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  كيهان زادگاه الفباي هستي      
  

  

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 

  ها ي سياره عنصرهاي سازنده - 1

  ي اينشتين بطهي مهبانگ و را نظريه -2
  عنصرها چگونه پديد آمدند؟ 

)دارسؤال شناسنامه30(

  بندي عنصرها طبقه 
)دارسؤال شناسنامه80(

  اي عنصرها جدول دوره - 1

  جرم اتمي عنصرها -2

  كيهان زادگاه الفباي هستي  )ي آ بسته(ها  ها از روي جرم آن شمارش ذره - 3
  )دار سؤال شناسنامه 340(

  ناخت جهاننور كليد ش 
)دار سؤال شناسنامه 20(

  پرتوهاي الكترومغناطيسي - 1

  نشر نور و طيف نشري -2

  كشف ساختار اتم 
)دارسؤال شناسنامه30(

  آرايش الكتروني اتم 
)دارسؤال شناسنامه60(

  )ي آ بسته( ها هاي زير اتمي، ايزوتوپ ذره -1

  ها نصر ساخت بشر و كاربرد راديو ايزوتوپنخستين ع ،تكنسيم -3

  هاي يك عنصر پايدارند؟ ي اتم آيا همه 
)دارسؤال شناسنامه40(
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  مدل كوانتومي اتم - 1

  ها ها و زيراليه ها در اليه توزيع الكترون -2

  )آ ي بسته(ي آفبا  قاعده - 1

  )ي آ بسته(اي عنصرها  تعيين موقعيت عنصرها در جدول دوره -3

  ساختار اتم و رفتار آن
)دارسؤال شناسنامه60(

  اي اتم نقطه –ساختار الكترون  - 1

  )ي آ بسته(هاي يوني  ها و تركيب ها به يون تبديل اتم -2

  ها ها به مولكول تبديل اتم -4
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 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيددرخت دانش، گام به گامبا
  .ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد :گام اول

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم: سبز
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
توانيد  اي بعدي پيشرفت كرديد، ميه ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  :هاي بعدي گام
  .را رنگ كنيد آبييا  سبز هاي خانه

  .ها نياز به تمرين بيشتري داريد شويد در كدام قسمتها نگاه كنيد متوجه ميهرگاه به رنگ
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  دار سؤال شناسنامه 340
  سؤال در متن 320

  سؤالي و  20پيمانه ي  11شامل (
  )سؤالي 10ي  پيمانه 10

+  
  بندي در پايان فصل سوال جمع 20

  
  سؤال از  153
  هاي كانون آزمون

  
  
  

  سؤال از  6
  كنكورهاي سراسري

  
   سؤال طراحي شده 181

  از كتاب درسي
ها براي پوشش مطالب، كتاب  اين سؤال

  .اند درسي طراحي شده

 واژه كليد 11

بار تكرار  84   ايزوتوپ
  تكرار بار 45  اليهزير

 بار تكرار 29   نشريطيف 

  بار تكرار 12  آفبا
  بار تكرار 9  تركيب يوني

 بار تكرار 9   راديوايزوتوپ

  بار تكرار 8    اي نقطه – الكترونآرايش 
  بار تكرار 6  انتومي فرعيعدد كو

 بار تكرار 6     جرم اتمي ميانگين

  بار تكرار 5    هاي ظرفيت الكترون
 بار تكرار 5     مانتومي اتمدل كو

       بندي پايان فصل آزمون جمع
)دار مهسؤال شناسنا 20( 

  )ي ب بسته( ها هاي زير اتمي، ايزوتوپ ذره -2

10

20  )ي ب بسته(ها  ها از روي جرم آن شمارش ذره -4

10  )ب ي بسته(ي آفبا  قاعده -2

10  )ي ب بسته(اي عنصرها  تعيين موقعيت عنصرها در جدول دوره -4

10  )سته ب(ّهاي يوني  ها و تركيب ها به يون تبديل اتم - 3
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