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 شده  اصالحموارد  صفحه  رديف 

 تغيير يافته است الهيبه   وحيانيسطر پنجم  كلمه  2 1

 شده است. حذفآن درحاشيه كتاب زير نويس و سحابي عقاب شكل  4 2

 )ستاره ها متولد مي شوند.....دانست.(پاراگراف دوم و سوم شده است  جايگزيناين مطلب  4 3

اي رخ مي دهد، واكنش هايي كه درآنها ها همانند خورشيد در دماهاي بسيار باال، واكنش هاي هستهدرون ستاره

متولد مي شوند، رشد  3هاهستاراز عنصرهاي سبك تر، عنصرهاي سنگين تر پديد مي آيند جالب است بدانيد كه 

ميرند. مرگ ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه سبب مي شود عنصرهاي تشكيل كنند و زماني ميمي

 (.2شده در آن در فضا پراكنده شود. به همين دليل بايد ستارگان را كارخانه توليد عنصرها دانست )شكل 

 پيوند با رياضي شده است. جايگزين اين مطلب 4 4

يد كننده خورشكه دماي بسيار بااليي دارد، انرژي گرمايي و نور خيرهترين ستاره به زمين است خورشيد نزديك

اي است، واكنش هايي كه در آنها انرژي هنگفتي آزاد هاي هستهبه دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنش

 كند،اي آن قدر زياد است كه مي تواند صدها ميليون تن فوالد را ذوب شود. انرژي آزاد شده در واكنش هستهمي

هاي طبيعي پيرامون ما و در زندگي روزانه رخ البته توجه داشته باشيد كه در واكنش هاي شيميايي كه در پديده

 مي دهند، مقدار انرژي مبادله شده بسيار كمتر است.

 است.اضافه شده هاي يك عنصر پايدارند؟ آيا همه اتماين مطلب به زير تيتر  5 5
نامند كه از يك نوع اتم تشكيل شده باشد، براي نمونه منيزيم و هليم عنصر به مي اي را عنصرها مادهشيمي دان

هاي منيزيم و يك نمونه هليم حاوي اتم هاي هليم است ، جالب شمار مي روند زيرا يك نمونه منيزيم حاوي اتم

 است بدانيد بررسي هاي .....

 

 است. اصالح شدهسطر اول و دوم به صورت زير آخر  پاراگراف 5 6

هاي يك عنصرند كه ها، اتممتفاوت هستند، به ديگر سخن ايزوتوپ Aيكسان اما  Zهاي يك عنصرداراي ايزوتوپ

 ها با يكديگر تفاوت دارند، از آنجا كه ...درشمار نوترون

 

 

 تصوير حاشيه شده است.جايگزين  تصوير زير 7 7



 
8 9  

 باهم بينديشيم شده است.تصوير جايگزين  تصوير زير

 
 تغيير يافته است يك صدمبه   يك دهمكلمه دوم سطر  14 9

 شده است.اصالح  پيوند با رياضي به صورت زيريك  سوال 17 11

گرمي از است، حساب كنيد نمونه يك g 02- 11×66/1=amu1اگر بدانيد كه ميانگين جرم هر اتم هيدروژن -1

 هيدروژن، چنداتم دارد؟عنصر 

 شده است. منتقل  زير به حاشيه كتاب متنطيف سنج جرمي، به  

كنند. ، جرم اتم ها را با دقت زياد اندازه گيري مي2طيف سنج جرميدانشمندان با استفاده از دستگاهي به نام 

شناسايي عنصرها درنقاط كنند و از آن براي به طوري كه برخي فضا پيماها با خود طيف سنج جرمي حمل مي

 گيرند.گوناگون فضا بهره مي

 

 شده است. اصالح  زير نويس شكل به صورت زير  پاراگراف سوم  و 17 11



 

شود، براي نمونه استفاده از شانه و دست درزندگي روزانه نيز براي بيان شمارش از يكاهاي گوناگوني استفاده مي

 (12محاسبه را آسان تر مي كند. )شكل براي تخم مرغ و قاشق و چنگال، شمارش و 

 است.تغيير يافته   حساب كنيد..  بهحساب كنيد  عامل هاي تبديل مناسب ...سوال يكخودرا بيازماييد  19 12

 شده است. اصالحطيف به صورت زير رنگ تصوير خودرا بيازماييد  23 13

 
 شده است.  21شكل  جايگزينتصوير زير  26 14

 
 شده است.  22شكل  جايگزينتصوير زير  27 15

 
 تصحيح شده است.اتم عنصرهاي سطر دوم، كه در عنصرهاي، به ، كه در  28 16

 

 شكل حاشيه شده است. جايگزينتصوير زير  31 17



 
 شده است. 24شكل  جايگزينتصوير زير  33 18

 
 ها به تربيت جدول)آ( و )ب( نام گذاري شده استو جدول اصالح  به صورت زير   3صورت سوال  39 19

گذاري تركيب هاي يوني دوتايي را مشخص و سپس جدول )ب( را هاي جدول)آ(، شيوه نامبا توجه به داده -3

 كامل كنيد.

 شده است.تصحيح اي  تشكيل مولكول كلر به صورت زير نقطه  -آرايش الكترون 41 21

 
 شده است. 26شكل  جايگزينجدول زير  41 21



 
 اضافه شده است. راهنماييخودر ا بيازماييد به عنوان  2از حاشيه به انتهاي سوال جرم مولي يك ماده مفهوم  41 22

 اي شده است.تمرين هاي دوره 6سوال  جايگزينسوال زير  43 23

اي باشد، جرم مولي آن را حساب و با جدول دوره g 23- 11×794/1( درحدود B5اگر ميانگين جرم اتم بور) -6

 مقايسه كنيد.
 

 است. تغيير يافته بررسي دانشمندان براي به  بررسي دانشمندان درمورد در زير نويس حاشيه  49 24

  مطلب زير اضافه شده است. . گره خورده استدر پاراگراف سوم سطر دوم بعد از  52 25

زدن، فساد هاي شيمياي مانند فرسايش سنگ و صخره، زنگبه طوري كه بسياري از واكنشه خورده است. گر

ين ادهند به دليل تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنش است. مي  مواد غذايي و ... كه پيوسته پيرامون ما رخ

 عنصر ...

 ده استش اضافهصورت زير به اين قسمت به "تركيب اكسيژن با فلزها و نافلزها  "بعد از خود را بيازماييد تيتر   53 26

بوكسيت  آلومينيم به شكل اكسيژن در سنگ كره به شكل اكسيدهاي گوناگون نيز يافت مي شود، براي نمونه فلز

(3O2Al ( و سيليسيم به شكل )2به همراه ناخالصيSiO 7( درطبيعت وجود دارد)شكل) 

 



تصور كنيد كه فلزها تنها يك نوع اكسيد درطبيعت دارند، جالب است بدانيدكه افزون بر فلزهايي مانند طال  شايد

شوند، فلزهايي نيز وجود دارند كه با بيش از يك نوع اكسيد مي كه به حالت آزاد در طبيعت يافت و پالتين

اي از آنهاست. اين فلز درتركيب با اكسيژن دو نوع اكسيد با فرمول شيميايي اند، آهن نمونهدرطبيعت شناخته شده

FeO  3وO2Fe  ها را چگونه بايد نام گذاري كرد؟( آيا مي دانيد اين تركيب8توليد مي كند ) شكل 

 
 

 اكسيدهاي فلزي و نافلزي ابتدا يعني  65تا صفحه   63صفحه باهم بينديشيم از   53 27

 به اين قسمت منتقل شده است 

28 53  

 شده است. اضافه اهم بينديشيم ب از بعد مطلب به " سوختن هايفراورده در اكسيدها" تيتر

 شده است. و جايگزين پاراگراف دوم و سوم به صورت زير

 اكسيدها درفراورده هاي سوختن 

ها اندكه اكسيژن، گازي واكنش پذير است و با اغلب عنصرها و مواد واكنش مي دهد، به طوري كه شيمي دريافتيد

گيرند، براي نمونه در صنعت براي تهيه سولفوريك اسيد، نخست از اين ويژگي براي تهيه بسياري از مواد بهره مي

تبديل مي كنند، واكنش كه به سوختن گوگرد معروف است، جالب است  2SOكنش با اكسيژن به گوگرد را در وا

بدانيد كه برخي عنصرها فلزي و نافلزي ديگرنيز مي توانند با اكسيژن بسوزند وبه اكسيدهاي فلزي و نافلزي تبديل  

 دهند.ها را نشان مياز اين واكنش هايينمونه 11و  9شوند شكل 

چه  ابتداي 68تا صفحه  رفتار اكسيدها فلزي و نافلزي با تيتر  65خر صفحه آپاراگراف  از ،خود را بيازماييدبعد از  56 29

 به اين قسمت منتقل شده است.آوريم؟ بر سر هواكره مي

خود را بيازماييد انتهاي  62تا صفحه تركيب اكسيژن با فلزها و نافلزها   اين صفحه ازتيترخود را بيازماييد بعداز 61 31

 حذف شده است.

 شده است.حذف كاوش كنيد و شكل حاشيه كتاب  6قسمت  67 31

منتقل  72به بعد از پروژه صفحه   69صفحه انتهاي تا باهم بينديشيم بدون تيتر و  68خر صفحه آپاراگراف  از 68 32

 شده است.

 شده است. مطالب پشت جلد كتاب به صورت حاشيه به اين صفحه اضافه 76 33

 شده است تصحيحدگرشكل در حاشيه به صورت زير  78 34

 به هر يك از شكل هاي مولكولي يا بلوري يك عنصرگفته مي شود دگر شكل )آلوتروپ(

 



 تغيير يافته است.رفتار گازها به  خواص و رفتار گازها تيتر  81 35

 شده است. حذفآيا مي دانيد حاشيه كتاب  87 36

 تغيير يافته است. -33به   -34آمونياك از نقطه جوش درحاشيه  87 37

 شده است. جايگزينبا نمودار زير  2نمودار  87 38

 
 شده است حذفاي تمرين هاي دوره 5سوال  89 39

 تغيير يافته است. 29به  39درحاشيه  مقدار قند قوطي نوشابه از  114 41

 شده است.اضافه باالي جدول بعداز يكسان نيست جمله زير  119 41

ها با افزايش دما ، افزايش يافته و برخي ديگركاهش مي به طوري كه انحالل پذيري برخي نمكيكسان نيست 

 (2يابد.)نمودار 

 شده است.اضافه حاشيه زير  119 42

نمايش دهيم، مي توان نيروهاي جاذبه ميان آنها را در  Bهاي حل شونده را با و ذره Aهاي حالل را با اگر مولكول

 رابطه زير برقرار است. Aدر  Bنشان داد. با اين توصيف براي محلول  B…Bو  A…Aحالت خالص با 

 
 

 يافته است. تغييرها در آب فرايند انحالل نمكبه تفكيك يوني در فرايند انحالل تيتر از  121 43

 جايگزين شده است.  NaOHبا    S  2Naقسمت )آ( سوال يك نمك  121 44

 شده است. حذفباهم بينديشيم  2سوال  123 45

 شده است حذفباهم بينديشيم و  رسانايي الكتريكي محلول ها  مبحث  124 46

 است.شده  25تصوير و شوند تصفيه .... پرسش اين اكنون " دوم پاراگراف جايگزين زير مطالب   127 47

 است ...و دانشگاه مدرسه، خانه، بهداشت، نساجي، دامداري، كشاورزي، در مصرفي هاي آب همه شامل پا رد اين

 ديگر در مصرفي آب با آشاميدني آب كه كنيد توجه .شود مي تأمين زيرزميني يا سطحي هاي آب از همگي كه

 كه چند هر .نباشد آشاميدني اما باشد مناسب شستشو براي آبي است ممكن كه طوري به است؛ متفاوت صنايع

 بايد كه هستند شور اي اندازه به اما آيند، مي شمار به آب تهيۀ براي بزرگي بسيار منبع ها، اقيانوس و درياها آب

 .شوند تصفيه و زدايي نمك مصرف، از قبل

 شده است. حذفاي تمرين هاي دوره  3سوال  131 48

 شده است. جايگزيناي با شكل زير هاي دورهتمرين  6شكل هاي سوال  132 49



 
 


