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 سالم 

 دوره تابستانه المپیاد شیمی رو از اول )شروع واسه المپیادی شدن(  تا آخرم منابع یتو این فایل سعی کرد

م که خوندنشون یوردع به بعضی منابع آمعرفی منابع یکم توضیح کلی هم راجم. عالوه بر ی( واستون بیار)طال

 خالی از لطف نیست شاید خالی از حکمت هم نباشد!

و تو خوندن و تدریس المپیاده  ی شخصیاساس تجربهن فایل بر ی مهم این که همه ی مطالب اینکته

 هیچگونه جنبه تبلیغاتی نداره!

 ... خب

 آشنایی با المپیاد شیمی و آمادگی برای مرحله اول المپیادگام اول: 

رو نوشته کتاب  1اگه یه سر به سایت باشگاه دانش پژوهان جوان بزنین می بینین که منابع امتحان مرحله 

کتب شیمی عمومی. طبیعیه که شما واسه شروع باید کتاب های سال دبیرستان به عالوه  4های درسی هر 

شیمی عمومی موجود )که سال دبیرستان رو به طور کامل بلد باشین و از روی یکی از کتابای  4درسی هر 

خوندن یه کتاب شیمی عمومی واسه ی همه ی پایین معرفی میکنم( مباحث رو یکم پیشرفته تر بخونین.

واسه تسلط روی کتابای درسی و به صورت کلی مباحث مرحله اول حتما  مراحل المپیاد به دردتون میخوره.

اعم از کتابای مخصوص کنکور و المپیاد  باید تمرین زیاد حل کنین و خب واسه حل تمرین از هر کتابی

 استفاده کنین! بر اساس توضیحات باال یه لیست از کتابایی که واسه مرحله اول نیازه نوشتم واستون:

 ندن:اخو برای 
 هر چهار سالکتب درسی  -

البته کتاب تست و آموزش مبتکران بهتره! درسنامه هاش همه مطالب رو پوشش داده و تستاش 

 تثبیت کننده مطالبه، حتما اونو بخونید واسه شروع. مولفش هم بهمن بازرگانی عهخیلی خوب 

 شیمی عمومی سیلبربرگ -

Principles of General Chemistry, Martin Silberberg 

 شیمی عمومیبهترین یه شیمی عمومی خوب و روان و با شکالی قشنگ. در واقع 
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 شیمی عمومی مورتیمر -

Chemistry, Charles E. Mortimer 
 

 شیمی عمومی پتروچی  -

General Chemistry, Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, 

Carey Bissonnette 
 

ه. ولی خب هنوز پتروچی پیشرفته تر سطح دربین کتابای شیمی عمومی االن بهترینش واسه خوندن  

اگه انگلیسیتون در حدی هست که بتونین راحت کتابو  ترجمه نشده و فقط نسخه انگلیسیش موجوده

رو بخونین که ترجمه شده )به ترتیب  باالتا کتاب  2 همونکه خیلی خوبه ولی اگه نه  بخونین

 . حل تمریناتش هم خیلی خوبهاولویت نوشتم(

 و مسئله تمرین برای: 
 

 انتشارات خوشخوان - مسائل برگزیده شیمی -

 میتونید در شروع تستای پیشرفته اشو نزنید و بعدا که مسلط تر شدید بیاید سر اوناکتاب تست خیلی خوبیه. 

 در ضمن کتاب حل المسائل هم داره و اونم خوبه.

 

 انتشارات خوشخوان - مساله شیمی 2000 -

 3و 2تستای زیاد و سطح بندی شده از شیمی 

 چگونه مسائل شیمی را حل کنیم -

 

 مسعود جعفری –(  2و1المپیاد های شیمی ایران ) مرحله  -

 یا کال هر کتابی که مرحله یک ها رو اورده باشه. بهتره به صورت ازمون زده بشه و نه مبحثی

 خوشخوانانتشارات  –شیمی آلی بهروز بهنام  -

 

 انتشارات دانش پژوهان جوان-محمد زرگرپور و سیاوش متقی  –کارگاه شیمی آلی  -
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 4  .تا کتاب زیر خیلی نیاز نیست و فقط اگر در مبحث خاصی مشکل داشتید میتونید مراجعه کنید

 تا نشر فاطمی اند 4هر 
 مهران آقایی -محلول ها و ترمودینامیک شیمیایی -

 

 شیمی آلی علی سیدی زرد  -

 

 جبل عاملی -ساختار اتم و پیوند های شیمیایی -

 

  حالت های ماده -

 

 مبتکران و خیلی سبز و موج آزمون و ...(کتاب های تست کنکوری )  -

  مبتکران رو که توصیفاتشو گفتیم، خیلی سبز هم برای پیس دانشگاهی خوبه و حتماً زده بشه

 تستاش!

 

 

 گام دوم: آمادگی برای مرحله دوم

  یکیه فقط میزان سختی سواال و شکل سواال ) مرحله  2و  1توی المپیاد شیمی منابع برای مرحله

دقیقا همون  2فقط تستیه( فرق داره. پس شما واسه مرحله  1داره ولی مرحله تشریحیم  2

گفته شد رو دوباره میخونین فقط چنتا کتاب تمرین اضافه میشه که هم  1مطالبی که واسه مرحله 

 40مهارت حل سوال تشریحیتون بره باال هم سواالی سخت تر هم ببینید. بدیهیه که چون فقط 

! پس تا میشه 1یه دفه خیلی سخت تر از مرحله  2شدن تو مرحله نفر قبول میشن قبول 

 میتونین سوال حل کنین و تسلطتون رو مطالب و مهارتتون تو حل سوالو ببرین باال.

 پس منابع واسه این قدم شد: 
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                                   دقیقا همان منابع قدم اول                                 

  به اضافه ی     

 محمد اسدالهی بابلی -انتشارات دانش پژوهان جوان -کارگاه حل مساله المپیاد شیمی -

 

 خوشخوان -مسائل پیشرفته المپیاد شیمی  -

 

 کتاب گنجینه المپیاد شیمی رزمندگان  -

 

 امین حقیقت جهرمی –آمادگی برای المپیاد شیمی  -

 

 المپیاد های ملی آمریکا -

 ن خیلی زیاده!چند دوره اخیر اش کافیه چو

 

 المپیاد های ملی استرالیا -

 

 

 پژوهاندانش -المپیاد های ملی کانادا -

 

 انتشارات دانش پژوهان جوان -محمد نجم زاده  – اصول مبانی و کاربرد ها -

 

 انتشارات فاطمی – گام آخر المپیاد شیمی -

 

 آزمون های خوبی داره و میتونه مشابه ساز مرحله دوم باشه

 

 مرتضی خلینا –ساعت ها با المپیاد شیمی  -
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 الگو –المپیاد شیمی  –آزمون  14 -

 

 کتاب المپیاد های آرمایشی دبیرستان عالمه حلی -

 

 نشر فاطمی –منصور عابدینی  -شیمی توصیفی عناصر -

تو خوندن این کتاب الزم نیست همه ی واکنش ها و ویژگی های عناصر رو حفظ کنین. فقط 

های مهم ) با حل کتابایی که تا االن گفتم و دانش شیمی ای که کسب کردین  واکنش ها و ویژگی

 خودتون متوجه میشین مهم یعنی چی! ( رو یاد بگیرین

 
 فاطمی – سیدی آبیعلی شیمی آلی  -

 روخونی این کتاب و آشنایی کلی با مکانیسم ها و واکنشها کافیه و نیازی به حفظ مطالب نیست

 

 زومدالمسائل شیمی عمومی  -

Chemistry,Steven S.Zumdahl,Susan A.Zumdahl 

 

 مسائل شیمی دانشگاهی لرد -

University Chemistry, Brain B.Laird 

  

 های تمامی ادوار!  2مهم ترین: مرحله  -

 کتاب هایی هر سال چاپ میشه از انتشارات مخلف و مهم ترین نکته اینه که آزمون بزنیدشون.

حل سوال زیاده. طبیعیه که هر کس با توجه به سطح و خب میبینید که منبع برای 

، کسی هم کلشو حل کرد خیلی هم خوب و زمانی که داره بهترینا رو انتخاب کنه و حل کنه

 کتابهای زیر هم هستن که اولویت های بعدی رو تشکیل میدن: خسته نباشه!

 سری شومز –مسئله حل شده در شیمی  3000 -

 شیمی عمومی ماهان -

 پهر المپیادشیمی در س -

 المپیاد های منطقا ای آمریکا -
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 مبتکران –هراتی پور  0المپباد های شیمی ایران  -

 

 

 خب....میرسیم به قسمت جذاب المپیاد شیمی!

 گام سوم: آمادگی برای مرحله سوم

داره و سطح مطالب یک  2و1منابع و مباحث مرحله ی سوم المپیاد شیمی تفاوت زیادی با مرحله ی 

نیست که یک سری کتاب محدود وجود داشته  2و1مثل مرحله  3دفعه خیلی باالتر میره. توی مرحله 

مرحله باشن و شما ملزم به این باشید که همه ی اونارو حل کنید تا موفق بشید. منابع برای مباحث 

بیشمارند! و هر کدوم از اونا هم قطعا مطلب جدیدی واسه اضافه کردن به معلومات شما دارن  3

ولی خب از اونجایی که شما نمیرسید که همه ی اونها رو بخونید من مهمترین اونا که واسه ی مدال 

دلیلی منه و  طال آوردن کافین رو اینجا بهتون معرفی میکنم. بدیهیه که این مطالب تجربه ی شخصی

 بر کیفیت یا عدم کیفیت کتاب ها نیست!

بخش تقسیم میشه: شیمی فیزیک و شیمی  5مباحث مرحله ی سوم المپیاد شیمی به طور مشخص به 

تجزیه و شیمی آلی و شیمی معدنی و شیمی عمومی که اینجا جدا جدا به منابع هر بخش در حد المپیاد 

 کشوری اشاره میکنیم.

 :شیمی فیزیک 

شیمی فیزیک خودش به چند بخش تقسیم میشه که معموال توی دوره ی تابستانه 

 فقط به یکی از اونا پرداخته میشه:

 ترمودینامیک و سینتیک:    

 شیمی فیزیک اتکینز  -

Physical Chemistry , Peter Atkins, Julio de Paula 9ed 
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حل سوال واسه  فقط خوندن بخش های مربوط به ترمودینامیک از این کتاب کافیه و بقیه ی کتب 

 یا به صورت موردی واسه بهتر فهمیدن یه مبحث توصیه میشن!

 

 شیمی فیزیک لوین -

Physical Chemistry, Ira N.Levine 6ed 

ث کرده و بعضا واسه بهتر این کتاب همون مباحثی که اتکینز مفهومی گفته رو یکم محاسباتی تر بح

 برای مبحث سینتیک هم این کتاب خوبیهفهمیدن بعضی مباحث خیلی به درد میخوره. 
 

 شیمی فیزیک آلبرتی   -

Physical Chemistry, Robert A. Alberty and Robert Silbey 

 

 شیمی فیزیک بارو -

Physical Chemistry, Gordon Barrow 
 

! ولی همونطور که اشاره و حل کنن هی میخوان شیمی فیزیک بخوننتا کتابم واسه اونایی که  2این 

 شد همون باالیی ها کافیه.
 

 مسائل برگزیده شیمی فیزیک  -

 :کوانتوم 
 3جلد  نیلو کیزیف یمیش -

  

Physical Chemistry, Ira N.Levine        
 

 مکواری شیمی عمومی -

General Chemistry, Donald A. McQuarrie , Peter A Rock , Ethan B Gallogly  
 

 شیمی کوانتومی لوین -

Quantum Chemistry, Ira N.levine 
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  :شیمی آلی 

 

 شیمی آلی سولومونز -

 Organic Chemistry, T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle 
 

میشه گفت واسه خوندن شیمی آلی در حد مباحث دوره تابستانه بهترین کتابه و باید حداقل یه دور 

دقیق مباحث مربوطه رو از روش بخونین و سواالشم حل کنین. متاسفانه نسخه ترجمه شده ی اون 

شد و اگر نخیلی قدیمیه و توصیه میشه به هر زحمتیم شده ویرایش آخرش که انگلیسیه رو بخونین. 

 فارسی اش

بقیه کتابایی که االن معرفی میکنم واسه آمادگی تو مبحث شیمی آلی واسه مرحله سوم فقط کافیه که 

سواالشونو حل کنین و الزمه که سواالشونو حل کنین! ینی از رو یه کتاب ) که همین سولومونزه ( 

 اولویت نوشتم کتابارو. مباحثو میخونین و از بقیه کتابا فقط سوال حل میکنین. تقریبا به ترتیب
 شیمی آلی موریسون بوید -

Organic Chemistry, Robert T. Morrison, Robert N. Boyd 
 ویدشیمی آلی  -

Organic Chemistry, L. G. Wade Jr 8ed 

 کتاب فوق العاده خوب و مفهومی برای یادگیری حل مسئله آلی
 استریوشیمی و مکانیسم کالسی -

 شیمی فضایی و واکنش های فضاگزین و فضاویژهبسیار عالی برای یادگیری 

Stereochemistry Conformation and Mechanism, P.S. Kalsi 

 
 شیمی آلی اسمیت -

Organic Chemistry, Janice Gorzynski Smith 3ed 
 شیمی آلی کالیدن -

Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter 

Wothers 

 ولهاردشیمی آلی  -

Organic Chemistry, K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore 

 شیمی آلی بروس -
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Organic Chemistry, Paula Yurkanis Bruice 

 شیمی آلی هورن بک -

Organic Chemistry, Joseph M. Hornback 

 شیمی آلی مک موری -

Organic Chemistry, John McMurry 

 شیمی آلی کلین -

Organic Chemistry, David R. Klein 

 شیمی آلی جنکینز -

Organic Chemistry, Jerry Jenkins 

 شیمی آلی کری -

Organic Chemistry, Francis A Carey Dr. and Robert M. Giuliano 
 

که سطحش خیلی باالتره و تقریبا  ( Advanced Carey) این کری یه کتاب پیشرفته هم داره

حتی نیاز نیست سواالشم حل کنین. خالصه گفتم اشتباهی حل  3میشه گفت واسه مرحله 

اگر کسی همه ی قبلیا رو حل کرد و وقت اضافه آورد سواالشو بررسی کنه چون بعضاً )البته نکنین!

 (3سواالت بدرد بخور و خوب زیادی داره برای مرحله 
 

 شیمی آلی جونز -

Organic Chemistry, Maitland Jones Jr. and Steven A. Fleming 
 هلویچ مسئله شیمی فضایی 191 -

Steriochemistry Workbook, K.H. Hellwich, C.D. Siebert 

 فیلدطیف سنجی  -

Organic Structures from Spectra, L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman 
 

سالی میشه به مباحث دوره تابستانه اضافه شده یه سری مقدمات واسه بحث طیف سنجی که چند 

بخونین کافیه و بعدش باید سوال زیاد حل  ولهارد 10و  سولومونز 2باید بلد باشین که از روی فصل 

کنین و یه جورایی از روی سوال حل کردن ریزه کاریای طیف سنجی رو یاد بگیرین که این کتاب 

بی واسه سوال طیف سنجیه. البته تو سواالی آخر هر فصل همه ی کتابای منبع بسیار بسیارجامع و خو

 باال چنتا سوال طیف سنجی میبینین که بد نیست اونارم اگه وقت داشتین حل کنین.
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 :شیمی تجزیه 
  کریستینشیمی تجزیه حل مسئله در  -

Problem Solving in Analytical Chemistry, Gary D Christian, T P Hadjiioannou 
 

خوندین )  2و1میرسیم به مبحث شیرین تجزیه. شیمی تجزیه که شما در سطح مقدماتیشو واسه مرحله 

...( یه مبحث محاسباتیه و خب واسه تسلط رو درسای  تعادل و اسید و باز در قالب استوکیمتری و

بیشتر دستتون میاد و  و تقریب زدن محاسباتی بدیهیه که هر چی بیشتر سوال حل کنین تکنیکاش

حث رو بخونین که واسه خوندن کریستین خیلی مسلط تر میشین. اما قبل از حل سوال باید هر مب

خوب راهنماییتون میکنه. این کتاب همچنین میشه گفت یکی از بهترین منابع واسه حل سواله چون 

نهاد میشه چند بار پیشهست. 3هم سواالش زیاده هم سطح سواالش خیلی شبیه به سواالی مرحله 

تا کتاب معروف به تجزیه کریستین داریم و کتاب  2) دقت کنین حل کنید. حل المسائل هم داره. 

 مد نظر اسمش به طور کامل جلوی فارسیش نوشته شده.(
 شیمی تجزیه هریس -

Quantitative Chemical Analysis, Daniel C. Harris 

کریستین گفته و از اونجایی که کال مباحث خوندنی تو این کتاب واسه خوندن مباحث یکم بیشتر از 

سطح دوره تابستون واسه تجزیه زیاد نیست توصیه میشه تو اولویت دوم بعد از کریستین هم متنشو 

 بخونین هم سواالشو حل کنین.
 

 شومز –تئوری و مسائل شیمی تجزیه  -

 سادس و برای تمرین بیشتره صرفاً

 شیمی تجزیه لیتینن -

Chemical Analysis, Laitinen, Herbert A.; Harris, Walter E. 

 

که یکم مسلط شدین رو  اولتا کتاب  2متن این کتابو نیاز نیست بخونین ولی بعد از حل کردن 

 تاس. 2تجزیه سواالی لیتینن رو حل کنین. یکم سطح سواالش باالتر از اون 
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که خیلی تاثیر داره ) سواالی آماده  بازم میگم واسه تجزیه از هر جا سوال گیر اوردین حل کنین

 سازی و جهانی سال های قبل و سوال های دوره های تابستانه گذشته و ... منابع خوبی ان(

 
 شیمی تجزیه اسکوگ وست -

Fundamentals of Analytical Chemistry, Douglas A. Skoog , Donald M. West , F. 

James Holler , Stanley R. Crouch 

سر و کار نخواهید داشت و بعضا اگه مبحثیو نفهمیدین  3و احتماال خیلی باهاش واسه مرحله این کتاب

 از روش بخونین شاید فهمیدین! خیلی ساده گفته کالً
 

  1 شیمی معدنی : 

 

 دانشگاه زنجان –ترجمه منصور عابدینی  – شیمی معدنی هاوسکرافت -

Inorganic chemistry, Catherine Housecroft, Alan G. Sharpe 

 

شیمی معدنی بر خالف شیمی تجزیه و شیمی فیزیک محاسبات کمتری داره و بیشتر باید بخونین از 

کتابا تا سوال حل کنین. شیمی معدنی هاوسکرافت یه منبع بسیار خوب واسه خوندنه. ترجمشم 

 هست تو بازار ولی خیلی جالب نیست ترجمش ولی کارو راه میندازه!

 

 مالردی-گشیمی معدنی آقابزر -

 منب بسیار خوبیه و سواالت خوبی داره 1برای شیمی معدنی 

 شیمی معدنی میسلر  -

Inorganic Chemistry, Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr, St.  

 :منابع اضافه تر 

 شیمی معدنی هیویی -

 شیمی معدنی اتکینز شرایور -

 شیمی معدنی کاتن -

 شیمی معدنی بهشتی -



  Olympiadlab.ir منابع المپیاد شیمی

 عمومی بروس ماهانشیمی  -

 

   کمپلکس( 2شیمی معدنی ( 

شناخته میشه شامل شناخت ترکیبات کوئوردیناسیون  2خب این مبحث که به عنوان شیمی معدنی 

 1هست. کتاب های زیر برای خوندن این بخش توصیه میشه. البته کتاب های قسمت شیمی معدنی

 شن مخصوصا میسلر.هم جلد دومشون به این مباحث پرداخته و میتونن مفید با

 انتشارات دانشگاه شاهرود -سلیمانی – 2شیمی معدنی  -

 مالردی محمدرضا-مبتکران  – 2شیمی معدنی  -

 ارشد -

 برای حل سوال معدنی خوبه

 :شیمی عمومی 

 

واسه شیمی عمومی اکثر مباحث دوره تابستون توی همون کتابای شیمی معدنی که معرفی کردم 

حث کوانتوم که مبحث خیلی مهمیه باید مفصل از این واسه مبهست ) با همون اولویت( ولی 

 منابعی که میگم بخونین.
 نیلو کیزیف یمیش -

Physical Chemistry, Ira N.Levine     

 یمکوار یعموم یمیش -

General Chemistry, Donald A. McQuarrie , Peter A Rock , Ethan B Gallogly 

 شیمی عمومی بروس ماهان -

University Chemistry, Bruce H.Mahan 

میبینین که قسمت کوانتوم و منابعشو هم توی شیمی فیزیک اوردم هم عمومی چون هم تو فیزیک 

 هست هم تو عمومی! پس بخونین.

 موفق باشید لطفاً ! مرسی

          


