
 

تاب  ی  و ی    ا
  )سؤال به ازاي هر سؤال كنكور 70 ( :تناسب و توازن  - 1

 837اين كتاب شامل . شود سؤال طرح  مي 12ها، در مجموع  فصل است كه در كنكور سراسري از اين فصل 3شامل  ) 3(شيمي كتاب 
نمودار زير، ضريب توازن و تناسب . ايم ن شما قرار دادهتست براي تمري 70طور ميانگين به ازاي هر سؤال كنكور،  تست است، بنابراين به

  .دهد سؤاالت هر فصل كتاب را به ازاي هر سؤال كنكور سراسري نمايش مي
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با اهميت نسبي آن فصل در كنكور سراسري  هاي هر فصل اين كتاب كنيد تعداد سؤال همانطور كه در نمودارهاي ستوني مالحظه مي
شما هر فصل را متناسب با اهميت آن . دهد ي زمان را مي اين همبستگي به شما امكان مديريت بهينه. متوازن استو امتحان نهايي 

  .كنيد در كنكور مطالعه مي
  

  ها دار بودن تست شناسنامه  -2
ي آموزشي در دو  هاي هر بسته تست. ايم آنها از منابع معتبر استفاده كرده هاي اين كتاب همگي شناسنامه دارند و در تنظيم تست

  . بخش جداگانه تنظيم شده است
  »كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور«  بخش اول

ها در اين بخش، آموزشي بوده و به  مان تستچيد. سال اخير است 10تست اين كتاب از كنكورهاي سراسري  837تست از  397
اند كه روش حل يكساني دارند يا از فرمول يكساني در حل آنها  هايي در يك تيپ قرار گرفته تست. اند بندي تنظيم شده روش تيپ

  .هاي اخير تشخيص دهيد توانيد گرايش طراحان سؤال را در سال ها مي ي اين تيپ شما با مطالعه. شود استفاده مي
  »هاي كانون و ساير منابع آزمون«  بخش دوم

در . ي آموزشي با استفاده از منابع استاندارد است هدف اين بخش پوشش كامل مطالب هر بسته. تست است 440اين بخش شامل 
  .ايم هاي كتاب درسي استفاده كرده هاي كانون، دانشگاه آزاد و تمرين هاي اين بخش از آزمون تنظيم تست
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 هاي شيميايي واكنش            ديناميك شيمياييترمو          ها          محلول                
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 ضريب توازن و تناسب
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  تعداد سؤاالت هر مبحث در اين كتاب

  تعداد سؤاالت در كنكور

  تعداد سؤاالت به ازاي هر يك سؤال كنكور

  )نمره(نهايي  بارم امتحان




