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تاریخ /حيطه

اول
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مبحث
مقدمه ای بر شيمي عمومي و ساختار اتم حيطه دانشی

حيطه دانشي
دوم

17/7/99

محاسبات استوكيومتری 9 ،و  – 2دانشي مهارتي

دانشي مهارتي
سوم

17/7/91

واحد های  ، SIمول ،انواع غلظت ها (موالریته تجزیه ای و تعادلي ،نرماليته ،غلظت های درصدی ،قسمت

مهارتي-

در ميليون و ميليارد ،نسبت حجمي) ،توابع  ،pدانسيته و وزن مخصوص ،رقيق سازی محلول ها

ارزشيابي
چهارم

17/7/22

آشنایي با واحدها و محاسبات غلظت .انواع محلول ها

مهارتي كاربردی
پنجم

17/1/2

آشنایي با واحدها و محاسبات غلظت .انواع محلول ها

مهارتي تحليلي
17/1/1

مقددمده ای بدا محلول های آبي و تعادالت شددديميایي ،تعادالت اسددديد و باز ،ا و واكنش های شددديمایي

دانشي

اكسيداسيون و احيا

هفتم

مهارتي

آشنای با خواص اتم ها انواع پيوندها.كواالنس .یوني و فلزی

هشتم

رواني حركتي ( آشنای با تركيبات كواالنسي ساختار لوویس -محاسبه بار قرار دادی و عدد اكسایش

ششم

مهارتي)
نهم

آشنایي با اوربيتال های هيبریدی و مولكولي -و دافعه جفت الكترون پيوندی – شكل هندسي –
امتحان ميان ترم اول

دهم

دانشي تحليلي

شكل هندسي -اوربيتال مولكولي –راویه پيوندی -قلمروها

یازدهم

مهارتي

آشنایي با نظریه اوربيتال مولكولي –رسم اوربيتال مولكولي -جور هسته و ناجور هسه

دوازدهم

مهارتي

آشنایي با ایزومرها -و سنيتك شيمایي -حل تمرین

سيزدهم

دانشي-مهارتي

هيدروكربن ها الكان ها -ساختار نام گذاری –خصوصيات فيزیكي و شيمایي -ایزومرها

چهاردهم

مهارتي-

الكن ها – الكين ها– ایزومرها -و واكنش های شيمایي – سيس و ترانس

كاربردیارزشيابي
پانزدهم

كاربردی مهارتي تركيبات حلقوب و آروماتيك – نام گذاری فرمول نویسي -و شناسایي
تركيبات بنزني و حلقوی-حل تمرین

شانزدهم
هفدهم

مهارتي كاربردی دستگاه  Uv –Visو كاربرد آن – دستگاه PHمتر مروری بر َAAS-AES
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