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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

 قرمز       سبز        آبي      

ميزان تسلط  :گام اول
خود را با رنگ مشخص 

  .كنيد
  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
به اين قسمت : قرمز

  .مسلط نيستم
اگر گام  :ي بعديها گام

اولتان قرمز بود، در 
  هاي بعدي مطالعه نوبت

و تمرين، پيشرفت 
سپس . خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را  خانه
 .رنگ كنيد

 مايعي كم ياب در عين فراواني-1بخش

 .با درخت دانش، گام به گام پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 منابع آب در طبيعت

 تجديدپذيري طبيعي منابع آب

هاي باورنكردني آب مايعي با ويژگي

 هاي گذشته مروري بر آموخته

 ي مولكول آب ساختار خميده

 آب به عنون يك حالل و رساناي الكتريكي

 پذيري انحالل

 اكسيژن موجود و اكسيژن موردنياز

 هاي آب آلودگي

كردن آن هاي نرم طبيعي آب و آب سخت و روشي  تصفيه

 ي آب تصفيه

  شيميايي  واكنش
 )ها و موازنه ها، فرآورده دهنده واكنش(

 خواص الكتريكي ماده

 پذيري مواد جامد در آب انحالل

 پذيري گازها در آب انحالل

 هاي طبيعي آلودگي گرمايي آب

 هاي سنگين  آلودگي آب توسط كاتيون

 آب pHيير هاي اسيدي و تغ آالينده

 آب شهري

فاضالب شهري

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز        سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 هاي غيرعادي آب توجيه برخي ويژگي

 قرمز         سبز        آبي      
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

ميزان تسلط  :گام اول
خود را با رنگ مشخص 

  .كنيد
  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
به اين قسمت : قرمز

  .ممسلط نيست
اگر گام  :هاي بعدي گام

اولتان قرمز بود، در 
  هاي بعدي مطالعه نوبت

و تمرين، پيشرفت 
سپس . خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را  خانه
 .رنگ كنيد

 در پي هوايي پاكيزه-2بخش

 .با درخت دانش، گام به گام پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 هوا كره را بهتر بشناسيم 

 فشار هوا و تغيير ارتفاع از سطح زمين 

 قوانين گازها

ي زمين ترين عنصر در كره اكسيژن، فراوان

 كند؟  هوا كره چه نقشي ايفا مي

 در پناه اوزون –اي  اثر گلخانه

 هاي هوا آلودگي

 مولكولي با دو چهره  ،اوزون

 قرمز         سبز        آبي      

 ي زندگي هوا، تنفس، ادامه

 قرمز         سبز        آبي     

 معدني سرشار از مواد شيميايي  ،هوا كره

 قرمز         سبز       آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز        سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 كنترل آلودگي –باران اسيدي 

 قرمز         سبز        آبي      

 ر چيست؟فشا

 هاي طبيعي آلودگي

انسان و آلودگي هوا

 اكسايش

 سوختن

 قانون بويل

 قانون شارل

 كنند؟ چرا گازها اين گونه رفتار مي
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

ميزان تسلط  :گام اول
خود را با رنگ مشخص 

  .كنيد
  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
به اين قسمت : قرمز

  .مسلط نيستم
اگر گام  :هاي بعدي گام

اولتان قرمز بود، در 
  هاي بعدي مطالعه نوبت
ن، پيشرفت و تمري

سپس . خواهيد كرد
هاي سبز يا آبي را  خانه

 .رنگ كنيد

 تنها راه ادامه ،ارهمصرف دوب-3بخش

 .با درخت دانش، گام به گام پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 منابع 

 ها پايستگي ماده و جرم اتم

 عنصرهاي شيميايي و جدول تناوبي

 كند؟ خواص عنصرها را چه عاملي تعيين مي

 بهبود خواص مواد

  زباله

 ها و كاغذ بازگرداني پالستيك

 جايگزيني: هاي ديگر افزايش عمر منابع شيميايي راه

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز       آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 مقواري، جامد، پالستيك، كاغذ و شه

 طبيعي

 شيميايي

 تجديدپذير

 تجديدناپذير
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

ميزان تسلط  :گام اول
خود را با رنگ مشخص 

  .كنيد
  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
به اين قسمت : قرمز

  .مسلط نيستم
اگر گام  :هاي بعدي گام

اولتان قرمز بود، در 
  هاي بعدي مطالعه نوبت

پيشرفت و تمرين، 
سپس . خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را  خانه
 .رنگ كنيد

 پاياناي رو به  طالي سياه، اندوخته-4بخش

 .با درخت دانش، گام به گام پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 پااليش نفت خام

 شيمي آلي

  هيدروكربن

 هاهاي مهم آلكانبرخي از ويژگي

 هاسوختن هيدروكربن

 بهبود كيفيت سوخت

 هاي پتروشيمياييفرآورده

 قرمز         سبز       آبي      

 سير شده

 سير نشده

 هاآلكن

 ها آلكين

 ها آلكان

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      

 قرمز         سبز        آبي      


