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ويرايش دوم مهر  – 89ابراهيم حجتي نجف آبادي

هدف ويژه درس

رسانه آموزشي

شرح برنامه كلاسي –معرفي اجمالي كتاب
-اهميﺖ ومحدوديﺖ منابﻊ ﺧدادادي زميﻦ پي بﺒرد .نقش موﺛر مواد موجود در كره زميﻦ را در صنايﻊ ﮔوناﮔون,

كتاب-ديتا – فيلم آموزشي

زندﮔي ،تجارت جهاني و  ....درك كند.
درك كند كه همﮥمواد طﺒيعي و مصنوعي از كره زميﻦ به دسﺖ مي آيند و به زميﻦ بازمي ﮔردند- .مهارت استﺨراجداده ها از نمودار و پايگاه هاي اطﻼع رساني را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.
-ارزش منابﻊ معدني را به عنوان يک هديﮥ ﺧدادادي درك كند و در حفﻆ و نگهداري آن كوشا باشد

دوم

الگوها و روندها در رفتار
مواد و عناصر

-به اهميﺖ مﺸاهده و آزمايش در پيداكردن يک روند و الگويي مناسﺐ ميان عنصرها و طﺒقه بندي آنها پي بﺒرد.

كتاب – منﺒﻊ تﻐذيه –الکترود

-به نقش جدول دوره اي به عنوان يک ابﺰار در بررسي روند تﻐيير ﺧواص عنصرها پي بﺒرد.

زغالي -سيم –چراغ الکلي –

با فلﺰ ،نافلﺰ و شﺒه فلﺰها وﺧواص آن ها آشنا شود.به كاربرد برﺧي فلﺰها و شﺒه فلﺰها پي بﺒرد.با توجه به ويژﮔي عناصر داده شده تﻐيير ﺧواص فلﺰي و يا نافلﺰي را در يک ﮔروه و يک دوره درك كند.مهارت تﺸﺨيﺺ نوع يک عنصر را با توجه به ﺧواص آن كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.رفتار عنصرها و شعاع اتم

مفهوم قانون دوره اي را درك كند.

سمﺒاده-چکش كوچک -فلﺰات
آلومينيم و منيﺰيم-نافلﺰات
ﮔوﮔرد و كربﻦ –مﻐﺰ مداد –ديتا-
فيلم آموزشي
كتاب – ديتا فيلم آموزشي

مهر

ضمﻦ آشنايي با جدول شارل ژانﺖ در يابد جدول دوره اي ابﺰاري اسﺖ كه با كﺸف عناصر جديد ،شيوه چيدمانآن ها مي تواند تﻐيير كند.
مفهوم شعاع اتمي ،رابﻄﮥ بيﻦ شعاع اتمي و واكنش پذيري فلﺰها را درك كند. به رابﻄه ميان آرايش الکتروني ،تعداد ﻻيه هاي الکتروني و شعاع اتمي پي بﺒرد.رابﻄه ميان ﺧصلﺖ فلﺰي و شعاع اتمي در يک ﮔروه و يک دوره را درك كند.رابﻄه ميان ﺧصلﺖ نافلﺰي و شعاع اتمي در يک ﮔروه و يک دوره را درك كندسوم

آزمون دوره اي

5
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14-11

1

11-18

دنيايي رنگي با عنصرهاي
دسته d

به نقش و زمينه هاي تاريﺨي غني كﺸورمان در استفاده از تركيﺐ هاي فلﺰهاي واسﻄه در صنايﻊ شيشه ﮔري وزيورآﻻت پي بﺒرد.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

مهارت نوشتﻦ آرايش الکتروني يون واسﻄه را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند. اغلﺐ فلﺰهاي واسﻄه هنگام تﺸکيل يون به آرايش ﮔاز نجيﺐ نمي رسند.چهارم

پيوند با صنعﺖ -عنصرها
به چه شکلي در طﺒيعﺖ
يافﺖ مي شوند؟

با كاربرد و ﺧواص طﻼ به عنوان نمونه اي از فلﺰهاي واسﻄه آشنا شود.درك كند كه عنصرها اغلﺐ به شکل تركيﺐ در طﺒيعﺖ وجود دارند-به اهميﺖ و كاربرد برﺧي فلﺰها در دنياي مدرن پي بﺒرد

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

-شناسايي فلﺰ موجود در

-با يکي از روش هاي شناسايي يون آهﻦ( ) IIو( ) IIIآشنا شود.

يک نمونه

-درك كند كه فلﺰها ،واكنش پذيري متفاوت دارند.

 -كدام فلﺰ واكنش پذيرتر

اسيد-لوله آزمايش -قﻄره چکان-قاشقک-

مهارت مقايسه واكنش پذيري دو عنصر با توجه به معادله واكنش داده شده كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

ميخ آهني-مس( )IIسولفات –آب مقﻄر-
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18-21

8

21-23

دنياي واقعي واكنش ها

11

23-25

پيوند با رياضي

11

25-29

اسﺖ؟

اول

آهﻦ ( )IIكلريد-آهﻦ ()IIIكلريد-آب مقﻄر –

درك كندكه اغلﺐ مواد شركﺖ كننده در واكنش هاي شيميايي ،ﺧالﺺ نيستند.مهارت محاسﺒه مقدار ﺧالﺺ در واكنش هاي شيميايي را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.مفهوم بازده درصدي را درك كند
-مهارت محاسﺒه بازدة درصدي با توجه به مقدار عملي ونﻈري را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

سديم هيدروكسيد-محلول هيدروكلريک

استوانه مدرج-بﺸر-قاشق

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي
كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-اينترنﺖ

با روش ﮔياه پاﻻيي به عنوان يک روش استﺨراج برﺧي فلﺰها آشنا شود.دوم

ﮔنج هاي اعماق دريا-

-فرصﺖ هاي شﻐلي و اقتصادي محيط زيسﺖ ﺧود را بﺸناسد و به بهره برداري بهينه از آن ها اهميﺖ دهد.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

جريان فلﺰ بيﻦ محيط

-نسﺒﺖ به روش استﺨراج فلﺰها و ديگر منابﻊ بر اساس پيﺸرفﺖ پايدار ،احساس مسﺌوليﺖ نﺸان دهد.

آموزشي

زيسﺖ و جامعه

دريابد كه فلﺰها منابﻊ تجديد ناپذير هستند.-با برﺧي از معايﺐ ومﺰاياي بازﮔرداني فلﺰها آشنا شود

12
سوم

آزمون دوره اي
نفﺖ هديه اي شگفﺖ

13

29-32

14

34-36
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36-38

نامگذاري آلکان ها

16

38-43

آلکﻦ ها،هيدروكربﻦ هايي

انگيﺰ كربﻦ اساس
استﺨوان بندي هيدرو

آبان

كربﻦ ها-

اهميﺖ و كاربرد نفﺖ وتاﺛير آن در تحوﻻت جهاني به عنوان انرژي و ماده اوليه صنايﻊ پتروشيمي را درك كند.
-با نفﺖ ﺧام به عنوان مﺨلوطي از هيدرو كربﻦ هاي مﺨتلف آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي -مدل مولکولي

آلکان ها به عنوان دسته اي از هيدروكربﻦ ها آشنا شود.مهارت نوشتﻦ فرمول ساﺧتاري و مولکولي آلکان ها راكسﺐ ودرﺧود تقويﺖ كند.-مهارت تﺸﺨيﺺ الکان هاي راسﺖ زنجير و شاﺧه دار را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند

آلکان ها ،هيدروكربﻦ
هايي با پيوند يگانه با هم
بينديﺸيم-پيوند با
رياضي

-تمايل ناچيﺰ آلکان در واكنش پذيري با توجه به ساﺧتار آن درك كند

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-با فرمول ساﺧتاري ﺧط نقﻄه آشنا شود و مهارت نوشتﻦ فرمول ساﺧتاري را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

آموزشي -مدل مولکولي-

-مهارت نوشتﻦ نام و فرمول مولکولي آلکان ها را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

بﺸر-لوله آزمايش-مايﻊ

-با برﺧي ﺧواص آلکان ها آشنا شود و به ارتﺒاط ايﻦ ﺧواص با ساﺧتار آلکان و جرم مولکولي پي بﺒرد.

ﻇرفﺸويي -نفﺖ

با برﺧي كاربردهاي آلکان هاي مايﻊ در حفاﻇﺖ از فلﺰها و كاربرد آن به عنوان حﻼل مواد ناقﻄﺒي آشنا شودچهارم

با قواعد نامگذاري آيوپاك آلکانهاي راسﺖ زنجير و شاﺧه دار آشنا شود و مهارت نوشتﻦ نام آنها را كسﺐ درﺧود تقويﺖ كند.

با يک پيوند دوﮔانه-

با آلکﻦ ها به عنوان يک هيدروكربﻦ سيرنﺸده آشنا شود.-علﺖ واكنش پذيري آلکﻦ ها را با توجه به ساﺧتار آن درك كند .با برﺧي واكنش هاي ساده اتﻦ آشنا شود.

آلکيﻦ ها ،سيرنﺸده تر

-با الکيﻦ به عنوان دسته اي از هيدروكربﻦ هاي سيرنﺸده آشنا شود

آلکﻦ ها-هيدروكربﻦ

-با اتيﻦ عﻀوي از ﺧانواده آلکيﻦ ها و كاربردآن در صنعﺖ آشنا شود.

هاي حلقوي

 با توجه به ساﺧتار واكنش پذيري زياد الکيﻦ ها را توضيﺢ دهد.-با برﺧي هيدروكربﻦ هاي حلقوي و آروماتيک و كاربرد آن آشنا شود

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-
كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي -مدل مولکولي

اول
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43-46

19

46-49

نفﺖ،ماده اي كه
اقتصادجهان را دﮔرﮔون
ساﺧﺖ-پيوند با صنعﺖ

به دو جنﺒه اساسي كاربرد نفﺖ ﺧام به عنوان سوﺧﺖ و ماده اوليه مواد مصنوعي پي بﺒرد-با مفهوم و اساس پاﻻيش نفﺖ ﺧام آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-مدل مولکولي-اينترنﺖ

به اهميﺖ و نقش بنيادي نفﺖ در پيﺸرفﺖ اقتصادي واجتماعي پي بﺒردبا يکي از كاربردهاي نفﺖ سفيد در صنعﺖ حمل و نقل آشنا شود.-سوﺧﺖ مناسﺐ را با توجه به عوامل محيط زيستي اقتصادي ميﺰان توليد انرژي و در دسترس بودن انتﺨاب كند.

دوم

18

تمريﻦ هاي دوره اي

مرور فصل يک

آزمون فصل يک

21

48-54

21

54-56

22

56-59

23

59-61

24

61-63

مقدمه فصل دو غذا ماده و
انرژي –كاوش كنيد

-با نقش اساسي غذا در رشد و تندرستي انسان آشنا شود

ديتا -فيلم آموزشي-چراغ الکلي يا

-به اهميﺖ غذا و تﺄ ميﻦ ان كه يکي از دغدغه هاي امروز انسان اسﺖ ،توجه كند.

شمﻊ -لوله آزمايش بﺰرگ -استوانه

با غذا به عنوان مﺨلوطي از مواد شيميايي كه منﺒﻊ تاميﻦ انرژي هستند ،آشنا شود.-بداند يکي از روش هاي آزاد شدن انرژي مواد غذايي سوﺧتﻦ آن اسﺖ.

آذر

سوم

دماي يک ماده از چه ﺧﺒر
مي دهد

مفهوم دما به عنوان ويژكي مﺸترك مواد را درك كند.
-به رابﻄه دما با ميانگيﻦ تندي وانرژي جنﺒﺸي ذره هاي سازندة ماده پي بﺒرد

مدرج-دماسنج-پايه –ميله –ﮔيره-
انﺒر -ماكاروني-مﻐﺰ ﮔردو

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-

مفهوم نرژي ﮔرمايي را درك كندعوامل موﺛر بر انرژي ﮔرمايي ماده و چگونگي اﺛر آن ها را درك كنتهيه ي غذاي آب پﺰ ،

-تفاوت دما و ﮔرما را درك كند

تجربه تفاوت دما و ﮔرما

-مفهوم ﻇرفيﺖ ﮔرمايي و تفاوت آن با ﮔرماي ويژه را درك كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

مهارت محاسﺒه ﮔرماي مﺒادله شده طي يک فرايند را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كندچهارم

جاري شدن انرژي
ﮔرمايي

مفهوم جاري شدن انرژي در فرايندهاي فيﺰيکي و شيميايي در دماي ﺛابﺖ و متﻐير را درك كند.-مهارت رسم نمودار تﻐيير انرژي براي يک فرايند را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

رابﻄﮥ محتواي انرژي ماده و پايداري آن را درك كند.با يکي از كاربردهاي جاري شدن انرژي در زندﮔي روزمره آشنا شود.ﮔرما در واكنش هاي
شيميايي
اول
دوم

دي

سوم
چهارم

25

آزمون دوره اي

26

آمادﮔي امتحان
امتحان نوبﺖ اول

 مفهوم انرژي شيميايي و رابﻄه آن با انرژي ذﺧيره وجنﺒﺸي پي بﺒرد.-به رابﻄه ساﺧتار ماده و انرژي ذﺧيره پي بﺒرد.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

اول

آنتالپي ،همان محتواي

21

63-65

29

65-66

آنتالپي پيوند و ميانگيﻦ

28

66-69

پيوند با زندﮔي

31

69-11

آنتالپي سوﺧتﻦ،تکيه ﮔاهي

با آنتالپي سوﺧتﻦ به عنوان يکي از انواع آنتالپي ها آشنا شود

براي تﺄميﻦ انرژي -تعييﻦ

-با مفهوم ارزش سوﺧتي مواد آشنا شود

ليواني-محلول مولار - HCl

-مهارت محاسﺒه ارزش سوﺧتي مواد را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند

محلول  - NaOHاستوانه مدرج

-با سوﺧﺖ سﺒﺰ به عنوان يکي از منابﻊ تﺄميﻦ انرژي آشنا شود.

 ml 11دو عدد-دماسنج دو عدد

31

11-14

32

14-16

انرژي اسﺖ

-با مفهوم آنتالپي آشنا شود

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-با نمودارهاي تﻐيير آنتنالپي واكنش ها آشنا شود

آموزشي

مفهوم واكنش هاي ﮔرماده و ﮔرماﮔير را درك كند-با عوامل مؤﺛر بر مقدار آنتالپي آشنا شود

دوم

با آنتالپي پيوندبه عنوان يکي از انواع آنتالپي واكنش آشنا شود

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-به رابﻄه آنتالپي پيوند و آنتالپي تﺸکيل پيوند پي بﺒرد

آموزشي

-بداند كه اغلﺐ ادويه ها داراي تركيﺐ هاي آلي هستند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-با برﺧي ﮔروه هاي عاملي اكسيژن دار آشنا شود.

آموزشي

تفاوت ﮔروه هاي عاملي آلدهيد  ،كتون  ،الکل و اتر را بداند.درك كند شيوه اتصال اتم ها موجﺐ تﻐيير ﺧواص و ويژﮔي هاي مواد مي شود .مهارت شناﺧﺖ ﮔروههاي عامليالکل ،اتر ،آلدهيد و كتون را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.
-با مفهوم ايﺰومري ساﺧتاري آشنا شود.

𝐇∆ واكنش -ﮔرماسنجي
،روش مستقيم اندازه ﮔيري

بهمﻦ

𝐇∆ يک واكنش

سوم

روش هاي غير مستقيم
براي تعييﻦ𝐇∆

با يکي از روش هاي مستقيم آنتالپي سوﺧتﻦ مواد آشنا شود.با قانون هس به عنوان يک شيوه غير مستقيم اندازه ﮔيري ﮔرماي واكنش آشنا شود.-مهارت محاسﺒه آنتالپي يک واكنش را كسﺐ ودر ﺧود تقويﺖ كند.

واكنش -قانون هس

-مهارت محاسﺒه تﻐيير آنتالپي واكنش ها را با توجه به نمودار تﻐيير آنتالپي كسﺐ و در ﺧود ---تقويﺖ كند.

آنتالپي پيوند  ،راهي

-مهارت محاسﺒه آنتالپي يک واكنش را با كمک جدول آنتالپي پيوند ،كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

براي تعييﻦ 𝐇∆ واكنش

فيلم آموزشي-ﮔرماسنج

-مهارت رسم نمودار تﻐيير آنتالپي يک واكنش را با استفاده از جدول ميانگيﻦ انتالپي پيوند ،كسﺐ و در ﺧود

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي
كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

تقويﺖ كند.
چهارم

33
34

آزمون دوره اي
16-92

غذاي سالم-آهنگ
واكنش-كاوش

با مفهوم تاريخ مصرف مواد غذايي آشنا شود.-با شيوه هاي نگهداري و ماندﮔاري غذا آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-عينک ايمني –قرص

كنيد(درباره عوامل مؤﺛر

-عوامل فيﺰيکي و شيميايي موﺛر بر كوتاه شدن زمان ماندﮔاري غذا را بﺸناسد.

بر سرعﺖ واكنش كاوش

-به اهميﺖ روش هاي نگهداري و ماندﮔاري غذا پي بﺒرد.

عکاسي -استوانه مدرج -هاون

-مفهوم آهنگ واكنش را درك كند.

چيني -دماسنج – زمان سنج-

-بتواند مﺜال هايي از محيط زندﮔي براي واكنش هايي با آهنگ تند و كند بيان كند.

آب اكسيژنه –پتاسيم يديد-

كنيد

در فعاليﺖ هاي ﮔوناﮔون با مفهوم عوامل موﺛر بر سرعﺖ واكنش آشنا شود. -مهارت پيش بيني سرعﺖ يک واكنش معيﻦ در شرايط سينيتيکي ﮔوناﮔون را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند

جوشان-آب -قوطي فيلم

بﺸر -قاشقک

اول

35

92-94

36

94-91

31

91-81

39

81-86

پيوند با صنعﺖ-پيوند با
رياضي

با مواد نگهدارنده و نقش آن ها در ماندﮔاري غذا آشنا شودبا ﮔروه عاملي كربوكسيل آشنا شود-به كمک روابط رياضي اﺛر سﻄﺢ تماس بر سرعﺖ واكنش ها را بررسي كند

سرعﺖ واكنش از ديدﮔاه
كمي

با سرعﺖ واكنش از ديدﮔاه كمي آشنا شود-مفهوم سرعﺖ متوسط مصرف يا توليد را درك كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-جعﺒه مکعﺐ مستﻄيلي
مقوايي
كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-كاغذ ميلي متري

مهارت محاسﺒه سرعﺖ متوسط مصرف يا توليد يک ﮔونه شركﺖ كننده در واكنش را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.مهارت تفسير نمودار تﻐيير مول يا غلﻈﺖ بر حسﺐ زمان ﮔونه مصرف يا توليد شده را كسﺐ و تقويﺖ كند.-مهارت رسم نمودار مول -زمان يا غلﻈﺖ -زمان ﮔونه هاي شركﺖ كننده را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

دوم

سرعﺖ متوسط و شيﺐ
نمودار مول،زمان-پيوند
با زندﮔي

به رابﻄه ميان شيﺐ نمودار مواد شركﺖ كننده با ضريﺐ استوكيومتري آن ها در واكنش موازنه شده پي بﺒرد-مفهوم بازدارنده را درك كند

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-اينترنﺖ

با برﺧي از بازدارنده هاي طﺒيعي آشنا شود
با مفهوم راديکال آشنا شود

سرعﺖ واكنش-غذا
،پسماند و ردپاي آن-
تمريﻦ هاي دوره اي

سوم

38

به رابﻄه ميﺰان مصرف مواد غذايي و رد پاي كربﻦ دي اكسيد پي برده و در جهﺖ مصرف مناسﺐ آن احساسمسﺌوليﺖ كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

-رابﻄه ميان اصول شيمي سﺒﺰ و راه هاي پي نهادي كاهش پسماند مواد غذايي را درك كند.

آزمون دوره اي

اسفند

41

81-111

مقدمه فصل سه

41

111-112

الياف و درشﺖ مولکول ها

42

112-115

پليمري شدن(بسپارش)

42

115-111

پيوند با زندﮔي-پيوند با

به اهميﺖ و نقش پوشاك در تمدن انسان پي بﺒرد.-با برﺧي از انواع پوشاك و كاربردهاي انها در زندﮔي آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

با روند توليد لﺒاس از الياف طﺒيعي آشنا شود.با نقش پوشاك در ﮔسترش فرهنگ ملي و صنعﺖ بومي آشنا شود.با مفهوم الياف طﺒيعي و ساﺧتگي و نمونه هايي از الياف طﺒيعي و ساﺧتگي آشنا شود.-ميﺰان توليد الياف طﺒيعي و ساﺧتگي را مقايسه كند.

چهارم

با مفهوم درشﺖ مولکول و نمونه هايي از ايﻦ مواد آشنا شود.-با توجه به ساﺧتار مولکولي چند ماده ،مهارت تﺸﺨيﺺ درشﺖ مولکول از پليمر و مولکول هاي كوچک را كسﺐ و تقويﺖ كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

-تفاوت درشﺖ مولکول و پليمر را درك كند.

با واكنش پليمر شدن آشنا شود.-با برﺧي واكنش هاي پليمري آشنا شود و به كاربرد آنها در زندﮔي پي بﺒرد.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي-مدل مولکولي

درك كند كه تفاوت در ساﺧتار پليمرها سﺒﺐ تﻐيير در رفتار شيميايي و فيﺰيکي آنها مي شود.مهارت تﺸﺨيﺺ مونومر يک پليمر و يا نوشتﻦ ساﺧتار پليمر را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.سوم

صنعﺖ

نقش پژوهش هاي تجربي و ارتﺒاط آن با پﺸتکار و ذهﻦ هوشيار را درك كند و به كارهاي انجام يافته توسطدانﺸمندان ارج نهد.
با پليمرهاي سﺒک و سنگيﻦ آشنا شود.با توجه به ساﺧتار هر پليمر و داده هاي تجربي ،مهارت پيش بيني ﺧواص هر يک را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.
-درك كند كه شرايط واكنش مي تواند بر ساﺧتار پليمر اﺛر ﮔذارد.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي
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111-118

پلي استرها

44

118-111

الکل ها و اسيدها

45

111-112

با هم بينديﺸيم

46

112-114

واكنش استري شدن

با پلي استرها به عنوان الياف پوشاك و ساﺧتار پلي استرها آشنا شود.-با ﮔروه عاملي استر آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

با نمونه هاي طﺒيعي موادي كه تركيﺐ هاي آنها داراي ﮔروه عاملي استري اسﺖ آشنا شود.چهارم

-با توجه به ساﺧتار مولکولي الکل ها و ديگر تركيﺐ هاي آلي انحﻼل پذيري آنها را در آب پيش بيني كند.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-مهارت تﺸﺨيﺺ نوع نيروي بيﻦ مولکولي تركيﺐ هاي داراي ﮔروه عاملي را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

آموزشي

مهارت تفسير نمودارها و استﺨراج داده از آنها كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.-به رابﻄه ميان شمار اتم هاي كربﻦ در يک تركيﺐ آلي بر رفتار و ﺧواص آن پي بﺒرد.

اول

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

-با واكنش استري شدن و تهيه استرها از اسيدهاي آلي و الکل آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم

-مهارت نوشتﻦ معادله واكنش تهيه استرها را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

آموزشي

مهارت نوشتﻦ ساﺧتار اسيد و الکل سازنده يک استر را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.با معادله واكنش تﺸکيل يک پلي استر آشنا شود.41
دوم

آزمون دوره اي

49

114-116

پلي آميدها

48

116-118

پليمرها ،ماندﮔار يا

51

121-121

با آميﻦ ها و آميدها به عنوان يک تركيﺐ آلي نيتروژن دار آشنا شود.-با واكنش تﺸکيل آميدها و پلي آميدها آشنا شود.

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

-مهارت نوشتﻦ معادله واكنش يک پلي آميد ساده را كسﺐ و در ﺧود تقويﺖ كند.

ارديﺒهﺸﺖ

با كوﻻر و ﺧواص آن به عنوان يک پلي آميد آشنا شود.تﺨريﺐ پذير

با نمونه اي از پليمرهاي زيسﺖ تﺨريﺐ پذير آشنا شود.اهميﺖ استفاده از پليمرهاي زيسﺖ تﺨريﺐ پذير را درك كند.با مفهوم آبکافﺖ استرها و پلي آميدها آشنا شود.با برﺧي عوامل موﺛر بر سرعﺖ پوسيدﮔي الياف پارچه پلي استر و پلي آميد( آشنا شود.علﺖ پايداري و ماندﮔاري پليمرهاي هيدروكربني را درك كند.-اﺛر محيط زيستي پليمرها و تاﺛير آن بر توسعه پايدار را درك كند.

سوم
چهارم

تمريﻦ هاي دوره اي

51

آزمون

52

مرور فصل يک

53

مرور فصل دو

كتاب –تﺨته-ديتا -فيلم
آموزشي

