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 صفحه موضوع برای مطالعه  بخش جلسه
 وقت

 یادگیری

 تعداد

 تست

وقت 

 تست
 سطح موضوع

 آسان/متوسط/متوسط به بالا
 ملاحظات/ پیش نیاز

 و .... موضوعات مرتبط

 4تعداد سوال در کنکور:       : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری1بخش  یک 

 2شیمی – 4و3 بخش نویسی فرمول آسان    1-2 معادله واکنش های شیمیایی یک  .1

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    3-5 واکنش های شیمیاییموازنه  یک  .2

 2شیمی – 4و3بخش  نویسی فرمول آسان    6-11 انواع واکنش های شیمیایی یک  .3

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    11-16 تجزیه عنصری -استوکیومتری یک  .4

 تمرین/تستهمراه با حل  متوسط به بالا    11-22 واکنش-استوکیومتری یک  .5

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    23-24 درصد خلوص مواد -استوکیومتری یک  .6

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    24-27 روابط حجمی گازها-استوکیومتری یک  .7

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    21-32 محدود کننده واکنش –استوکیومتری  یک  .1

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    32-33 بازده واکنش ها-استوکیومتری یک  .9

 همراه با حل تمرین/تست آسان    34-31 و زندگی -استوکیومتری یک  .11

 4سوال در کنکور: تعداد       : ترمودینامیک شیمیایی                                                                               2بخش  دو 

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    39-43 حرکت های گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه و مولی دو  .11

 همراه با حل تمرین/تست آسان    44-46 انواع سامانه و خواص ان و محیط دو  .12

 تمرین/تستهمراه با حل  آسان    46-51 انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت دو  .13

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    51-52 آنتالپی دو  .14

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    53-54 حات استاندارد ترمودینامکی دو  .15

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    54-57 برخی از تغییر آنتالپی های مهم دو  .16

 همراه با حل تمرین/تست آسان    51 روش مستقیم -شیمیاییتعیین گرمای واکنش های  دو  .17

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    59-62 با استفاده از قانون هس -روش غیر مستقیم -شیمیای یتعیین گرمای واکنش ها دو  .11

19.  
با استفاده  -روش غیر مستقیم -تعیین گرمای واکنش ها یشیمیایی دو

 ازآنتالپی استاندارد تشکیل
 همراه با حل تمرین/تست متوسط    64-63

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    64-61 آنتروپی و تغییرات آن دو  .21

21.  
 پیشگویی جهت انجام واکنش های شیمیایی  دو

 با استفاده از انرژی آزاد گیبس
 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    72-69



 

 

 فحهص مطالعه موضوع برای  بخش جلسه
 وقت

 یادگیری

 تعداد

 تست

وقت 

 تست
 سطح موضوع

 آسان/متوسط/متوسط به بالا

 ملاحظات/ پیش نیاز 

 و .... موضوعات مرتبط

 4تعداد سوال در کنکور:       : محلول ها3بخش سه 

 آسان    73-75 تعیین فاز سه  .22
 نیروهای و قطبی نا و قطبی های مولکول

 2شیمی -4 بخش مولکولی بین جاذبه

 همراه با حل تمرین/تست آسان    75-76 های آبی و غیر آبی محلول سه  .23

 ل تمرین/تستحهمراه با  متوسط    77 انحلال پذیری مواد در آب سه  .24

 تست/تمرین لح با همراه متوسط    71-11 چرا محلول ها بوجود می آیند؟ سه  .25

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    11 آنتالپی انحلال مولکولی سه  .26

 2شیمی -انرژی شبکه بلور بخش سوم متوسط به بالا    12 آنتالپی انحلال یونی سه  .27

 3شیمی – 2آنتروپی بخش متوسط    13-14 آنتروپی و انحلال سه  .21

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    15-17 انحلال پذیری سه  .29

 تمرین/تستهمراه با حل  متوسط به بالا    17-11 درصد جرمی-غلظت محلول ها سه  .31

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    19 و مولاریته-ppm-غلظت محلول ها سه  .31

 همراه با حل تمرین/تست متوسط    91 محلول سازی سه  .32

 همراه با حل تمرین/تست متوسط به بالا    91 محاسبه های استوکیومتری محلول ها سه  .33

 3شیمی -بخش اولاستوکیومتری  متوسط    92 غلظت مولال سه  .34

 2شیمی – 4و3بخش نویسی فرمول متوسط    92-93 محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت سه  .35

 2شیمی – 4و3بخش نویسی فرمول متوسط    94-96 خواص گولیگاتیو محلول ها سه  .36

 همراه با حل تمرین/تست آسان    97-111 کلوییدها و ویژگی های آن سه  .37

 2شیمی –ترکیبات آلی بخش پنجم  آسان    112-114 کننده های غیر صابونیصابون و پاک  سه  .31

 : یادآوری مهم 
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