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 رسانه  آموزشی ویژه درسهدف  موضوع وعنوان درس صفحات جلسه هفته ماه

هر
م

 

 اول

 - - معرفی اجمالی کتاب–شرح برنامه کالسی –معارفه   1

 قدر هدایای زمینی را بدانیم –مقدمه فصل یک  6-1 2

را در مین ه زکرد در موجواد نقش موثر  مود. مین  پی ببرادادی زیت منابع خدودمحدوهمیت ا-

 کند. و .... درك جهانی رت تجا، ندگین, زصنایع گوناگو

ند.  دمی گرزمین بازبه و یند آست می دمین به ه زکراز مصنوعی و طبیعی اد کند که همۀمودرك -

 تقویت کند. د خوو در کسب را سانی ع رطالی اهاه پایگادار و نمواز ها اج داده ستخررت امها-

کوشا اری آن نگهدو حفظ و در کند ادادی درك یک هدیۀ خدان به عنورا منابع معدنی ارزش - 

 باشد

 -آموزشیفیلم  –دیتا -کتاب

 دوم
 الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر 11-6 3

 طبقهو  عنصرها نمیا مناسب لگوییو ا ندرو یک دنکراپیددر  مایشو آز  همشاهد همیتا به-

 .دببر پی نهاآ یبند

 .دببر پی عنصرها اصخو تغییر ندرو سیربردر  اربزا یک انعنو بهدوره ای  ولجد نقش به-

 .دشو شناآ هاآن  اصخوو فلزها شبهو  نافلز ،فلز با-

 .دببر پی فلزها شبهو  فلزها برخی دبررکا به-

دوره  یکو   وهگر یکرا در   ینافلز یاو  یفلز اصخو تغییر  هشدداده  عناصر یژگیو به توجه با-

 .کنددرك 

 .کند تقویت دخوو در  کسبآن  اصخو به توجه بارا  عنصر یک عنو  تشخیص رتمها-

الکترود –منبع تغذیه  –کتاب 

 –چراغ الکلی –سیم  -زغالی

فلزات  -چکش کوچک-سمباده

نافلزات گوگرد و -آلومینیم و منیزیم

فیلم -دیتا–مغز مداد –کربن 

 آموزشی 

     

 رفتار عنصرها و شعاع اتم 11-14 4 سوم

 .کنددوره ای را درك  نقانو مفهوم-

 عناصر کشف با که ستا اریبزدوره ای ا ولجد یابددر  نتژا رلشا ولجد با شناییآ ضمن-

 .کند تغییر نداتو می هاآن  یوه چیدمانش ،جدید

 .کندرا درك  فلزها یپذیر کنشو وا تمیا عشعا بین بطۀرا ،تمیا عشعا ممفهو-

 . دببر پی تمیا عشعاو  نیولکترا یها الیه ادتعد ،نیولکترا یشآرا نمیا بطهرا به -

 . کنددوره را درك   یکو  وهگر یکدر  تمیا عشعاو  یفلز خصلت نمیا  بطهرا-

 فیلم آموزشی -دیتا-تخته–کتاب 
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 کنددوره را درك   یکو  وهگر یکدر  تمیا عشعاو  ینافلز خصلت نمیا بطهرا-

5 17-14 
پیوند با  - dدنیایی رنگی با عنصرهای دسته -دوره ای  آزمون

 صنعت

در  سطهوا یفلزها یها ترکیباز  دهستفادر ا نمارکشو غنی یخیرتا یها مینهو  ز نقش به-

 .دببر پی  تالرآیوو ز یشه گرشی صنایع

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  سطهوا نیو نیولکترا یشآرا نوشتن رتمها-

 . سندر نمی نجیب زگا یشآرا به نیو تشکیل مهنگا سطهوا یفلزها غلبا -

 .دشو شناآ سطهوا یفلزهاای از  نمونه انعنو به طال اصخوو  دبررکا با-

 دیتا فیلم آموزشی-تخته–کتاب 

 چهارم
6 21-11 

عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند؟ کاوش 

:چگونه می توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی 1کنید

:درباره این که کدام فلز واکنش پذیرتر  2کاوش کنید-کرد

 است کاوش کنید

 نددار دجوو طبیعتدر  ترکیب شکل به غلبا عنصرها که کنددرك -

 دببر پی رنمد ینیادر د فلزها برخی دبررکاو  همیتابه -

 .دشو شناآ( III )و( II )هنآ نیو شناسایی یهااز روش  یکی با-

 .نددار وتمتفا یپذیر کنشوا ،فلزها  که کند درك-

 دخوو در  کسب هشدداده  کنشوا لهدمعا به توجه با عنصردو  یپذیر کنشوا مقایسه رتمها-

 .کند تقویت

آهن -کلرید( IIآهن )-تخته -کتاب 

(IIIکلرید)- سدیم –آب مقطر

محلول هیدروکلریک -هیدروکسید

-قطره چکان -لوله آزمایش-اسید

( IIمس)-میخ آهنی-قاشقک

-استوانه مدرج-آب مقطر–سولفات 

 قاشق-بشر

     

ن
آبا

 

 اول

 دنیای واقعی واکنش ها  23-21 7
 . نیستند خالص ،شیمیایی یها کنشدر وا هکنند شرکت ادمو غلبا کهدرك کند-

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  شیمیایی یها کنشدر وا خالص ارمقد محاسبه رتمها-

 فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 پیوند با ریاضی  25-23 1

 کندرا درك  یصددر زدهبامفهوم -

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  ینظرو عملی ارمقد به توجه با یصددر زدةبا محاسبه رتمها-

 .دشو شناآ فلزها برخی اجستخرروش ا یک انعنو به پاالیی هگیاروش  با-

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 اینترنت

 دوم
 جریان فلز بین محیط زیست و جامعه -گنج های اعماق دریا 21-25 9

 هااز آن  بهینه داریبر هبهر بهو   بشناسدرا  دخو یستز محیط دیقتصاو ا شغلی یها صتفر-

 .هدد همیتا

 مسئولیت سحساا ار،پاید پیشرفت سساا بر منابع یگرو د  فلزها اجستخرروش ا به نسبت-

 .هدد ننشا

 .هستند ناپذیر تجدید منابع فلزها که یابددر-

 . دشو شناآ فلزها نیداگرزبا ییاامزو معایباز  برخی با-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 
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 سوم

11 32-21 
کربن اساس --نفت هدیه ای شگفت انگیز -آزمون دوره ای

 استخوان بندی هیدرو کربن ها

 صنایع لیهاو دهماو  ژینرا انعنو به جهانی تتحوالآن در  تاثیرو مخا نفت دبررکاو  همیتا-

 .کندرا درك  شیمیوپتر

 .دشو شناآ مختلف یها کربن روهیداز  مخلوطی انعنو به مخا نفت با-

 .دشو شناآ ها کربنروهیدای از  ستهد انعنو به ها نلکاآ-

 .  کند تقویت دخوودر کسبرا ها نلکاآ مولکولیو  ریساختا لفرمو نوشتن رتمها-

 کند تقویت دخوو در  کسبدار را  شاخهو  نجیرز سترا یها نلکاا تشخیص رتمها-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 مدل مولکولی 

 

11 36-32 
-با هم بیندیشیم -آلکان ها ،هیدروکربن هایی با پیوند یگانه

 پیوند با ریاضی 

 کندآن درك  رساختا به توجه با یپذیر کنشدر وا نلکاآ ناچیز تمایل-

 کسبرا  هشیو ینا به ریساختا لفرمو نوشتن  رتمهاو دشو شناآ نقطه  خط ریساختا لفرمو با-

 کند تقویت دخوو در 

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  ها نلکاآ مولکولی لفرموو  منا نوشتن رتمها-

 پی مولکولی مجرو  نلکاآ رساختا با اصخو ینا طتباار بهو  دشو شناآ ها نلکاآ اصخو برخی با-

 . دببر

 ناقطبی ادمو لحال انعنو بهآن  دبررکاو  فلزهااز  حفاظتدر  مایع یها نلکاآ یهادبررکا برخی با-

 دشو شناآ

 -فیلم آموزشی- دیتا-تخته–کتاب 

 -مدل مولکولی

مایع -لوله آزمایش-بشر

 نفت  -ظرفشویی

 چهارم
 نام گذاری آلکان ها  39-36 12

 منا نوشتن رتمهاو  دشو شنادار آ شاخهو  نجیرز سترا یلکانهاآ كیوپاآ ارینامگذ عداقو با-

 .کند تقویت دخودر  کسبرا  نهاآ

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

     

ذر
آ

 اول 

13 42-39 
 ،آلکین ها -آلکن ها،هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه

 سیرنشده تر آلکن ها

 .دشو شناآ هسیرنشد کربنروهید یک انعنو به ها لکنآ با-

 تنا دهسا یها کنشوا برخی با. کندآن درك  رساختا به توجه بارا  ها لکنآ یپذیر کنشوا علت-

 .دشو شناآ

 دشو شناآ هسیرنشد یها کربنروهیدای از  ستهد انعنو به لکینا با-

 .دشو شناآ صنعتدر  دآنبررکاو  ها لکینآ ادهخانواز  یعضو تینا با-

 .هدد توضیحرا  ها لکینا دیاز  یپذیر کنشوا  رساختا به توجه با -

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 مدل مولکولی

14 46-42 
هیدروکربن های حلقوی نفت،ماده ای که اقتصادجهان را 

 پیوند با صنعت -دگرگون ساخت

 دشو شناآن آ دبررکاو  ماتیکو آرو یحلقو یها کربنروهید برخی با-

 دببر پی  مصنوعی ادمو لیهاو دهماو  سوخت انعنو به مخا نفت دبررکا ساسیا جنبهدو  به-

-آموزشیفیلم -دیتا -تخته–کتاب 

 اینترنت-مدل مولکولی
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 .دشو شناآ مخا نفت پاالیش سساو ا ممفهوبا -

 دببر پی  جتماعیوا دیقتصاا پیشرفتدر  نفت دیبنیا نقشو  همیتا به-

 .دشو شناآ نقلو  حمل صنعتدر  سفید نفت یهادبررکااز  یکی با-

و  ژینرا تولید انمیز دیقتصاا یستیز محیط ملاعو به توجه بارا  دهستفاا ایبر مناسب سوخت-

 .کند بنتخاا دنبو سستردر د

 دوم
   آزمون فصل یک  15

     

 سوم

 کاوش کنید–غذا ماده و انرژی -مقدمه فصل دو  54-49 16

 دشو شناآ ننساا ستیرتندو  شددر ر اغذ ساسیا نقش با-

 . کند توجه ،ستا ننساا وزمرا یها غدغهاز د یکی کهان  مین تأو  اغذ همیتا به-

 . دشو شناآ ،هستند ژینرا تامین منبع که شیمیایی ادمواز  مخلوطی انعنو به اغذ با-

 .ستآن ا سوختن ییاغذ ادمو ژینرا نشدآزاد  یهااز روش  یکی ندابد-

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

لوله آزمایش  -چراغ الکلی یا شمع

پایه -دماسنج-استوانه مدرج -بزرگ

مغز -ماکارونی-انبر  -گیره–میله –

 گردو

 دمای یک ماده از چه خبر می دهد 56-54 17

 .کندرا درك  ادمو كمشتر یژکیو انعنو به ماد مفهوم-

 دببر ه پیدما ةندزسا یهاذره  جنبشی ژینروا یتند میانگین با ماد بطهرا به-

  کندرا درك  گرمایی ژینرمفهوم -

 کندرا درك  هاآن  ثرا چگونگیو  دهما  گرمایی ژینرا بر موثر ملاعو-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 چهارم
 تهیه ی غذای آب پز ، تجربه تفاوت دما و گرما 51-56 11

 کندرا درك  گرماو  ماد وتتفا-

 .کندرا درك  هیژو یگرما باآن  وتتفاو  گرمایی ظرفیت مفهوم-

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  یندافر یک طی هشد لهدمبا یگرما محاسبه رتمها-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

     

ی
د

 51-63 19 اول 
گرما در واکنش های شیمیایی)گرما -جاری شدن انرژی گرمایی

 شیمی(

 .کندرا درك  ثابت و متغیر یمادر د شیمیاییو  فیزیکی ییندهاافردر  ژینرا نشد ریجا ممفهو-

 .کند تقویت دخوو در  کسبرا  یندافر یک ایبر ژینرا تغییر دارنمو سمر رتمها-

 .کندآن را درك  اریپایدو  دهما ژینرا ایمحتو بطۀرا-

 .دشو شناآ همرروز ندگیدر ز ژینرا نشد ریجا یهادبررکااز  یکی با-

 .دببر پی جنبشیو هخیرذ ژینرا باآن  بطهو را شیمیایی ژینرا ممفهو -

 .دببر پی هخیرذ ژینرو ا دهما رساختا بطهرا به-

 -آموزشیفیلم -دیتا -تخته–کتاب 
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   آزمون دوره ای  21

 دوم
  

  امتحان نوبت اول

 

   

 سوم
   

   

 چهارم
   

   

ن
هم

ب
 

 اول

 آنتالپی پیوند و میانگین-آنتالپی، همان محتوای انرژی  است 66-63 21

 با مفهوم آنتالپی آشنا شود -

 با نمودارهای تغییر آنتنالپی واکنش ها آشنا شود-

 مفهوم واکنش های گرماده و گرماگیر را درك کند-

 با عوامل مؤثر بر مقدار آنتالپی آشنا شود-

 با آنتالپی به عنوان یکی از انواع آنتالپی واکنش آشنا شود-

 به رابطه آنتالپی پیوند و آنتالپی تشکیل پیوند پی ببرد-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 پیوند با زندگی 61-66 22

 .هستند لیآ یها ترکیبدارای  ها یهادو غلبا که ندابد-

 . دشو شنادار آ نکسیژا عاملی یها وهگر برخیبا -

 . ندابدرا  ترو ا لکل، ا نکتو،  لدهیدآ عاملی یها وهگر وتتفا-

 شناخت رتمها. دشو می ادمو یها یژگیو و اصخو تغییر موجب ها تما لتصاا هشیو کند درك-

 . کند تقویت دخوو در  کسبرا  نکتوو  لدهیدآ ،ترا ،لکلا عاملی یههاوگر-

 .دشو شناآ ریساختا یمرویزا ممفهو با-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 61-71 23 دوم

 تعیین -آنتالپی سوختن،تکیه گاهی برای تأمین انرژی

گرماسنجی ،روش مستقیم اندازه گیری -واکنش های شیمیایی

  -یک واکنش 

 دشو شناآ ها نتالپیآ اعنواز ا یکی انعنو به سوختن نتالپیآ با-

 دشو شناآ ادمو سوختیارزش  ممفهو با-

  کند تقویت دخوو در  کسبرا  ادمو سوختیارزش  محاسبه رتمها-

 .دشو شناآ ژینرا تأمین منابعاز  یکی انعنو به سبز سوخت با-

 .دشو شناآ ادمو سوختن نتالپیآ مستقیم یهااز روش  یکی با- 

 

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

محلول یک موالر -گرماسنج لیوانی

محلول یک -هیدروکلریک اسید

استوانه -موالر سدیم هیدروکسید

-میلی لیتری دو عدد 11مدرج 

 دماسنج دو عدد
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 سوم

24 74-71 
جمع پذیری -واکنش روش های غیر مستقیم برای تعیین

 گرمای واکنش ها ، قانون هس

 .دشو شناآ کنشوا یگرما یگیر ازهندا مستقیم غیر هشیو یک انعنو به هس نقانوبا -

 .کند تقویت دخوودر  کسبرا  کنشوا یک نتالپیآ محاسبه رتمها-

--- دخودر و  کسب نتالپیآ تغییر دارنمو به توجه بارا  ها کنشوا نتالپیآ تغییر محاسبه رتمها-

 .کند تقویت

 

 -آموزشیفیلم -دیتا -تخته–کتاب 

 واکنش آنتالپی پیوند ، راهی برای تعیین  76-74 25

 .کند تقویت خود و در کسب ،پیوند نتالپیآ ولجد کمک بارا  کنشوا یک نتالپیآ محاسبه رتمها-

 کسب ،پیوند نتالپیا میانگین ولجداز  دهستفاا بارا  کنشوا یک نتالپیآ تغییر دارنمو سمر رتمها-

 .کند تقویت دخوو در 

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 چهارم
26 12-76 

کاوش کنید)درباره عوامل مؤثر بر -آهنگ واکنش-غذای سالم

 سرعت واکنش کاوش کنید

 .دشو شناآ ییاغذ ادمو فمصر یخرتا ممفهو با-

 .دشو شناآ اغذ ریماندگاو  ارینگهد یها هشیوبا -

 .بشناسدرا  اغذ ریماندگا نماز نشد هکوتا بر موثر شیمیاییو  فیزیکی ملاعو-

 .دببر پی اغذ ریماندگاو  ارینگهد یهاروش  همیتا به-

 .کندرا درك  کنشوا هنگآ ممفهو-

 .کند نبیا کندو  تند هنگآ با هایی کنشوا ایبر ندگیز محیطاز  هایی لمثا ندابتو-

 .دشو شناآ کنشوا سرعت بر موثر ملاعو ممفهو با نگوناگو یها فعالیت در-

 دخوو در  کسبرا  نگوناگو سینیتیکی یطاشردر  معین کنشوا یک سرعت بینی پیش رتمها -

 کند تقویت

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 -آب-قرص جوشان–عینک ایمنی 

 -استوانه مدرج -قوطی فیلم عکاسی

-زمان سنج –دماسنج  -هاون چینی

 -بشر -پتاسیم یدید–آب اکسیژنه 

 قاشقک

     

ند
سف

ا
 

 اول

 پیوند با ریاضی-پیوند با صنعت-آزمون 14-12 27

 با مواد نگهدارنده و نقش آن ها در ماندگاری غذا آشنا شود-

 با گروه عاملی کربوکسیل آشنا شود-

 به کمک روابط ریاضی اثر سطح تماس بر سرعت واکنش ها را بررسی کند-

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 جعبه مکعب مستطیلی مقوایی

 سرعت واکنش از دیدگاه کمی 17-14 21

 دشو شناآ کمی هیدگااز د کنشوا سرعت با-

 .کندرا درك  تولید یا فمصر متوسط سرعت مفهوم-

و در  کسبرا  کنشدر وا هکنند شرکت گونه یک تولید یا فمصر متوسط سرعت محاسبه رتمها-

 .کند تقویت دخو

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 کاغذ میلی متری
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و  کسبرا  هشد تولید یا فمصر گونه نماز حسب بر غلظت یا لمو تغییر دارنمو تفسیر رتمها-

 .کند تقویت دخودر 

 دخوو در  کسبرا  هکنند شرکت یها گونه نماز -غلظت یا نماز -لمو دارنمو سمر رتمها-

 .کند تقویت

 دوم
 پیوند با زندگی-سرعت متوسط و شیب نمودار مول،زمان 91-17 29

میان شیب نمودار مواد شرکت کننده با ضریب استوکیومتری آن ها در واکنش موازنه  به رابطه-

 شده پی ببرد

 مفهوم بازدارنده را درك کند-

 با برخی از بازدارنده های طبیعی آشنا شود

 با مفهوم رادیکال آشنا شود

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 اینترنت

     

 سوم

 تمرین های دوره ای-،پسماند و ردپای آنغذا -سرعت واکنش 96-91 31

 مناسب فمصرجهت  و در دهبر پی کسیددی ا کربن یپاو رد  ییاغذ ادمو فمصر انمیز بطهابه -

 .کند مسئولیت سحساآن ا

 .کندرا درك  ییاغذ ادمو پسماند کاهش دینها پی یهاو راه  سبز شیمی لصوا نمیا بطهرا-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 مقدمه فصل سه-آزمون دوره ای 111-97 31

 .  دببر پی ننساا نتمد در كپوشا نقش و به اهمیت-

 .دشو شناآ ندگیز در نهاا یهادبررکا و كپوشا اعنوا از برخی با-

 .دشو شناآ طبیعی فلیاا از سلبا تولید ندبا رو-

 .دشو شناآ بومی صنعت و ملی فرهنگ شگستر در كپوشا نقشبا -

 . دشو شناآ ساختگی و طبیعی فلیاا از هایی نمونه و ساختگی و طبیعی فلیاا ممفهو با-

 .کند مقایسه را ساختگی و طبیعی فلیاا تولید انمیز-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 چهارم
 الیاف و درشت مولکول ها 112-111 32

 .دشو شناآ ادمو ینا از هایی نمونه و لمولکو شتدر ممفهو با-

 یها لمولکوو پلیمر  از لمولکو شتدر تشخیص رتمها ده،ما چند مولکولی رساختا به توجه با-

 . کند تقویت دخو در و کسب را کوچک

 .کند درك را پلیمر و لمولکو شتدر وتتفا-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 
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 تعطیالت رسمی

 

 

 

 

 

 

 

  

 دوم

  

  

 سوم

 پلیمری شدن)بسپارش( 115-112 33

 د. شو شناآ نشد پلیمر کنشوا با-

 . دببر پی ندگیز در نهاآ دبررکا به و دشو شناآ یپلیمر یها کنشوا برخی با-

 .دشو می نهاآ فیزیکی و شیمیایی رفتار در تغییر سبب پلیمرها رساختا در وتتفا که کند درك-

 .کند تقویت دخو در و کسب را پلیمر رساختا نوشتن یا و پلیمر یک مونومر تشخیص رتمها-

-فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 مدل مولکولی

 پیوند با صنعت-پیوند با زندگی 117-115 34

 منجاا یهارکا د و بهکن درك را رهوشیا هنذ و رپشتکا با آن طتباار و تجربی یها هشوپژ نقش-

 .نهد ارج اننشمنددا توسط یافته

 .دشو شناآ سنگین و سبک یپلیمرها با-

 در و کسب را یک هر اصخو بینی پیش رتمها ،تجربی یها داده و پلیمر هر رساختا به توجه با-

 .کند تقویت دخو

 .اردگذ ثرا پلیمر رساختا بر نداتو می کنشوا یطاشر که کند درك-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 چهارم
 الکل ها و اسیدها-پلی استرها 111-117 35

 د.شو شناآ سترهاا پلی رساختا و كپوشا فلیاا انعنو به سترهاا پلی با-

 .دشو شناآ سترا عاملی وهگربا -

 .دشو شناآ ستا یسترا عاملی وهگر دارای نهاآ یها ترکیب که ادیمو طبیعی یها نمونه با-

 پیش آب در را نهاآ یپذیر لنحالا لیآ یها ترکیب یگرد و ها لکلا مولکولی رساختا به توجه با-

 .کند بینی

 دخو در و کسب را عاملی وهگر دارای یها ترکیب مولکولی بین وینیر عنو تشخیص رتمها-

 .کند تقویت

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

     

دی
ار

ش
به  با هم بیندیشیم  111-112  اول ت

 کند.تقویت  دخو در و کسب نهاآ از داده اجستخرا و هادارنمو تفسیر رتمها-

 .دببر پی آن اصخو و رفتار بر لیآ ترکیب یک در کربن یها تما رشما نمیا بطهرا به-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 
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 واکنش استری شدن 114-112 

 د.شو شناآ لکلا و لیآ یسیدهاا از سترهاا تهیه و نشد یسترا کنشبا وا-

 .کند تقویت دخو در و کسب را سترهاا تهیه کنشوا لهدمعا نوشتن مهارت-

 .کند تقویت دخو در و کسب را سترا یک هندزسا لکلا و سیدا رساختا نوشتن رتمها-

 .دشو شناآ سترا پلی یک تشکیل کنشوا لهدمعا با-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

 دوم
 پلی آمیدها-آزمون 116-114 

 د.شو شناآ دار وژننیتر لیآ ترکیب یک انعنو به میدهاآ و ها مینآ با-

 .دشو شناآ میدهاآ پلی و میدهاآ تشکیل کنشبا وا-

 . کند تقویت دخو در و کسب را دهسا میدآ پلی یک کنشوا لهدمعا نوشتن رتمها-

 .دشو شناآ میدآ پلی یک انعنو به آن اصخو و رکوال با-

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

     

 سوم
 پلیمرها ،ماندگار یا تخریب پذیر 119-116 

 د.شو شناآ پذیر تخریب یستز یپلیمرها از ای نمونه با-

 .کند درك را پذیر تخریب یستز یپلیمرها از دهستفاا همیتا-

 .دشو شناآ میدهاآ پلی و سترهاا بکافتآ ممفهو با-

 .دشو شناآ) میدآ پلی و سترا پلی چهرپا فلیاا پوسیدگی سرعت بر موثر ملاعو برخی با-

 .کند درك را کربنیروهید یپلیمرها ریماندگا و اریپاید علت-

 .کند درك را ارپاید توسعه بر آن تاثیر و پلیمرها یستیز محیط ثرا-

 

 -فیلم آموزشی-دیتا -تخته–کتاب 

   تمرین های دوره ای 121-121 

 چهارم
   مرور جهت آمادگی امتحان   

     

 


