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 باسوه تعالی

 :II عووهیدرس شیوی  طرح

 هوضوع شواره جلسه شواره هفته

 اول

 اول

 دوم

 هحلول ها یهغلظت در ته یواحدها فصل اول:

یکذیگشهحلَل بِ غلظت ٍاحذّای تبذیل / غلظت هْن ٍاحذّای ٍ تْیِ/ّا عشص

(g/mL،kg/L)داًسیتِ/(g/mol) یهَلکَلجشم/(g/mol)یجشماتوّا،هحلَل

 دوم

 سوم

 چهارم

غلظتیاًَاعٍاحذّا   (M) یتِهَالس/ /W/W % /W/V % /V/V% یٍاحذّا/

قسوت دس هحلَلقسوت تْیِ سٍش تْیِ/ سٍش / جاهذ تشکیبات اص هَالس ّای

اصتشکیباتجاهذppmّایهحلَل

 سوم

 پنجن

 ششن

اصتشکیباتppmّایسٍشتْیِهحلَل/ّایهَالساصتشکیباتهایغسٍشتْیِهحلَل

 / سقهایغ یساصیقسابغِ هَالس/ فشهال(M)یتِتفاٍت دس(F)یتٍِ سقت اثش /

یتٍِهَالسیتِتفاٍتًشهالساصی/هحلَل

 چهارم

 هفتن

 هشتن

 یویاییتعادل ش: دومفصل 

/ثابتتؼادلدستؼادالتّوگيًٍاّوگيّا/ّایتؼادلی/اًَاعتؼادلهقذهِ،ٍاکٌص

یتهاّّا/اًَاعثابتتؼادل/ػَاهلهَثشبشتؼادل/کاسبشدهَاصًِجشمٍباس/هحلَل
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/یِاصللَضاتل/یواًسیَىتؼادالتًاّوگيٍد/ثابتتؼادلییيتؼ/یویاییتؼادلض

دهایشثتا/یویاییفطاسبشتؼادالتضییشاتتغیشتاث/یویاییغلظتبشتؼادالتضیشتاث

pH/یباصیثابتّا/آبیًَص/ّایتالکتشٍل/یویاییبشتؼادالتض

 پنجن

 نهن

 دهن

 و بازها یدهااس ینهفاهوم: سفصل 

باص-یذاسیّایًِظش آسًیَس/ باص ٍ اسیذ تؼاسیف بشًٍستذ/ قذستلَس-هفَْم / ی

اسیذّاٍباصّایبشًٍستذ/اکسیذّایاسیذیٍباصی

 ششن

 یازدهن

 دوازدهن

اس هَلکَلیذیقذست ساختاس ٍ / اسی اًَاع / اکسییکٍَاالًسّیذسیذّاییذّا /

یحاللیستنسیس/لٍَیذّایاًَاعاسیذّا/هفَْملٍَیس/اس

 هفتن

 سیسدهن

 چهاردهن

باًقصییّایذی/یَىاسیبافشّایایی/قلیبافشّا/بافشّایتی/چٌذظشفیذّایاس

ًوکّاpH/ّیذسٍلیض/ًوکّایٍباصیذیخصلتاسیسِهقا/ٍباصیذاس

 هشتن

 پانسدهن

 شانسدهن

 یترسوب و حاللچهارم:فصل 

سسَب اًَاع هؼذًی/ ػَاهلسسَبدٌّذُ آلی/ ػَاهلسسَبدٌّذُ رسات/ اًذاصُ

(یض)سکلَئیذییّاسسَب(/)دسضتیيبلَسیّاسسَب/سسَب

 هفدهن نهن
سسَبیّایًاخالص / ّا سسَب ًاخالصی سفغ پز/ اًحالل /Kspیشیحاصلضشب

سسَبٍحاصلضشبیلتطکػَاهلهؤثشبشحاللیت/یت/ٍحاللKSPهفَْم/یتحالل
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یشیاًحاللپز هجدهن

 دهن

 نوزدهن

 بیستن

سسَبیلتطکیبشسس / هطتشکیَىاثش / یَىاثش تطکیشیگپیطهطتشکدس یلاص

یجذاساص/ّاکوپلکسیذ/باسَلفیشیگ/سسَبّاسسَبدسهخلَطیلتطک/سسَب

آهفَتشیباتتشکی/فلضیّایَى

 یازدهن

 بیست و یکن

 بیست و دوم

 یویاییش ینتیکبر س یهقدهه افصل پنجن: 

 / سیٌتیکضیویایی اٍلیِ هفاّین سشػت ٍاکٌص/یاهؼادلِ هشتبِ / سشػت قاًَى

ّایهشتبِصفش،یکٍدٍ/ٍاکٌصسشػتٍاکٌصّاغلظتٍ/ٍاکٌصیسنهکاً

 دوازدهن

 ومسبیست و 

 بیست و چهارم

 / ثابتسشػت بش هؤثش ًػَاهل ػوشیوِصهاى یاهشحلِیکیٍاکٌصّا/ یًِظش/

/ّوگيیضٍسّایکاتال/یضٍسّاکاتال/هؼادالتسشػتٍدها/حالتگزاسیًِظش/بشخَسد

 ًاّوگيکاتالیضٍسّای

 سیسدهن

 بیست و پنجن

 بیست و ششن

 یویالکتروشفصل ششن: 

اکسایصٍاکٌص -ّای / هَاصًِ سساًاکاّص/ ػاهل / پیی )سلیلاًَاع / یّاپیل(

پیل)الکتشٍلیتیالکتشٍل / ٍ(ی)گالَاًییٍلتایّایض( پتاًسیلالکتشٍد / قاًَىفاسادُ /

الکتشٍضیویاییّایپتاًسیلاستاًذاسد/ًوایصسلَل

تؼییياًذاصُ بیست و هفتن چهاردهن گیبس/ تغییشاتاًشطیآصاد الکتشٍضیویایی/ گیشیپتاًسیلیکسلَل



4 

 

تؼادل بیست و هشتن الکتشٍدثابت پتاًسیل ًشًستتَسظ )هؼادلِ سل پتاًسیل بش غلظت اثش /

Nernst)/ّایسَختیپیل/آبکاسی/خَسدگی/ّاباتشیی/اًَاعغلظتیّایلپ

 پانسدهن

 بیست و نهن

 سی ام

 یناسیوىکوئورد یباتترک یویشفصل هفتن:

 ًاهگزاسی/ / ساختاس / هؼشفیپیًَذ / لیگاًذّا هؼشفیًظشیِاساختاس ّاییضٍهشی/

پیًَذی

 شانسدهن

 سی و یکن

 سی و دوم

 یهسته ا یویشن: تشهفصل 

سیٌتیکٍاپاضیسادیَاکتیَ / پایذاسیّستِ تبذیلّستِسادیَاکتیَیتیٍ اثش/ ای/

ایبشهادُ/تبذیلهتقابلجشمٍاًشطی/ّوجَضیتابصّستِ

 




