
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 قدر هداياي زميني را بدانيم
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ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .خص كنيدرنگ مش

  مسلطم :آبي
  نسبتا مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
هاي بعدي پيشرفت  كرديد اما در نوبت

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه كنيد  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
نياز  ها شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

  دار شناسنامه سؤال 140
  سؤال از مدارس سراسر كشور  31

  ي نهاييها و امتحان
سؤال مرتبط، مكمل و مشابه تمرين و متن  109
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  چرخه مواد در طبيعت  -2

  اي شعاع اتمي و روند تغيير آن در جدول دوره - 1

بررسي روند تغيير  فعاليت شيميايي عنصرها و -2
  اي ها در جدول دوره آن

  ه براي همه فلزهاقاعده هشتايي اما ن -2

  هاي فلزات واسطه برخي ويژگي -1

  طال فلزي ارزشمند و گرانبها - 3
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شعاع  –خصلت نافلزي  –خصلت فلزي 
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