشم می خورد. در هر حال، داوطلبان کنکور 95 کمی از کنکورهای 94 راضی تر بودند که دلیل این موضوع می تواند موارد باال، هم چنین 

آماده تر بودن داوطلبان باشد، به نوعی که داوطلب در کنکور 95 کم تر غافل گیر شد.
پیش بینی کنکور 96 با توجه به کنکورهای سال های 90 تا 95 که هیچ ثباتی از لحاظ وضعیت طراحی را نشان نمی دهد امری بسیار دشوار است. اما حداقل می توان 
کثر رشد خودش رسید و در سال 95 به تثبیت رسید و برخی از  امیدوار بود، انقالبی که در طراحی تست های این درس در سال 93 شکل گرفت و در سال 94 به حدا
اشکاالت آن برطرف شد، در سال 96 دور از ذهن نباشد که کنکوری شبیه به کنکور 95 یا حتی منطقی تر ببینیم. البته وجود تعدادی تست های بسیار سخت و زمان گیر 

و دشوار نقل و نبات هر کنکوری است که اجازه ندهد تا هر داوطلبی درصد 100 را در کارنامه ی خود ببیند.
با چشم پوشی از تست های بسیار دشوار و دلیل وجود آن ها در کنکور به موارد زیر برای رسیدن به درصدهای خوب در این درس توجه فرمایید:

کنش ها را از حفظ بنویسد و  1ـ تقدم و تأخر در درس شیمی را بسیار رعایت کنید. به عنوان مثال، داوطلبی که هنوز یون ها )آنیون  یا کاتیون( را نمی شناسد، نمی تواند وا
کنش داده نمی شود را حل کند. حال این داوطلب ایراد  کنش ها را از حفظ بنویسد قطعاً نمی تواند سؤاالت استوکیومتری کنکور که در اغلب آن ها وا داوطلبی که نتواند وا

کار خود را در فصل استوکیومتری می بیند، در حالی که منبع اِشکال، جای دیگری است.
2ـ محاسباتتان را تقویت کنید. خیلی از دانش آموزان شکایت می کنند که ما مسائل را حل می کنیم اما وقتی می خواهیم اعداد را ساده کنیم زمان زیادی می گیرد و به 
جواب آخر نمی رسیم. به این دسته از افراد توصیه می شود که در طی سال تحصیلی، خصوصاً در ماه های آخر، از کتاب خط ویژه شیمی گاج )جلد دوم - مسائل شیمی( 

استفاده کنند تا با روش های فوق العاده مؤثری در زمینه ی حل مسائل آشنا شوند.
pH حل نکرده ای، پس قرار نیست در جلسه ی کنکور بتوانی تستpH  را حل  گر تا به امروز حتی یک تست محاسبه ی 3ـ با خودت رو راست باش! به عنوان مثال، ا
کنی!!! از این مهم تر برای وقتی است که طی سال تحصیلی در یک فصل کلی تست زده ای و حاال سر جلسه ی کنکور اصالً راه حل مناسبی برای حل آن تست به ذهنت 
نمی آید. لحظه ی سختی است، ولی لطفاً به تست، جواب بی حساب و کتاب و شانسی ندهید!! زیرا نادرست نزدن یک هنر مهم است. همیشه به یاد داشته باشید بهترین 

شدن با 100 زدن فرق دارد. ممکن است بتوان با 50 درصد جزء بهترین ها بود. کما این که در کنکورهای 94 و 95 این گونه بود.
4ـ در دو ماه منتهی به کنکور، مطالب جدید را کم رنگ تر کن و بیشتر سعی کن مطالبی که به خوبی طی سال یاد گرفته ای را در ذهنت با زدن سؤاالت سخت و خوب 
گر مطالب جدید در حد کوچک و سریعی قابل درک هستند، سریعاً به سراغشان برو و فوراً با زدن تست های مناسب تثبیتشان کن. تألیفی یا کنکور، تثبیت کنی. البته ا

5ـ سؤاالت کنکور خارج از کشور را جدی بگیر! خصوصاً سؤاالت خارج از کشور 3 سال آخر، منبع مناسبی برای تمرین شماست.

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

