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مهر

آبان

آذر

اول

1-3
معارفه  ،مرور اجمالی
کتاب  ،کیهان زادگاه
الفباي هستی

آشنایی با علم شیمی
و کهکشان

دوم

4-6
مهبانگ  ،پیوند با
ریاضی  ،ایزوتوپها ،
یائآوري عدد اتمی و
عدد-6 2
جرمی  ،باهم
بیاندیشیم

آشنایی با نظریه
مهبانگ و
چگونگی پیدایش
عنصرها
و مفهوم ایزوتوپ
و پایداري آن

سوم

7-13
عنصر تکنیسیم ،
غنی سازي ایزوتوپی
طبقه بندي عنصرها
11-16
پیوند با ریاضی  ،عدد
آووگادرو و مفهوم
مول و محاسبات مول
امتحان از فصل اول

کاربرد رادیو ایزوتوپها
در پزشکی  ،مهارت
استفاده
از جدول دوره اي
عنصرها با مفهوم مول
آشنایی
وکسر تبدیل و
استفاده از آن در
محاسبات مول
امتحان از فصل اول

چهارم

16-13
جرم اتمی عنصرها ،
جرم اتمی میانگین
،باهم بیاندیشیم
23-11
،شمارش ذره ها از
جرمشناخت
رويکلید
نور
جهان  ،کاوش کنید
 ،طیف نشري

محاسبه جرم
اتمی میانگین و ،
amuشناخت
مفهوم
پرتوهاي
آشنایی
نحوه محاسبه
الکترومغناطیسی
جرم ذرات از
نشري -
طیفتعداد
،روي
خطی

سوم

24-21
کشف ساختار اتم ،
مدل کوانتومی اتم ،
نوزیع اکترون در الیه
ها و زیر الیه ها

شناخت و مقایسه
مدل کوانتومی اتم با
مدل بور ،
اعداد کوانتومی اصلی
و فرعی

چهارم

33-36
آرایش الکترونی اتم
 ،ساختار اتم و رفتار
آن
امتحان از فصل اول

نحوه نوشتن
آرایش الکترونی
اتم ها و ارتباط
آن با -رفتار اتم
ها  ،مدل الکترون
ن–ق طه اي اتم
ها
امتحان از فصل
اول

اول

36-31
پیوند یونی ،تبدیل اتم
ها به یون ،باهم
بیاندیشیم  ،نام
گذاري و فرمول
نویسی ترکیب هاي

شناخت یونهاي تک
اتمی  ،فرمول نویسی
و نام گذاري ترکیب
هاي یونی

دوم

43-44
تبدیل اتم ها به
مولکول ها ،بررسی
تمرینات آخر فصل
امتحان از فصل اول

آشنایی با پیوند
کوواالنسی
وترکیب هاي
مولکولی و مدل
الکترون – نقطه
اي مولکول ها

اول

دوم
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یونی دوتایی

دي

سوم

46-63
ردپاي گازها در
زندگی ،باهم
بیاندیشیم  ،پیوند با
ریاضی هواکره
معجونی ارزشمند
باهم بیاندیشیم

آشنایی با هواکره و
ترکیب اجزاي آن ،
تغییرات
فشار و دماي هوا با
افزایش ارتفاع

چهارم

63-66
پیوند با صنعت ،
اکسیژن گازي
واکنش پذیر  ،خود
را بیازمایید

آشنایی با دالیل
کاربرد هلیم در
صنایع مختلف ،
سوختن کامل و
ناقص

اول

63-66
واکنش هاي شیمیایی
و قانو پایستگی جرم ،
موازنه واکنش هاي
شیمیایی
63-64
ترکیب اکسیژن با
فلزها و نافلزها  ،باهم
بیاندیشیم  ،نام
گذاري و23
فرمول نویسی ترکیب
هاي مولکولی

شناخت قانون
پایستگی جرم  ،روش
موازنه واکنش
هاي شیمیایی
آشنایی با نحوه
فرمول نویسی و نام
گذاري ترکیب
هاي مولکولی با
استفاده از پیش وند

دوم

66-66
باهم بیاندیشیم ،
خواص اکسیدهاي
فلزي و نافلزي پیوند
با
زندگی
66-73
چه بر سر هواکره
می آوریم  ،باهم
بیاندیشیم  ،اثر
گلخانه اي

آشنایی با قاعده
هشتایی و رسم
ساختار لوییس
مولکول هاي
ساده و تک
هسته اي ،
خاصیت اسیدي
و بازي اکسیدها
آشنایی بازیانهاي
سوختهاي فسیلی
در افزایش
دماي زمین ،
ردپاي کربن دي
اکسد و اثر
گلخانه اي

سوم
بهمن

امتحان از فصل
اول

اول

امتحانات نوبت اول
74-77
شیمی سبز و اصولآن  ،باهم بیاندیشیم ،

آشنایی با اصولشیمی سبز و مفهوم
توسعه پایدار

چهارم
دوم

امتحانات نوبت اول
61-66
خواص و رفتار گازها
 ،باهم بیاندیشیم ،

آشنایی با تاثیردما و فشار و
مقدار گاز بر
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اسفند

مسایل
استوکیومتري
گازها
66-13
تولید آمونیاك با
روش هابر  ،بررسی
تمرینات آخر فصل

حجم گاز ،
شرایط استاندارد
آشنایی بافرآیند هابر و
کاربردهاي
نیتروژن
امتحان از فصل

توسعه پایدار
61-76
اوزون دگر شکلی ازاکسیژن  ،باهم
بیاندیشیم  ،اوزون36
تروپوسفري

مقایسه خواص ورفتار اوزون و اکسیژن
 ،مفهوم
دگرشکل  ،نقش
اوزون

133-132
تمرین فرمول
نویسی ترکیب هاي
یونی چندتایی ،
محلول و
مقدار حل شونده ها
132-134
باهم بیاندیشیم و
غلظت درصد جرمی

آشنایی با مفهوم
کیفی و کمی
غلظت در محلول
ها
غلظت PPm -،
غلظت
جرمی

سوم

13-16
آب آهنگ زندگی ،
درگاه ورودي فصل
سوم ،منابع آب
16-11
همراهان ناپیداي آب
 ،کاوش کنید ،
شناسایی یون هاي
محلول در آب ،یون
هاي چند اتمی

آشنایی با اهمیت آب
آشامیدنی  ،تبادل
ماده بین قسمت
هاي مختلف کره
زمین
آشنایی با یون هاي
چند اتمی و فرمول
نویسی و
نام گذاري ترکیب
هاي یونی چندتایی

چهارم

آشنایی با انحالل
پذیري ترکیب
هاي یونی در آب
 ،بدست آوردن
رابطه ریاضی بین
انحالل پذیري
برخی نمک ها با
دما در آب

اول

134-137
پیوند با صنعت ،
غلظت مولی
امتحان از فصل

آشنایی با کاربردهاي
نمک خوراکی ،مفهوم
غلظت مولی
امتحان از فصل

دوم

136-111
انحال پذیري ترکیب
هاي یونی در آب ،
باهم بیاندیشیم ،
پیوند با ریاضی

تاثیر پیوند
هیدروژنی بر
خواص فیزیکی
مواد،

سوم

-116-111رفتار آب و دیگر
مولکول ها در میدان
الکتریکی  ،باهم

آشنایی با مفهوم
مولکول قطبی و
ناقطبی ،
گشتاور دو قطبی ،

چهارم

111-116
باهم بیاندیشیم ،
پیوندهاي هیدروژنی
در حالت هاي62
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بیاندیشیم نیروهاي
بین مولکولی آب
فراتر از انتظار
فروردین

پیوند هیدروژنی

اول

فیزیکی گوناگون آب
 ،آب و دیگر حال ها
 ،پیوند با
زندگی
دوم

تعطیالت نوروز
سوم

تعطیالت نوروز

111-122
کدام مواد باهم
محلول می سازند،
باهم بیاندیشیم ،
تفکیک یونی در
انحالل

پیش بینی انحالل
مواد در یکدیگر از
روي
نیروي بین مولکولی ،
مفهوم انحالل یونی و
مولکولی

چهارم

122-124
حل شدن گازها در
آب  ،کاوش کنید ،
قانون هنري

تاثیر دما و فشار
بر انحالل پذیري
گازها در -آب و
نمودار آن

124-126
رسانایی الکتریکی
محلول ها  ،پیوند با
زندگی ،ردپاي -آب
در زندگی

آشنایی با رسانی
یونی و الکترونی
،محلولهاي
الکترولیت  ،ردپاي
آب در زندگی

دوم

126-131
پیوند با زندگی ،
خاصیت اسمز و
اسمز معکوس  ،راه
هاي
تصفیه آب  ،بررسی
تمرین هاي پایانی
فصل

آشنایی با
خاصیت اسمز و
اسمز معکوس و
تفاوت هاي آنها ،
روش هاي
مختلف تصفیه
آب

سوم

بررسی کلی فصول
کتاب و رفع اشکال و
حل نمونه سوال

بررسی کلی فصول
کتاب و رفع اشکال و
حل نمونه سوال

چهارم

بررسی کلی فصول
کتاب و رفع اشکال
و حل نمونه سوال

بررسی کلی
فصول کتاب و
رفع اشکال و
حل نمونه سوال

اول

امتحانات خرداد

دوم

امتحانات خرداد

اردیبهشت اول

خرداد

آشنایی با ساختار
یخ  ،محلول هاي
غیر آبی

سوم

چهارم

