باسوه تعالی
طرح درس شیوی عووهی :I
شواره هفته

هوضوع

شواره جلسه
فصل اول :فلسفه علن شیوی
اول

اول

هشٍسی ثش فلسفِ علن ضیوی  /تبسیخچِ علن ضیوی ٍ /ضعیت فعلی علن ضیوی دس ایشاى
دوم
ٍ جْبى
فصل دوم :هقدهه و کویت های بنیادی
سوم

دوم

علن ضیوی  /تعشیف علن ضیوی  /ضبخِ ّبی علن ضیوی
چهارم
هبدُ ٍ اًَاع آى  /خَاظ ٍ تغییشات هبدُ ٍ /احذّبی اًذاصُ گیشی  / SIعالئن اتن ّب
فصل سوم :نظریه اتوی (ساختواى اتن)
پنجن

سوم

سبختوبى اتن  /اصَل ًظشیِ اتوی دالتَى  /هذل اتوی سادسفَسد  /رسات ثٌیبدی ٍ /احذ
ششن
جشم اتوی ً / Atomic Mass Unitوبدّب یب ًطبًِ ّبی اتوی
پبیذاسی ّستِ ًَ /س ٍ هبّیت دٍگبًِ  /هَاسد ًقض فیضیک کالسیک ً /ظشیِ دٍثشٍی /
هفتن

چهارم

اصل عذمقطعیت ّبیضًجشگ  /هذل اتوی ثَس  /هَلکَل گشم  /جشم هَلکَلی  /فشهَل گشم
هشتن
 /جشم فشهَلی  /هَل  /ضکل اسثیتبلّب  /خَاظ هغٌبطیسی  /آسایص الکتشًٍی اتنّب /
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سٍش آفجب
فصل چهارم :جدول تناوبی و خواص اتن ها (هعادالت شیویایی و روابط کوی)
نهن
پنجن

اتن ّبی ثیص اص یک الکتشٍى  /دستِ ّب ،تٌبٍة ّب ٍ گشٍُ ّب  /سٌجص توبیل جزة
دهن
الکتشٍى تَسط اتن ّب
یازدهن

خَاظ تٌبٍثی عٌبصش  /اًشطی یًَص  /اًشطی الکتشًٍخَاّی  /الکتشًٍگبتیَی  /ضعبع اتوی

ششن
دوازدهن

 /خَاظ هَاد  /خَاظ فلضی  /خَاظ ًبفلضی (غیشفلضی)  /خَاظ ضجِ فلضی

سیسدهن

فصل پنجن :پیوندهای شیویایی (هیبریداسیوى و شکل هندسی)

هفتن
چهاردهن

ًظشیِ پیًَذ ظشفیتی ً /ظشیِ اسثیتبل هَلکَلی  /اًَاع پیًَذّب  /پیًَذ یًَی  /اًشطی ضجکِ

پانسدهن

پیًَذ کٍَاالًسی  /سسن سبختبسّبی لَئیس  /قبعذُ اکتت  /ثبس قشاسدادی  /عذد اکسبیص

هشتن
شانسدهن

 /قَاعذ تعییي پبیذاستشیي فشم سصًٍبًسی  /پیًَذ کٍَاالًس-کئَسدیٌبًس (پیًَذ داتیَ)

هفدهن

حبلت ثیٌبثیٌی پیًَذ  /قَاعذ فبجبًس  /تعییي ضکل ٌّذسی تشکیجبت کٍَاالًسی /

نهن
هجدهن

قبعذُ ثٌت  /تئَسی ّبی پیًَذ ضیویبیی

نوزدهن

ً / Linear Combination of Atomic Orbitalsوبد اسثیتبلّب  /دیبگشام اسثیتبل

دهن
بیستن

هَلکَلی  /هشتجِ پیًَذ  /آسایص الکتشًٍی هَلکَلی LUMO / HOMO /
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فصل ششن :گازها
بیست و یکن
یازدهن

هفبّین  /قبًَى صفشم تشهَدیٌبهیک  /قَاًیي گبص ایذُ آل  /هعبدلِ حبلت  /ضشیت اًجسبط
بیست و دوم
گشهبیی
بیست و سوم

تشاکن پزیشی ّوذهب  /قبًَى دالتَى  /گبصّبی حقیقی  /فبکتَس تشاکن پزیشی  /هعبدالت

دوازدهن
بیست و چهارم

حبلت ثشای گبص حقیقی ً /ظشیِ جٌجطی گبصّب  /خَاظ گبصّب
فصل هفتن :ترهوشیوی

بیست و پنجن
سیسدهن

هعشفی هفبّین  /اًشطی داخلی  /آًتبلپی  /ظشفیت گشهبیی  /اًذاصُ گیشی تغییشات اًشطی
بیست و ششن
داخلی  /قبًَى ّس  /هحبسجِ تغییشات آًتبلپی ٍ /اثستگی دهبیی آًتبلپی
فصل هشتن :هایعات ،جاهدات و هحلولها
بیست و هفتن

چهاردهن

خَاظ هبیعبت ٍ /یسکَصیتِ  /کطص سطحی  /فطبس ثخبس ً /قطِ جَش ً /قطِ اًجوبد /
بیست و هشتن
ًقطِ رٍة
طجقِثٌذی جبهذات  /جبهذات یًَی  /جبهذات کٍَاالًسی  /جبهذات فلضی  /جبهذات
بیست و نهن

هَلکَلی  /ثلَس  /سلَل ٍاحذ  /اًَاع سبختبسّبی ثلَسی  /سبختبسّبی هکعجی سبدُ /

پانسدهن
سی ام

سبختبسّبی هکعجی هشکضپش  /سبختبسّبی هکعجی هشاکض ٍجَُ پش  /سبختبسّبی
ضصگَضِای فطشدُ
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ًیشٍّبی ثیي هَلکَلی ً /یشٍّبی دٍقطجی -دٍقطجی ً /یشٍّبی پبضٌذگی (پشاکٌذگی)
سی و یکن
شانسدهن

الًذى  /هحلَل  /حاللیت  /هحلَل ایذُآل  /هحلَل غیش ایذُآل  /خَاظ جوعی
سی و دوم
هحلَلّب  /هحلَلّبی کلَئیذی
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