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CRYSTAL STRUCTURES

ساختار بلوری فلزات و ترکیبات یونی

اتم ها و یون ها به عنوان کره های سخت در نظر گرفته می شوند.









SIMPLE CUBIC (SC)

هایراسدرهااتم
گرفتهقرارمکعب

.اند
مکعبیالرویهااتم

.اندمماسهمبر
1/8اتمهرسهم

.است
8×1/8=1



BODY CENTERED CUBIC (BCC)

وراسدرهااتم
قرارمکعبمرکز

.اندگرفته
قطررویهااتم

همبرمکعباصلی
.اندمماس

1/8راساتمهرسهم
.است1مرکزو
8×1/8 + 1×1=2



FACE CENTERED CUBIC (FCC)

مراکزوراسدرهااتم
گرفتهقرارمکعبوجوه

.اند
وجهقطررویهااتم

.اندمماسهمبرمکعب
و1/8راساتمهرسهم

.است1/2وجهمرکز
8×1/8 + 6×1/2

=4



















WHAT IS OLYMPIAD?



المپیاد کشوری شیمی

میبرگزارداوطلب15000حدودمیانازسالهرماهبهمناولمرحلهآزمون•
.شود

برگزیدهداوطلب1000حدودمیانازسالهرماهاردیبهشتدوممرحلهآزمون•
.شودمیبرگزاراولمرحله

وشدهبرگزاردوممرحلهبرگزیدهنفر40حدودمیانازسالهرتابستاندوره•
.یافتخواهنددستمدالبهافراداینتمامی



المپیاد کشوری شیمی

کورکنآزمونبدونتوانندمیکهشدخواهداهداطالمدالنخستبرگزیده8به•
.شونددانشگاهواردسراسری

.میکننداستفادهسراسریکنکوردر%20سهمیهازبرنزونقرهآورانمدال•

ازنفر4وکردهشرکتملیتیمدورهدرسالیکمدتبهطالآورانمدال•
.شوندمیاعزامالمللیبینالمپیادبهسالهرماهمردادایشان



CHEMISTRY
A MIXTURE OF OTHER SCIENCES



(1)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

تنها المپیادی که همزمان ویژه دانش 
!استتجربیو ریاضیآموزان رشته های 



(2)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

شیمی ترکیبی جالب از مجموعه علوم  
به ریاضی و تجربی است برای آنهایی که

!عالقه مندندجوانب مختلف علم 



(3)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

طح المپیاد شیمی در سبر خالف تصور عموم 
توار  اسحل مسئله ملی و بین المللی عمدتا بر 

!نیستصرفا حفظی است و شامل دروس 



(4)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

کتاب های  منابع مرحله اول و دوم 
می  است و با کشیمی عمومی و دبیرستان

!دست یافتمدالتالش میتوان به 



(5)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

در و میتوانمحدودندمنابع دوره تابستان 
!براحتی بر آنها مسلط شدسال 2

!میگیرندطالدانش آموزان دوم دبیرستان که مدال 



(6)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

ش آموز ثابت کرده ایم که نتیجه گرفتن دان
قریبا در این رشته تپر تالش یا با استعداد

!استقطعی



(7)چرا المپیاد شیمی بخوانیم؟ 

یمی شحداقل اثر المپیاد شیمی اینکه درس 
است که دارای اهمیت نسبتا باالییکنکور 

!را با خیال راحت مسلط خواهید بود



...و اما المپیاد شیمی در این مجموعه

!استآنورودیآموزاندانشمجموعههرسرمایهترینمهم1.

انرژیمدارسمجموعهازکهمتخصصوتجربهباکادری2.
!اندشدهجمعهمگردفرزانگانوحلیعالمه،اتمی



PHYSICAL CHEMISTRY

• CHEMICAL THERMODYNAMICS

• ENERGY! ENERGY! ENERGY! (HEAT, WORK, ENTHALPY, ENTROPY, FREE ENERGY)

• CHEMICAL KINETICS

• RATE OF CHEMICAL REACTIONS

• QUANTUM CHEMISTRY

• STRUCTURE OF ATOM WITH MATHEMATICAL CALCULATIONS! ATOMIC MODELS!







ANALYTICAL CHEMISTRY

• MATHEMATICAL ANALYSIS OF SAMPLES AND SOLUTIONS

• CHEMICAL EQUILIBRIUM, ACIDS AND BASES, SEDIMENTATIONS, COMPLEX IONS,

TITRATIONS, SPECTROPHOTOMETRY, ELECTROCHEMISTRY





ORGANIC CHEMISTRY

• CHEMISTRY OF CARBON COMPOUNDS AND REACTIONS





INORGANIC CHEMISTRY

• CHEMISTRY OF ALL ELEMENTS EXCEPT CARBON





SOLVED PROBLEM!







THE END!


