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@arefonline        09039465037   09030147501 عارف:شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین  

 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 شنبه مرداد 4 1جلسه 
 3و 2و1فصل  -معارفه

 یازدهم 1فصل -دهم

 نام گذاری ترکیبات معدنی-جدول دوره ای

 شنبه مرداد 11 2جلسه 
دهم و فصل 1و 2فصل 

 یازدهم 1

 ساختار لویس و شکل هندسی مولکول ها-آرایش الکترونی

 دهم1و 2فصل  شنبه مرداد 18 3جلسه 

-قوانین گازها-جرم اتمی میانگین-ایزوتوپ ها-نشتینیبطه اار

 موازنه واکنش ها

 استوکیومتریمسائل  یازدهم 1دهم و 2فصل شنبه مرداد 25 4جلسه 

 محلول هامسائل غلظت  دهم 3فصل  شنبه شهریور 1 5جلسه 

 تعطیل-تاسوعا شهریور 8

 چهارشنبه شهریور 19 جمع بندی
همایش جمع بندی 

 تابستان

 

 همایش جمع بندی استوکیومتری

 شنبه شهریور 22 جمع بندی
همایش جمع بندی 

 تابستان

 همایش جمع بندی محلول



 

 کالس های آنالین عارف

                 شیمیطرح درس آنالین درس 

 

 پاییز

 

 

@arefonline       :09039465037   09030147501 شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف  

 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 - آفالین 6جلسه 

 دوازدهم 1فصل

 پاک کننده ها و صابون ها

 شنبه مهر 5 7جلسه 
و واکنش  ونشیدرجه  وس،یآرن هیو باز، نظر دیمقدمات اس

 یتعادل یها

 pHمعرفی  –( Kaثابت یونش اسیدی ) شنبه مهر 12 8جلسه 

 قسمت اول )تا ابتدای خنثی سازی( – pHمسائل  شنبه مهر 19 9جلسه 

 قسمت دوم – pHمسائل  شنبه مهر 26 10جلسه 

 شنبه آبان 3 11جلسه

 دوازدهم 2فصل 

 اکسایش، کاهش

 سلول های گالوانی شنبه آبان 10 12جلسه 

 سلول های الکترولیتی و خوردگی شنبه آبان 17 13جلسه 

 دوازدهم 2و  1جمع بندی فصل  شنبه آبان 24 14جلسه 

 دهم 3فصل  شنبه آذر 1 15جلسه 
مسائل انحالل پذیری، نیروهای بین مولکولی، جهت گیری 

 ها، انواع حالل و محلولمولکول

 هیدروکربن ها -یآلشیمی  یازدهم 1فصل  شنبه آذر 8 16جلسه 

 شنبه آذر 15 17جلسه 

 

 یازدهم 2فصل 

 ترمو شیمی

 ترمو شیمی شنبه آذر 22 18جلسه 

 سینتیک شیمیایی شنبه آذر 29 19جلسه 



 عارفکالس های آنالین 

                شیمیطرح درس آنالین درس 

 زمستان

 

 

 

@arefonline       :09039465037   09030147501 شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف  

 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 شنبه بهمن 4 20جلسه 

 یازدهم 3و2فصل 

 پلیمرهای افزایشی و گروه های عاملی-شیمی آلی

 پلیمرهای تراکمی – شیمی آلی شنبه بهمن 11 21جلسه 

 شنبه بهمن 18 22جلسه 

 دوازدهم 3فصل 

 انواع جامدات

 انواع جامدات شنبه بهمن 25 23جلسه 

 شنبه اسفند 2 24جلسه 

 دوازدهم 4فصل 

 تعادل و اصل لوشاتلیه-انرژی فعال سازی و کاتالیزگرها

 تعادل و اصل لوشاتلیه شنبه اسفند 9 25جلسه 

 سنتز مواد آلی-تعادل و اصل لوشاتلیه شنبه اسفند 17 26جلسه 

 جمع بندی جمع بندی و آزمون  شنبه اسفند 23 27جلسه 


