
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
۵. سعی شده است تا از سطر به سطر کتاب درسی تست آورده شود تا از هیچ مطلب تستی غافل نشوید.

۶. تست ها دارای پاسخ تشریحی بوده و تمامی نکات درسی دوباره در پاسخ تست ها گنجانده شده است.
٧. تست های واجب با عالمت  و تست های دشوار با عالمت  مشخص شده است.

گام گام 22
درسنامه

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

2. در هر قسمت آموزش عمیق و کاملی به همراه مثال و تست ارائه شده است.

3. کلیۀ نکات کنکوری و ر اهکارهای میان بر و تستی مورد نیاز آورده شده است.
۴. تمام تیپ های مهم و کنکوری و نیز تمام مطالب کتاب درسی، اعم از »فعالیت «ها،  »خود را  بیازمایید«ها، »باهم بیندیشیم« ها و 

...   در  درسنامه پوشش داده شده است.
گر به سؤاالت آن به  خوبی پاسخ دادید  ۵. در انتهای هر قسمت، »ایستگاه مرور درس« برای ارزشیابی آموخته های شما قرار دارد. ا

سراغ تست ها و سؤاالت تشریحی بروید، در غیر این صورت دوباره متن آموزش را مطالعه نمایید.
۶. در هر جا که الزم بوده است، به دانش آموزان عزیز، به زبان محاوره ای نکاتی ارائه شده است.

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

فــصـــل اول:  
مولکول ها در خدمت تندرستی

قسمت اول: بهداشت و امید به زندگیـ  انواع پاک کننده ها و ...��������������� 10
قسمت دوم: اسید ها و بازهای آرنیوسـ  رسانایی الکتریکی ������������������������� 25
قسمت سوم: برگشت پذیری و تعادلـ  ثابت تعادل و... ���������������������������������38
قسمت چهارم: قدرت اسیدی و  ـ  قدرت بازی و   ������������������������ 47
قسمت پنجم: یونش آبـ  pH و مسائل آن ������������������������������������������������� 57
کنش خنثی شدنـ  ظرفیت اسید و باز و... ����������������������� 68 قسمت ششم: وا

 

فــصـــل دوم:  
آسایش و رفاه در سایه شیمی

83������������������������������ کنش با...  قسمت اول: قلمروهای الکتروشیمیـ  انجام وا
کنش های شیمیایی و سفر... ������������������������������������������������� 93 قسمت دوم: وا
101 ��������������������  emf  قسمت  سوم:جدول پتانسیل های الکترودیـ   محاسبۀ
قسمت چهارم: باتریـ   سلول سوختی هیدروژن... ������������������������������������� 112
129 ������������������������������������� قسمت پنجم: سلول  الکترولیتیـ   برقکافت آب  ... 
قسمت ششم: خوردگیـ  عوامل مؤثر بر خوردگی... �������������������������������������� 139

فــصـــل سوم:  
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

قسمت اول: خاک رس، درصد جرمی عنصر در ترکیبـ  ... �������������������������� 146
قسمت دوم: انواع جامداتـ  سیلیسـ  گرافیتـ  الماسـ  ...���������������������������� 155
قسمت سوم: رفتار مولکول ها و توزیع الکترون هاـ  هنرنمایی ��� ����������������� 167
177 ����������������� قسمت چهارم: ترکیب های یونیـ  شعاع یونی ـ  شبکۀ بلورـ ... 
191 ������������ قسمت پنجم: فلزها و خواص آنـ  رنگ، نماد زیباییـ   تیتانیم ... 

فــصـــل چهارم:  
شیمی، راهی به سوی آیندة روشن تر

قسمت اول: نقش شیمی در توسعۀ پایدار، به دنبال هوای پاک، ... ������������202
211 ���������������� کنش ها، مبدل های کاتالیستی  قسمت دوم: کاتالیزگر و سرعت وا
قسمت  سوم: آمونیاک و بهره وری در کشاورزیـ  ثابت تعادل و... ������������ 218
قسمت  چهارم:  اصل لوشاتلیهـ  بررسی اثر غلظت و تغییر حجم ... ������� 230 
 241�������������� قسمت  پنجم:  اثر دما بر سامانه های تعادلیـ  اثر کاتالیزگر بر ... 
قسمت  ششم: ارزش فناوری های شیمیاییـ  گروه عاملی ...���������������������252

فــصـــل اول:  
مولکول ها در خدمت تندرستی

180 min قسمت اول: بهداشت و امید به زندگیـ  انواع پاک کننده ها و ...�� 

62 min قسمت دوم: اسید ها و بازهای آرنیوسـ  رسانایی الکتریکی �������������� 

41 min قسمت سوم: برگشت پذیری و تعادلـ  ثابت تعادل و... ���������������������� 

17 min قسمت چهارم: قدرت اسیدی و  ـ  قدرت بازی و   ������������� 

155 min قسمت پنجم: یونش آبـ  pH و مسائل آن �������������������������������������� 

44 min کنش خنثی شدنـ  ظرفیت اسید و باز و... ������������  قسمت ششم: وا

 

فــصـــل دوم:  
آسایش و رفاه در سایه شیمی

70 min  ������������������� کنش با...  قسمت اول: قلمروهای الکتروشیمیـ  انجام وا

61 min کنش های شیمیایی و سفر... ��������������������������������������  قسمت دوم: وا

29 min  ���������  emf  قسمت  سوم:جدول پتانسیل های الکترودیـ   محاسبۀ
97 min قسمت چهارم: باتریـ   سلول سوختی هیدروژن... ��������������������������� 

141 min  ��������������������������� قسمت پنجم: سلول  الکترولیتیـ   برقکافت آب  ... 

59 min قسمت ششم: خوردگیـ  عوامل مؤثر بر خوردگی... ����������������������������� 

فــصـــل سوم:  
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

38 min قسمت اول: خاک رس، درصد جرمی عنصر در ترکیبـ  ... ������������� 

96 min قسمت دوم: انواع جامداتـ  سیلیسـ  گرافیتـ  الماسـ  ...���������������� 

72 min قسمت سوم: رفتار مولکول ها و توزیع الکترون هاـ  هنرنمایی ��� �������� 

77 min  �������� قسمت چهارم: ترکیب های یونیـ  شعاع یونی ـ  شبکۀ بلورـ ... 

70 min  �� قسمت پنجم: فلزها و خواص آنـ  رنگ، نماد زیباییـ   تیتانیم ... 

فــصـــل چهارم:  
شیمی، راهی به سوی آیندة روشن تر

70 min قسمت اول: نقش شیمی در توسعۀ پایدار، به دنبال هوای پاک، ... �� 

125 min  ������ کنش ها، مبدل های کاتالیستی  قسمت دوم: کاتالیزگر و سرعت وا

38 min قسمت  سوم: آمونیاک و بهره وری در کشاورزیـ  ثابت تعادل و... ��� 
 40 min  ������������������ قسمت  چهارم:  اصل لوشاتلیهـ  بررسی اثر غلظت و ... 
 42 min  ���� قسمت  پنجم:  اثر دما بر سامانه های تعادلیـ  اثر کاتالیزگر بر ... 

88 min قسمت  ششم: ارزش فناوری های شیمیاییـ  گروه عاملی ...������������ 



پرسش های تشریحیپرسش های چهارگزینه ای

فــصـــل اول:  
مولکول ها در خدمت تندرستی

ـ انواع پاک کننده ها و ... ������������������������������������� 265 قسمت اول: بهداشت و امید به زندگی 
قسمت دوم: اسید ها و بازهای آرنیوسـ  رسانایی الکتریکی ... ������������������������������ 276
ـ ثابت تعادل و... ���������������������������������������������� 285 قسمت سوم: برگشت پذیری و تعادل 
ـ قدرت بازی و   �������������������������������������� 287 قسمت چهارم: قدرت اسیدی و   
ـ pH و مسائل آن ������������������������������������������������������������������� 292 قسمت پنجم: یونش آب 
کنش خنثی شدنـ  ظرفیت اسید و باز و... ������������������������������� 298 قسمت ششم: وا

 

فــصـــل دوم:  
آسایش و رفاه در سایه شیمی

کنش با سفر... ����������������������� 343 قسمت اول: قلمروهای الکتروشیمیـ  انجام وا
کنش های شیمیایی و سفر هدایت شدۀ الکترون ها و... �������������������� 351 قسمت دوم: وا
355 ���������  ��� emf قسمت  سوم:جدول پتانسیل های الکترودی ـ  محاسبۀ
365 �������� کسایش و...  قسمت چهارم: باتریـ   سلول سوختی هیدروژنـ  عدد ا
قسمت پنجم: سلول  الکترولیتیـ   برقکافت آبـ  برقکافت  ��� �������� 377
384 �������������������������������� ـ راه های...  ـ عوامل مؤثر بر خوردگی  قسمت ششم: خوردگی 

فــصـــل سوم:  
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

444 �������������������������������� قسمت اول: خاک رس، درصد جرمی عنصر در ترکیبـ  ... 
قسمت دوم: انواع جامداتـ  سیلیسـ  گرافیتـ  الماسـ  ... ������������������������������� 448
457 �������������������������� قسمت سوم: رفتار مولکول ها و توزیع الکترون هاـ  هنرنمایی ��� 
قسمت چهارم: ترکیب های یونیـ  شعاع یونی ـ  شبکۀ بلورـ ... ���������������������������� 466
ـ تیتانیم ... ����������������������������� 473 ـ رنگ، نماد زیبایی  قسمت پنجم: فلزها و خواص آن 

فــصـــل چهارم:  
شیمی، راهی به سوی آیندة روشن تر

قسمت اول: نقش شیمی در توسعۀ پایدار، به دنبال هوای پاک، ... ��������������������������� 532
کنش ها، مبدل های کاتالیستی������������������������� 539 قسمت دوم: کاتالیزگر و سرعت وا
ـ ثابت تعادل و... ������������������������ 545 قسمت  سوم: آمونیاک و بهره وری در کشاورزی 

ـ  بررسی اثر غلظت و تغییر حجم ... �������������������������� 556  قسمت  چهارم:  اصل لوشاتلیه 
قسمت  پنجم:  اثر دما بر سامانه های تعادلیـ  اثر کاتالیزگر بر ... �������������������������� 566 
قسمت  ششم: ارزش فناوری های شیمیاییـ  گروه عاملی ... �������������������������������� 572 

فــصـــل اول:  
مولکول ها در خدمت تندرستی

ـ انواع پاک کننده ها و ... ����������������������������  681 قسمت اول: بهداشت و امید به زندگی 
قسمت دوم: اسید ها و بازهای آرنیوسـ  رسانایی الکتریکی ... �������������������������  685
ـ ثابت تعادل و... �����������������������������������������  687 قسمت سوم: برگشت پذیری و تعادل 
ـ قدرت بازی و   ��������������������������������  687 قسمت چهارم: قدرت اسیدی و   
ـ pH و مسائل آن ������������������������������������������������������������  688 قسمت پنجم: یونش آب 
کنش خنثی شدنـ  ظرفیت اسید و باز و... ��������������������������  689 قسمت ششم: وا

 

فــصـــل دوم:  
آسایش و رفاه در سایه شیمی

کنش با سفر... ��������������������� 696 قسمت اول: قلمروهای الکتروشیمیـ  انجام وا
699  ��������������� کنش های شیمیایی و سفر هدایت شدۀ الکترون ها و...  قسمت دوم: وا
700  ������ ��� emf قسمت  سوم:جدول پتانسیل های الکترودی ـ  محاسبۀ
کسایش و... ����  702 قسمت چهارم: باتریـ   سلول سوختی هیدروژنـ  عدد ا
703  ��� قسمت پنجم: سلول  الکترولیتیـ   برقکافت آبـ  برقکافت  ��� 
ـ راه های... ����������������������������  705 ـ عوامل مؤثر بر خوردگی  قسمت ششم: خوردگی 

فــصـــل سوم:  
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

قسمت اول: خاک رس، درصد جرمی عنصر در ترکیبـ  ... ����������������������������  714
قسمت دوم: انواع جامداتـ  سیلیسـ  گرافیتـ  الماسـ  ... ���������������������������  714
قسمت سوم: رفتار مولکول ها و توزیع الکترون هاـ  هنرنمایی ��� ����������������������  717
قسمت چهارم: ترکیب های یونیـ  شعاع یونی ـ  شبکۀ بلورـ ... �����������������������  719
ـ تیتانیم ... �����������������������  722 ـ رنگ، نماد زیبایی  قسمت پنجم: فلزها و خواص آن 

فــصـــل چهارم:  
شیمی، راهی به سوی آیندة روشن تر

قسمت اول: نقش شیمی در توسعۀ پایدار، به دنبال هوای پاک، ... ���������������������  729
کنش ها، مبدل های کاتالیستی�������������������  730 قسمت دوم: کاتالیزگر و سرعت وا
ـ ثابت تعادل و... �������������������  732 قسمت  سوم: آمونیاک و بهره وری در کشاورزی 

ـ  بررسی اثر غلظت و تغییر حجم ... ��������������������  733  قسمت  چهارم:  اصل لوشاتلیه 
قسمت  پنجم:  اثر دما بر سامانه های تعادلیـ  اثر کاتالیزگر بر ... �������������������  735 
قسمت  ششم: ارزش فناوری های شیمیاییـ  گروه عاملی ... �������������������������  737 

تست های کنکور سراسری تست های کنکور سراسری 14001400  ــــ    13981398 ����������������������������������������� 643
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