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  ي ریاضی رشته
  

  .ي آب تبلور آن بسیار جالب و ابتکاري بود  سؤال از شیمی سال دوم داشتیم که مسئله11  
 دارد، بنابراین این OHدانست که یک عامل استري و پنج پیوند  آموز باید حتماً ساختار گلوکز را می  دانش208در سؤال   

 تست از شـیمی سـال   12توانستیم جواب دهیم، اما   سؤال دیگر شیمی سال دوم را به راحتی می      9. ست از دیدگاه من سخت بود     ت
  .توانستند به آن جواب دهند موزان میآ ي کمی از دانش  بسیار بسیار سخت بود و به نظر من عده213سوم داشتیم که تست 

  . بسیار ابتکاري و زیبا بود که به هرحال زمان زیادي براي حل آن الزم داشتیم216ضمناً سؤال 
  .ي حاللیت آن بسیار ساده بود دو سؤال محلول چند موردي بود که نیاز به دقت زیادي داشت، ولی مسئله  
 بسیار سخت و ابتکاري بود، ولی سؤاالت تعادل 224تاي آن مسئله بود، تست 5 سؤال داشت که هر 5 ،1دانشگاهی  پیش  

  .بسیار ساده بود و اعداد خوبی هم داشت
 سؤال الکتروشیمی بـه نظـر بنـده    3 بسیار بسیار ساده بود، ولی هر       1393 برعکس سال     سؤال از اسید و باز داشت که       4  

  . که سطح آن از کتاب درسی باالتر بود235 و 234خیلی خیلی سخت بود؛ مخصوصاً سؤال 
توانـست بـه    گذاشت، مـی  ها می  دقیقه زمان درس شیمی را براي این تست35ي ریاضی    آموز رشته    بنده اگر دانش   از نظر   

از سال .  دقیقه زمان بگذاریم55 الی 50ؤال باال برآییم، باید  س30که بتوانیم از پس   سؤال پاسخ دهد، ولی براي آن      25 الی   22
  .بود تر شده  تا کم4تر بود و تعداد مسائل   ساده20%ي ریاضی حداقل  پیش سؤاالت شیمی رشته

، 219، 208، 206هـاي    بسیار سخت بودند و تـست 235 و 234، 220، 224، 216، 205،  213ؤاالت  به نظر من س     
انــست تو آمــوز مــی بنــابراین دانــش.  تــست، ســاده بودنــد22هــا، یعنــی  ي تــست  متوســط بودنــد و بقیــه233 و 225، 222

/ / %× =22 2 85 62   . را بزند7
انـد، ولـی اگـر     هـا از آن ترسـیده   کمی بچه. به خدا شیمی آسان است. ام کرده با آقاي دکتر سبطی عزیز چندین بار صحبت         

 تـا  55ما بـا درصـد   . منطقی نیستي سؤاالت جواب دهیم، به نظر من   دقیقه به همه35منظور این است که ما بتوانیم در زمان    
  .باشیم توانیم تراز باالیی داشته  در درس شیمی می70
  

  !به امید موفقیت
  

   مهندس محمدرضا مصاليي
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  ي علوم تجربی رشته
  

 ابتکاري و علمی بود و ضمناً آسپارتام کـه اغلـب     کامال240ًفقط تست . ود سؤال از شیمی سال دوم داشتیم که ساده ب         12  
 از نظـر  238البته تست . اي داشتیم  پس شیمی سال دوم ساده    .  بود 247بودند سؤال خواهدآمد، سؤال       دبیران شیمی احتمال داده   

0/دهند، ولی چون طراح اختالف الکترونگاتیوي          اصالً پیوند یونی نمی    Be ایراد دارد، چون     علمی 1/ تا   4  را مد نظر قـرار داده،  7
Beمجبوریم مثالً  O− یا Be f− متأسفانه( را یونی بگیریم، نه کوواالنسی قطبی(  

ي   از رابطه254بار در تست  ضمناً براي اولین.  آن سخت بود255 و 251 تست از شیمی سال سوم داشتیم که تست       12  
S S S∆ = −2   .بودیم  شبیه آن را دیده93که سخت بود، ولی در خارج کشور   با این252تست . کردیم  باید استفاده می1

ي  بود، ولی بقیـه   خیلی زیبا طراحی شده262یش یک داشتیم که تست      تست از پ   5.  خیلی ابتکاري و زیبا بود     258تست    
  .ي بافر بود ي ساده بود که یکی از آن ها مسئله در کمال تعجب فقط دو تست اسید و باز آمده. ها راحت بود تست

آمـوزان   زیرا آمینواسیدها جامد یونی هـستند، ولـی دانـش    . انتخاب کنیم  را   3ي    در آمینواسید هم مجبور شدیم که گزینه        
  .بود دانستند این مطلب را، زیرا در کتاب درسی نوشته نشده نمی

  .نهایت ساده بود ي ریاضی، بی  تست از الکتروشیمی آمد که برعکس رشته3  
Cفقط کافی بود بدانید اتین و بنزن هردو پیوند . بود ابتکاري 269تست    H−دارند و عدد اکسایش یکسان دارند .  
 35ن در بـه نظـر مـ   . تر بود  نیز به مراتب ساده94ي ریاضی  تر بود و حتی از رشته     ساده 93این سؤاالت نسبت به سال        

 مـسئله داشـتیم،   11یادتون نره که فقط و فقـط       . ( سؤاالت پاسخ دهد   70%توانست به حدود      آموز پرتالش می    دقیقه یک دانش  
  .ها برآمد ي تست شد از پس همه می)  دقیقه اضافی15( دقیقه 50پس در ). تر  تا از پارسال کم6یعنی 

  
  :سؤاالت ساده

236 ،237 ،239 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248،  
  .270 و 269، 268، 266، 265، 262، 261، 259، 258، 256، 253، 250، 249 

  
  :سؤاالت متوسط

  264 و 263، 260، 254، 240، 238
  

  :سؤاالت سخت
  257 و 255، 252، 251

  
  !به امید موفقیت

  

  مهندس محمدرضا مصاليي 


