
 

 

 محمد صادق بهروزاستاد  نام دبیر: و ریاضی تجربی رشته:   دومپایه:  2شیمی  : درسنام    (کنکور) موضوعات درسی جهت برنامه ریزیفهرست جدول 

 فحهص مطالعه موضوع برای  بخش جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری
وقت 

 تست
 پیش نیاز سطح موضوع

حدود سوال در 

 کنکور

 2-3       اتم ساختار یک 

   آسان    0-01 ساختار اتم یک  .1

   متوسط    00-01 دیگر ذرات سازنده اتم یک  .2

   متوسط    01-01 آتش بازی و کشف ساختار اتم یک  .3

   متوسط    01-41 مدل اتمی بور یک  .4

   متوسط    41-41 آرایش الکترونی اتم یک  .5

 2       خواص تناوبی عناصر دو 

  آرایش الکترونی متوسط    42-81 جدول تناوبی عناصر دو  .6

  جدول تناوبی متوسط    81-18 عناصر واسطه دو  .7

  جدول تناوبی متوسط    18-11 روند تغییر شعاع اتمی دو  .8

 3       پیوند یونی و ترکیبات یونی سه 

  آرایش الکترونی متوسط    11-71 پیوند یونی سه  .9

 ترکیب یونی دوتایی سه  .11
01-71 

 متوسط   
و  ها جدول آنیون

 کاتیون ها
 

 نمک آبپوشیده سه  .11
01-01 

 متوسط به بالا   
برخی سوالات 

 استوکیومتری
 

 3       ی و ترکیبات مولکولیسپیوند کوالان چهار 

  جدول تناوبی متوسط    07-14 پیوند کووالانسی چهار  .12

  آرایش الکترونی متوسط    14-12 ساختار لوویس چهار  .13

  ساختار لوویس متوسط    12-14 پیوند داتیو چهار  .14

  - متوسط    14-12 فرمول مولکولی چهار  .15

 متوسط    12-24 نیروهای جاذبه بین مولکولی چهار  .16
ساختار لوویس قطبی و 

 ناقطبی جدول تناوبی
 

 2       لیو ترکیبات آکربن  پنج 

   آسان    28-21 کربن و ترکیب های آلی پنج  .17

   متوسط    21-010 نام گذای آلکان ها پنج  .18

   متوسط    010-011 برخی واکنش های آلکن ها پنج  .19

 

              است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم یادآوری مهم : 

 ر باید د( یبی)ترکتست زدن چند موضوع با هم  زیتست زدن به صورت موضوع به موضوع و نمباحث خوانده شده در طول دوره و تکرار مرتب
 دستور کار دانش آموز باشد.

:استاد محمد صادق بهروز نویسنده    07698007190  تهیه کننده: رزاق خواجه زاده )مشاور تحصیلی( مطالب تکمیلی در سایت شخصیwww.eqiq.ir 


