
 

 طراحي پيشگام تدريس  ((  جدول) ) 
                                                                           

 یک  علوم آزمایشگاهی گروه فراگير :                                                                   شیمی عمومی           : عنوان درس 

 میالد خراسانی  نام استاد :                                                                  1400-1401اول      نيمسال :

 2تعداد واحد :                                                                     10-8چهارشنبه        روز برگزاري كالس  :
 

 ساتاهداف  جل موضوع  نحوه برگزاري كالس *  جلسه 

تبیین   _ارزشیابی آغازین   _معارفه الیناف اول  

 انتظارات 

آشنایی با بحث مفاهیم کلی  

 شیمی

با ماده، انرژی و ماهیت الکتریکی ماده آشنا   − .

آزمایش میلیکان، آزمایش رادرفورد را   − .شود

هسته اتم و اجزائ تشکیل دهنده   − .درک کند

 .آن را بشناسد

  ث مفاهیم کلی آشنایی با بح افالین دوم 

 شیمی

 

   در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : 

با طبیعت الکترون و اصل عدم قطعیت آشنا 

نظریه کوانتومی، ساختمان الکترونی  − .شود

با اصل عدم قطعیت   − .عناصر را درک کند

 .هایزنبرگ آشنا شود

 آشنا گرددبا مفاهیم زیر   پیوندهای شیمیایی و آرایش اتمی افالین سوم

  (یونی، کووالنسی و فلزی)اع پیوندها  انو

 شعاعهای اتمی، یونی و واندروالسی  

 با مفهوم الکترون خواهی و الکترونگاتیوی 

 اساس استوکیومتری واکنش ها را بشناسد استوکیومتری  افالین چهارم

 با سنتیک واکنش ها آشنا شود سینتیک های واکنش افالین پنجم 

 زیر آشنا گردد با مفاهیم   ها گاز افالین ششم

 حالت گازی

 فشار

 قانون بویل

 قانون شارل

 قانون گاز ایده آل



 

 با مفاهیم زیر اشنا گردد محلول  ها  افالین هفتم

 ماهیت محلول

 فرایند انحالل

 گرمای انحالل انواع غلظت محلول ها

 فشار بخار محلول

ن را پالریزاسییوده پدی − .با افت اهمی آشنا شود الکتروشیمی  افالین هشتم

منحنی های شدت جریان و پتاسیل  − .بشناسد

 را بشناسد

 − .ا واکنشیهای اکسیایش کیاهش آشینا شیود اکسایش و کاهش  افالین نهم

 .تعادالت اکسایش کاهش را بشناسد

پتانسومتری، کولومتری، هدایت   افالین دهم 

 سنجی

با انواع  − .انواع روشهای پتانسومتری را بشناسد

مرجیییغ، غشیییایی و و  دهیییا (شناسیییایی،الکترو

با کولومتری تحت شرایط  − .انتخابی) آشنا شود

ولتیامتری و  − .مختلف بهره برداری آشینا شیود

 .راههای مختلف آن را یاد بگیرد

با هییدرولیز و  − .با انواع ترکیبات آلی آشنا شود شیمی آلی افالین يازدهم 

 .هیدرولیز اجسام آلی آشنا شود

با هییدرولیز و  − .با انواع ترکیبات آلی آشنا شود شیمی آلی افالین دوازدهم 

 .هیدرولیز اجسام آلی آشنا شود

با هییدرولیز و  − .با انواع ترکیبات آلی آشنا شود شیمی آلی افالین سيزدهم 

 .هیدرولیز اجسام آلی آشنا شود

 با مفاهیم زیر اشنا گردد شیمی هسته ای  افالین چهاردهم 

 ایزوتوپ

 اع پرتوانو



 

 با مفاهیم زیر اشنا گردد شیمی هسته ای  افالین پانزدهم

 ایزوتوپ

 انواع پرتو

 با مفاهیم زیر آشنا گردد شیمی فیزیک افالین شانزدهم 

 انتالپی

 انتروپی

 .قوانین حاکم بر شیمی فیزیک

    هفدهم

    هجدهم 

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو  ارزشيابي تراكمي  نوزدهم 

 

  ي / آفالين / حضور  آنالين 



 

 طرح جامع تدريس  

  (Course Plan)   
 

 1علوم آزمایشگاهی ترم  گروه فراگير :                                 شیمی عمومی        عنوان درس :

 اسانیدکتر میالد خر نام استاد :                                       1400-1401اول                       نيمسال :

   :  پيشنياز                                                  2                                                                د :تعداد واح

 آشنايي با ساختار عناصر، تركيب ها و مخلوط ها هدف كلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 صر را بيان كند مفاهيم كلي شيمي همچون جرم، وزن و عن -1

 تعاريف تركيبها، مخلوط و محلولهای مختلف را بداند و واحدهای آن با حل مثال بيان نمايد -2

 فايل پاورپونت صداگذاری شده و انيميشن : روش تدريس 

 

 الگوی پيش سازمان دهنده الگوی تدريس :

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 دریافت فایل و مشاهده آن 

 انجام تکالیف 

 طرح سوال 

 

 

  : ارزشيابي دانشجوروش 

 نمره از بيست  فعاليت  رديف

 3 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 آزمون های كالسي در سامانه نويد 2

 2 حضور در كالس های مجازی 3

 5 امتحان ميان ترم 4

 7 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 منابع مطالعه : 

 ول و دوم،ویرایش ششم، ترجمه عیسی یاوریز مورتیمر ،جلد اشیمی عمومی، چارل - 1

2-   

 

 

 

 توضيحات:

 کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در  •

 رگزار خواهد شد.ب وز و همان ساعتهمان رکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در  •


