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کلیات :علم شیمی ،نظریه اتمی دالتون ،قوانین ترکیبات شیمیایی ،وزن اتمی و اتم گرم ،عدد
آووگادرو ،تعریف مول
محاسبات شیمیایی بر اساس استوکیومتری واکنشها
حل تمرین
ساختمان اتم :ماهیت الکتریکی ماده ،ساختمان اتم ،منشا نظریه کوانتوم ،اثر فوتوالکتریک
ساختمان اتم :طیف اشعه و عدد اتمی ،مکانیک کوانتومی (دوگانگی ذره و موج)
ساختمان اتم :اصل عدم قطعیت ،معادله شرودینگر ،اعداد کوانتومی ،شعاع اتم ،انرژی یونیزاسیون،
الکترونخواهی
بررسی هسته اتم ،مطالعه ایزوتوپها ،رادیواکتیویته ،ترموشیمی ،اصول ترموشیمی
واکنشهای خودبخودی ،انرژی آزاد و انتروپی ،معادله گیبس و هلمهولتز
حل تمرین
حالت گازی :قوانین گازها ،گازهای حقیقی ،نظریه جنبشی گازها ،توزیع سرعت مولکولی ،گرمای
ویژه گازها
حل تمرین
پیوندهای شیمیایی :پیوندهای یونی و کواالنسی ،اوربیتالهای اتمی و مولکولی ،طول پیوند ،زاویه
پیوند
پیوندهای چندگانه ،قطبیت پیوندها ،پدیده رزونانس
پیوند هیدروژنی ،پیوندهای فلزی
طبقه بندی مواد به صورت :رسانا ،نیمه رسانا و نارسانا
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مایعات و جامدات و محلولها :تبخیر ،فشار بخار ،نقطه جوش ،نقطه انجماد ،فشار بخار جامدات
حل تمرین
مکانیزم حل شدن فشار بخار محلولها و قوانین مربوط به آن
حل تمرین
تعادل در سیستم های شیمیایی :واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی ،ثابتهای تعادل (
گازها ،جامدات ،مایعات) ،اصل لوشاتلیه
حل تمرین
سرعت واکنشهای شیمیایی :سرعت واکنش ،اثر غلظت بر سرعت واکنش ،معادالت سرعت،
کاتالیزگرها
حل تمرین
اسیدها ،بازها و تعادالت یونی :اسیدها و بازهای قوی و ضعیف ،الکترولیتهای قوی و ضعیف،
هیدرولیز آمفی پروتیک ،محلولهای بافری

