باسوه تعالی
طرح درس شیوی عووهی :II
شواره هفته

هوضوع

شواره جلسه

فصل اول :واحدهای غلظت در تهیه هحلول ها
اول
اول

هحلَلّا ٍ ٍاحذّای هْن غلظت  /تبذیل ٍاحذّای غلظت بِ یکذیگش  /عشص تْیِ

دوم
هحلَلّا،جشماتوی)/(g/molجشمهَلکَلی)/ (g/molداًسیتِ( )kg/L،g/mL

اًَاعٍاحذّای غلظت /هَالسیتِ )ٍ / % V/V/ W/V %/ W/W %/ (Mاحذّای
سوم

دوم

قسوت دس قسوت  /سٍش تْیِ هحلَلّای هَالس اص تشکیبات جاهذ  /سٍش تْیِ
چهارم
هحلَلّایppmاصتشکیباتجاهذ 

سٍشتْیِهحلَلّایppmاصتشکیبات

سٍشتْیِهحلَلّایهَالساصتشکیباتهایغ/

پنجن

سوم

هایغ  /سابغِ سقیق ساصی  /تفاٍت هَالسیتِ ( ٍ )Mفشهالیتِ( / )Fاثش سقت دس
ششن
هحلَلساصی/تفاٍتًشهالیتٍِهَالسیتِ 

فصل دوم :تعادل شیویایی
هفتن

چهارم

ّایتؼادلی/اًَاعتؼادلّا/تؼادالتّوگيًٍاّوگي/ثابتتؼادلدس


هقذهٍِ،اکٌص
هشتن
هحلَلّا/اًَاعثابتتؼادل/ػَاهلهَثشبشتؼادل/کاسبشدهَاصًِجشمٍباس/هاّیت
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تؼادلضیویایی/تؼییيثابتتؼادل/تؼادالتًاّوگيٍدیواًسیَى/اصللَضاتلیِ/
تاثیشغلظتبشتؼادالتضیویایی/تاثیشتغییشاتفطاسبشتؼادالتضیویایی/تاثیشدها
بشتؼادالتضیویایی/الکتشٍلیتّا/یًَصآب/ثابتّایباصی pH/
فصل سوم :هفاهین اسیدها و بازها
نهن
پنجن

ًظشیِ ّای اسیذ-باص  /تؼاسیف اسیذ ٍ باص آسًیَس  /هفَْم بشًٍستذ-لَسی  /قذست
دهن
اسیذّاٍباصّایبشًٍستذ/اکسیذّایاسیذیٍباصی 
یازدهن

قذست اسیذی ٍ ساختاس هَلکَلی  /اًَاع اسیذّا ّ /یذسیذّای کٍَاالًسی  /اکسی

ششن
دوازدهن

اسیذّا/هفَْملٍَیس/اًَاعاسیذّایلٍَیس/سیستنحاللی 

سیسدهن

اسیذّای چٌذظشفیتی/بافشّا /بافشّای قلیایی/بافشّای اسیذی/یَى ّایی باًقص

هفتن
چهاردهن

اسیذٍباص/هقایسِخصلتاسیذیٍباصیًوکّاّ/یذسٍلیضًpH/وکّا 
فصل چهارم:رسوب و حاللیت

پانسدهن
هشتن

اًَاع سسَب  /ػَاهل سسَب دٌّذُ هؼذًی  /ػَاهل سسَب دٌّذُ آلی  /اًذاصُ رسات
شانسدهن
سسَبّایکلَئیذی(سیض) 

سسَبّایبلَسیي(دسضت)/

سسَب/
ًاخالصی ّای سسَب  /سفغ ًاخالصی سسَب ّا  /حاصلضشب اًحالل پزیشی / Ksp

نهن

هفدهن
حاللیت/هفَْمٍKSPحاللیت/ػَاهلهؤثشبشحاللیت/تطکیلسسَبٍحاصلضشب
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هجدهن

اًحاللپزیشی 
بشسسی تطکیل سسَب  /اثش یَى هطتشک  /اثش یَى هطتشک دس پیطگیشی اص تطکیل

نوزدهن
دهن

کوپلکسّا/جذاساصی

سسَبدسهخلَطّا/سسَبگیشیباسَلفیذ/

سسَب/تطکیل
بیستن
یَىّایفلضی/تشکیباتآهفَتش 
فصل پنجن :هقدهه ای بر سینتیک شیویایی
بیست و یکن

یازدهن

هفاّین اٍلیِ سیٌتیک ضیویایی  /هؼادلِ سشػت یا قاًَى سشػت  /هشتبِ ٍاکٌص /
بیست و دوم
ٍ/اکٌصّایهشتبِصفش،یکٍدٍ 

هکاًیسنٍاکٌص/غلظتٍسشػتٍاکٌصّا
هشحلِای ً /ظشیِ

ػَاهل هؤثش بش ثابت سشػت  /صهاى ًیوِ ػوش ٍ /اکٌص ّای یک 
بیست و سوم

دوازدهن

بشخَسدً/ظشیِحالتگزاس/هؼادالتسشػتٍدها/کاتالیضٍسّا/کاتالیضٍسّایّوگي/
بیست و چهارم
کاتالیضٍسّایًاّوگي
فصل ششن :الکتروشیوی
بیست و پنجن

پیلّای
ٍاکٌصّای اکسایص -کاّص  /هَاصًِ  /ػاهل سساًایی  /اًَاع پیل (سل)   /


سیسدهن
بیست و ششن

الکتشٍلیتی (الکتشٍلیض)  /پیلّای ٍلتایی (گالَاًی) /قاًَى فاسادُ  /پتاًسیل الکتشٍد ٍ
پتاًسیلاستاًذاسدً/وایصسلَلّایالکتشٍضیویایی 


چهاردهن

بیست و هفتن

اًذاصُگیشی پتاًسیل یک سلَل الکتشٍضیویایی  /تغییشات اًشطی آصاد گیبس  /تؼییي
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بیست و هشتن

ثابت تؼادل تَسظ پتاًسیل الکتشٍد  /اثش غلظت بش پتاًسیل سل (هؼادلِ ًشًست
پیلّایسَختی 
باتشیّا/آبکاسی/خَسدگی /
یلّایغلظتی/اًَاع 
/)Nernstپ 
فصل هفتن:شیوی ترکیبات کوئوردیناسیوى

بیست و نهن
پانسدهن

هؼشفی پیًَذ  /ساختاس ً /اهگزاسی  /ساختاس لیگاًذّا  /ایضٍهشی  /هؼشفی ًظشیِّای
سی ام
پیًَذی 
فصل هشتن :شیوی هسته ای
سی و یکن

شانسدهن

سادیَاکتیَیتی ٍ پایذاسی ّستِ  /سیٌتیک ٍاپاضی سادیَاکتیَ  /تبذیل ّستِای  /اثش
سی و دوم
تابصّستِایبشهادُ/تبذیلهتقابلجشمٍاًشطیّ/وجَضی 
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