
و 99ال سبررسی،کنکور در این تحلیل تمرکز ما در مقایسه و 
.خواهد بود98

ته که در کنکورهای گذشکامالً خالقانه اختصاص داشت سؤال به تیپ سؤال های 12سؤال ، 35درس شیمی از تجربی، در رشته 

:سؤال های.مشابه نداشتند( است98منظور از کنکور گذشته سال )

237-240-244-251-252-255-256-258-260-261-262-268

.یربیشتر در مدل ارائه اطالعات از مدل جدیدی استفاده کردند ولی در مفاهیم داده و خواسته شده خ240و 237سوال های 

.در سال گذشته هم انتظار طرح شدن می رفت که امسال مطرح شد255مدل سوال 

.را در کنکورهای نظام قدیم در سالهای گذشته می توان مشاهده کرد264-258-254-239-238-236سواالتمشابه 

.سوال می توانید جواب دهید20اگر به کنکورهای سال  گذشته تسلط کامل دارید، به : توجه
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98با 99مقایسه تعداد سؤال از هر کتاب درسی کنکور 

99تعداد  سؤال 98تعداد سؤال  نام کتاب

13 13 دهمشیمی

11 12 یازدهمشیمی

11 10 دوازدهمشیمی

4 3 سؤال های ترکیبی

 تاز استشیمی دهم همچنان در تعداد سواالت پیش. فراوانی سواالت بین سه پایه مشابه سال قبل بود. ww
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99با کنکور 98مقایسة تیپ سوال های کنکور

در تعداد سؤال
99کنکور

تعداد سؤال
98در کنکور نوع تیپ

6 6 درست و نادرستسؤال های

9 6 سؤال های شمارشی

15 18 سؤال های محاسباتی

4 5 سوال های درک مطلب

 ل داشتبه کنکور قبکاهش یافته ولی سوال های ، وقت گیرتری نسبت توجه کنید تعداد سوال محاسباتی.
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ترتیب چینش سؤال ها و مقایسه با کنکورهای قبلی

سعی98ریاضیکنکورسؤال هامطابقچینشریاضیرشتهدر99کنکوردر•

سالشیمیکتابترتیببهوشیمیکتابهایبندیفصلترتیببهبودشده

هسهرمباحثدربرخینکاتهمپوشانیعلتبهامابیاید12و11و10های

.بودشدهمطرحترکیبیصورتبهمباحثاجباربهسوالچنددرسال
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سؤال های امسالرویکردهای جدید کنکور 
شمارشی و محاسباتی

افزایش یافته است 98نسبت به کنکور 99کنکور در تعداد سؤال های شمارشی •

سوالیِ سواالت محاسباتی اما 3آید کاهش و نکته ای که به شدت به چشم می 

.طرح سواالت محاسباتی وقت گیر است نسبت به سال های گذشته

ت اما به سواالت محاسباتی تا حدودی قابل قبول اسسطح برخی می توان گفت •

به جواب بعضی سواالت قابللحاظ وقت گیر بودن نسبت به سال های گذشته 

.و نیم دقیقه نبود1یا 1رسیدن در 
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سواالت به شدت با 98مثل کنکور 99به وضوح می توان دریافت که در کنکور 

.محوریت متن کتاب درسی مطرح شده بودند

.متن کتاب اهمیت بسزایی داشت99در کنکور تجربی و ریاضی 

268-252-243-242–238مثل سواالت 
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سوال از شکل ها و نمودارهای کتاب درسی 4، 98تجربی در کنکور سراسری 

هیچ سوال کاهش یافت و 2به 99تجربی مطرح شده بود که این موضوع از کنکور 

.همین امر باعث تولید سواالتی در غالب جدید شده بودو نمودار 

.دبودنبه جای طرح در قالب شکل ونمودار سواالت را در قالب متن ارائه کرده 
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سوال از مبحث شیمی آلی طرح شده بود که این مبحث7سال گذشته در مجموع 

سوال درک 2که از این میان کاهش پیدا کرد سوال 4به 99تجربی در کنکور 

سوال مسایل شیمی آلی بود2مطلب شیمی آلی و 


