
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 قدر هداياي زميني را بدانيم

  )تست 38( رفتار عنصرها و شعاع اتم) پ

  )تست 24( dدنيايي رنگي با عنصرهاي دستة )ت

 )تست 9( هداياي زميني)آ

  )تست 28(  الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها )ب

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

زرد     بز              س    آبي             

زرد     سبز                  آبي             

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .خص كنيدرنگ مش

  .مسلط هستم :آبي
  .تسلط نسبي دارم :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
ها نياز  م قسمتشويد در كدا متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

  :دار، شامل تست شناسنامه 310
  تست از كنكورهاي سراسري 30
   هاي كانون ونتست منتخب آزم 20

 هاي كتاب درسي تست از متن و شكل  260
اي و  كه قابليت تبديل به تست چهارگزينـه 

   .ها را داردكنكور مطرح شدن در
  
 

  برداري از هداياي زميني بهره - 1

  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

  ي اما نه براي همه فلزهاقاعده هشتاي -2

  هاي فلزات واسطه برخي ويژگي -1

  طال فلزي ارزشمند و گرانبها - 3

عنصرها به چه شكلي در طبيعت يافت)ث
  )تست  13( شوند؟ مي

زرد     سبز                  آبي             

  ها در آزمايشگاه شناسايي كاتيون -1

  پذيري عناصر بررسي واكنش-2
  

 )تست 69( هادنياي واقعي واكنش)ج

زرد     سبز                  آبي             

  ها بازده درصدي واكنش -2

  درصد خلوص -1

  جريان فلز بين محيط زيست و جامعه - 3

 )تست 8( انگيزاي شگفتنفت، هديه)چ
 

زرد     سبز                  آبي             

  :هاي كليديواژه
 –فلـز   شبه –نافلز  –فلز  –چرخه مواد 

شعاع  –خصلت نافلزي  –خصلت فلزي 
فلزهـاي   –فعاليـت شـيميايي    –اتمي 

ــطه  ــلي  –واســ ــاي اصــ  –فلزهــ
بـازده   –درصد خلوص  –پذيري  واكنش

طالي  –نفت خام  –بازيافت  –درصدي 
فرمول ساختاري  –هيدروكربن  –سياه 

 –مدل گلوله ميلـه   –مدل نقطه خط  –
 –ها  آلكن –ها  آلكان –مدل فضا پركن 

ــين ــا  آلك ــيكلو –ه ــان س ــا  آلك  –ه
 –برج تقطيـر   –سيرشده  –آروماتيك 
  نفت سفيد –زغال سنگ

  هاي هر دسته بندي عنصرها و ويژگي دسته - 1
  
  اي ول دورهروند تغيير خصلت فلزي و نافلزي در جد -2

  

  نفت خام، طالي سياه -1

  ها بندي هيدروكربن تخوانكربن، اساس اس- 2

 )تست 105( هاهيدروكربن)ح
 

زرد     سبز                  آبي             

هايي با يك پيوند دوگانه ها، هيدروكربن آلكن - 3

  ها تر از آلكن ها، سيرنشده آلكين - 4

ها هاي شيميايي هيدروكربن ها و مدلفرمول -1

  گانههاي يهايي با پيوند ها، هيدروكربن آلكان - 2

  هاي حلقوي هيدروكربن - 5

   اي كه اقتصاد جهان را دگرگون ساخت نفت، ماده)خ
)تست 16(

زرد     سبز                        آبي       

  قدر هداياي زميني را بدانيم 1




