
راهنمای استفاده از کتاب

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه و کنکور  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

به جای آن که چندین کتاب بخوانید، کتاب های گاج را چندین بار بخوانید

گام گام 44
تسـت

ویژگی های پرسش های چهارگزینه ای
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم و سوم( تقسیم شده است.

2. هر قسمت نیز دارای ریز طبقه بندی است.
3. تست ها از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.

ج از کشور قابل استفاده و منطبق بر کتاب درسی جدید آورده شده است. ۴. تمامی تست های کنکور داخل و خار
ج از کتاب درسی با عنوان »ویژۀ عالقمندان« مشخص شده است. 5. تست های خار

6. تست ها دارای پاسخ تشریحی هستند.
7. تست های واجب با عالمت  و تست های دشوار با عالمت مشخص شده است.

8. تست های V.I.P در انتهای فصل ویژۀ دانش آموزان برتر است.

گام گام 22
درسنامه

ویژگی های درسنامه آموزشی
1. هر فصل به تعدادی قسمت تقسیم شده است.

2. در هر قسمت آموزش کاملی به همراه مثال و تست ارائه شده است.
کافی ندارد یا می خواهد فقط در سطح امتحانات مدرسه  گر دانش آموز وقت  کمی باالتر از مثال ها است. ا 3. سطح تست ها عمومًا 

درس بخواند، می تواند بدون این که مطلبی را از دست دهد از تست ها عبور کند.
کنکور است و مطالعۀ آن ها  که ویژۀ آمادگی برای آزمون های تستی و  ۴. قسمت هایی تحت عنوان ویژۀ عالقمندان آورده شده است 

برای امتحانات مدارس ضروری نیست.
گر به سؤاالت آن به خوبی پاسخ دادید سراغ  5. در انتهای هر قسمت »ایستگاه مرور درس« برای ارزشیابی آموخته های شما قرار دارد. ا

جلد 2 و 3 بروید، در غیر این صورت دوباره متن آموزش را مطالعه نمایید.

گام گام 33
 پـرسش
تشریحی

ویژگی های پرسش های تشریحی
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم( تقسیم شده است.

2. سؤاالت از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.
3. سؤاالت دارای پاسخ تشریحی هستند.

گام گام 11
فیلم

ویژگی های فیلم آموزشی
1. هر فصل به تعدادی قسمت تقسیم شده است. 

2. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر قسمت QR-Code های صفحه بعد را اسکن کنید.
3. در هر قسمت مطالب کتاب درسی به طور کامل تدریس شده است.



درسنامه آموزشی

فصل اول:   قدر هدایای زمینی را بدانیم

قسمت اول: هدایای زمین ـ الگوها و روندها در رفتار مواد و... ������������� 10

کنش پذیری ... ��������������� 24 قسمت دوم: رفتار عنصرها و شعاع اتمی ـ وا

قسمت سوم: دنیای رنگی با یون های واسطه ـ رسم... ����������������������������� 36

قسمت چهارم: درصد خلوص ـ بازده درصدی ـ جریان ... ��������������������� 50

قسمت پنجم: نفت خام ـ کربن اساس استخوان بندی ... ����������������������� 65

قسمت ششم: آلکان هاـ  خواص فیزیکی و شیمیایی آلکان ها  ����������� 81

قسمت هفتم: نام گذاری آلکان ها �������������������������������������������������������������������������� 89

قسمت هشتم: آلکن هاـ  آلکین هاـ  هیدروکربن های... ��������������������������� 99

در پی غذای سـالم فصل دوم:  

116 ������� قسمت اول: غذا ـ ماده و انرژی ـ دما ـ گرما ـ انرژی گرمایی...  

قسمت دوم: جاری شدن انرژی ـ گرماشیمی ـ آنتالپی �������������������������� 131

قسمت سوم: آنتالپی پیوند، استفاده از آنتالپی پیوند برای... ������������� 145

قسمت چهارم: پیوند با زندگی: بررسی الکل، اتر، آلدهید... ���������������� 162

کنش های شیمیایی به روش ... �������������  171 قسمت پنجم: تعیین H∆  وا

کنش ـ عوامل مؤثر بر... ������� 180 قسمت ششم: غذای سالم ـ آهنگ وا

قسمت هفتم: سرعت متوسط تولید یا مصرف موادـ  سرعت... �������� 189

فصل سوم:   
قسمت اول: سیر تکاملی پوشاک ـ انواع الیاف ـ درشت ... ��������������� 207

213 ����� قسمت دوم: پلیمری شدن ـ پیوند با زندگی ـ انواع پلی اتن و... 

کمی ـ الکل ها ـ اسیدها ـ استرها ـ ... � 223 قسمت سوم: بسپارش ترا

قسمت چهارم: آمین هاـ  آمیدهاـ  پلی آمیدهاـ  پلیمرهای... ���������� 239

فصل اول:   قدر هدایای زمینی را بدانیم

59 min قسمت اول: هدایای زمینـ  الگوها و روندها در رفتار مواد و... �  

142 min کنش پذیری ... ��  قسمت دوم: رفتار عنصرها و شعاع اتمی ـ وا

34 min قسمت سوم: دنیای رنگی با یون های واسطه ـ رسم... ���������������� 

246 min ������� ... قسمت چهارم: درصد خلوص ـ بازده درصدی ـ جریان

70 min  ���������������������������������������������� قسمت )5( و )6(: نفت خامـ  آلکان ها و... 

153 min قسمت هفتم: نام گذاری آلکان ها ������������������������������������������������������������� 

128 min قسمت هشتم: آلکن هاـ  آلکین هاـ  هیدروکربن های... �������������� 

در پی غذای سـالم فصل دوم:  

163 min قسمت اول: غذاـ  ماده و انرژیـ  دماـ  گرماـ  انرژی گرمایی...   

83 min قسمت دوم: جاری شدن انرژی ـ گرماشیمی ـ آنتالپی �������������� 

196 min قسمت سوم: آنتالپی پیوند، استفاده از آنتالپی پیوند برای... �� 

163 min قسمت چهارم: پیوند با زندگی: بررسی الکل، اتر، آلدهید... ����� 

132 min کنش های شیمیایی به روش ... �   قسمت پنجم: تعیین H∆  وا

66 min کنشـ  عوامل مؤثر بر...   قسمت ششم: غذای سالمـ  آهنگ وا

269 min قسمت هفتم: سرعت متوسط تولید یا مصرف موادـ  سرعت...  

فصل سوم:   

26 min قسمت اول: سیر تکاملی پوشاک ـ انواع الیاف ـ درشت ... ���� 

93 min  �� قسمت دوم: پلیمری شدنـ  پیوند با زندگیـ  انواع پلی اتن و... 

92 min  � کمیـ  الکل هاـ  اسیدهاـ  استرهاـ  ...  قسمت سوم: بسپارش ترا

56 min قسمت چهارم: آمین هاـ  آمیدهاـ  پلی آمیدهاـ  پلیمرهای...  



پرسش های تشریحیپرسش های چهارگزینه ای

فصل اول:   قدر هدایای زمینی را بدانیم

قسمت اول: هدایای زمین ـ الگوها و روندها در رفتار مواد و... ����� 249

کنش پذیری ـ ... ����255 قسمت دوم: رفتار عنصرها و شعاع اتمی ـ وا

260 ����������������������� قسمت سوم: دنیای رنگی با یون های واسطه ـ رسم... 

قسمت چهارم: درصد خلوص ـ بازده درصدی ـ جریان ... �������������� 264

قسمت پنجم: نفت خام ـ کربن اساس استخوان بندی ... ���������������� 278

281 ���� قسمت ششم: آلکان هاـ  خواص فیزیکی و شیمیایی آلکان ها  

قسمت هفتم: نام گذاری آلکان ها ������������������������������������������������������������������� 285

290 ��������������������� قسمت هشتم: آلکن هاـ  آلکین هاـ  هیدروکربن های... 

298 ����������������������������������������������������������������������������������������������� V.I.P تست های

در پی غذای سـالم فصل دوم:  

قسمت اول: غذا ـ ماده و انرژی ـ دما ـ گرما ـ انرژی گرمایی...  �� 351

358 ������������������� قسمت دوم: جاری شدن انرژی ـ گرماشیمی ـ آنتالپی 

371 �������� قسمت سوم: آنتالپی پیوند، استفاده از آنتالپی پیوند برای... 

383 ���������� قسمت چهارم: پیوند با زندگی: بررسی الکل، اتر، آلدهید... 

389 �������� کنش های شیمیایی به روش ...  قسمت پنجم: تعیین H∆  وا

کنش ـ عوامل مؤثر بر... �� 398 قسمت ششم: غذای سالم ـ آهنگ وا

قسمت هفتم: سرعت متوسط تولید یا مصرف موادـ  سرعت... ��������������402

412 ������������������������������������������������������������������������������������������������ V.I.P تست های

فصل سوم:   
قسمت اول: سیر تکاملی پوشاک ـ انواع الیاف ـ درشت ... ����������� 474

قسمت دوم: پلیمری شدن ـ پیوند با زندگی ـ انواع پلی اتن و. ��� 477 

کمی ـ الکل ها ـ اسیدها ـ استرها ـ ... �� 484 قسمت سوم: بسپارش ترا

قسمت چهارم: آمین هاـ  آمیدهاـ  پلی آمیدهاـ  پلیمرهای... ������� 493

501 ������������������������������������������������������������������������������������������������� V.I.P تست های

532 �������������������������������������������������������� تست های کنکور سراسری 1398 

فصل اول:   قدر هدایای زمینی را بدانیم

قسمت اول: هدایای زمینـ   الگوها و روندها در رفتار مواد و... ������������� 545

کنش پذیری ـ ... ....... 546 قسمت دوم: رفتار عنصرها و شعاع اتمی ـ وا

قسمت سوم: دنیای رنگی با یون های واسطه ـ رسم... �������������������������� 547

قسمت چهارم: درصد خلوص ـ بازده درصدی ـ جریان ... ����������������� 548

550 ��������������������� قسمت پنجم: نفت خام ـ کربن اساس استخوان بندی ... 

قسمت ششم: آلکان هاـ  خواص فیزیکی و شیمیایی آلکان ها  �������� 550

551 ������������������������������������������������������������������������ قسمت هفتم: نام گذاری آلکان ها 

قسمت هشتم: آلکن هاـ  آلکین هاـ  هیدروکربن های... �������������������������552

در پی غذای سـالم فصل دوم:  

566 ������ قسمت اول: غذا ـ ماده و انرژی ـ دما ـ گرما ـ انرژی گرمایی...  

قسمت دوم: جاری شدن انرژی ـ گرماشیمی ـ آنتالپی ������������������������ 567

قسمت سوم: آنتالپی پیوند، استفاده از آنتالپی پیوند برای... ������������� 569

قسمت چهارم: پیوند با زندگی: بررسی الکل، اتر، آلدهید... ���������������� 571

کنش های شیمیایی به روش ... �������������� 571 قسمت پنجم: تعیین H∆  وا

573 ������ کنش ـ عوامل مؤثر بر...  قسمت ششم: غذای سالم ـ آهنگ وا

574 ����������� قسمت هفتم: سرعت متوسط تولید یا مصرف موادـ  سرعت...

فصل سوم:   
591 ���������������� قسمت اول: سیر تکاملی پوشاک ـ انواع الیاف ـ درشت ... 

591 ��������� قسمت دوم: پلیمری شدن ـ پیوند با زندگی ـ انواع پلی اتن و. 

کمیـ  الکل هاـ  اسیدهاـ  استرهاـ  ... ������ 592 قسمت سوم: بسپارش ترا

594 ����������� قسمت چهارم: آمین هاـ  آمیدهاـ  پلی آمیدهاـ  پلیمرهای... 
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