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  مفردات المنهج

  الفصل االول: قوى الحوامض والقواعد

 ،الحوامض الكاربوآسيلية هي حوامض عضوية، تحتوي على مجموعة الكاربوآسيل الوظيفية
وتقوم بمنح البروتون. اما القواعد العضوية هي مرآبات عضويه تتصرف آقاعدة وتكون متقبله 
للبروتونات وعادة ما تحتوي على ذرات نتروجين التي يسهل اضافة بروتون لها مثل االمينات 

  والمرآبات الحلقيه غير المتجانسه مثل البيريدين. 

  تيةالحوامض: تعريفها، منشأها، الحوامض االليفا

  الفينوالت، الحوامض الكاربوآسيلية االروماتية

  القواعد: تعريفها، القواعد االليفاتية

  متجانسةالالقواعد االروماتية،  القواعد الحلقية غير 

  ناقصه لاللكترونات مع تفاعالتهاO و Nيونات الكاربون الموجبه وذرات أالفصل الثاني: 

يون الكاربون الموجب من االنشطار الغير متجانس لفصائل متعادله ومن طرق عديده أيتكون 
اخرى ويكون شكله الهندسي مثلث مستوي وتهجين اوربيتاالت ذرة الكاربون الحامله للشحنه 

 .sp2الموجبه هو 

  أيون الكاربون الموجب: طرق تكوينه،  بنيته، استقراريته

  االمثلةتفاعالت أيون الكاربون الموجب مع 

  عادات ترتيب أيون الكاربون الموجبإنواع أ

  ناقصة لاللكترونات Oو  Nعادة الترتيب الى ذرات إ

  

  



  يونات الكاربون السالبة وتفاعالتهاأالفصل الثالث: 

يونات الكاربون السالبة آيانات وسطيه تتكون من االنشطار غير المتجانس لالصرة التساهميه أ
يمكن ان يتخذ  -R3Cالسالب البسيط من نوع يون الكاربون أن إوهذه الوسطيات فعاله جدا". 

  .sp2او مستويا"  sp3توزيعا" فراغيا" هرميا" 

  استقراريتهأيون الكاربون السالب: طرق تكوينه،  بنيته، 

  تفاعالت أيون الكاربون السالب: تفاعالت االضافة وميكانيكياتها

  تكملة تفاعالت االضافة وميكانيكياتها

  تفاعالت االزاحة وميكانيكياتها

  عادة الترتيب وميكانيكياتهاإتفاعالت 

  الفصل الرابع: التعويض النيوآليوفيلي على ذرة آاربون مشبعة

وفيه سرعة  SN2وآليوفيلي نوعين من التفاعالت هي تفاعالت تتضمن تفاعالت التعويض الني
 SN1التفاعل تعتمد على ترآيز هاليد االلكيل وترآيز النيوآلوفيل. اما النوع الثاني هي تفاعالت 

  وفيه سرعة التفاعل تعتمد على ترآيز هاليد االلكيل فقط.

  SN2و  SN1تعويض نيوآليوفيلي على ذرة آاربون مشبعة: ميكانيكيات التعويض 

  SNiو  SN2و  SN1ميكانيكيات التعويض  تطبيقات وأمثلة على

  وميكانيكياتهاتاثير المجاميع المجاورة على تفاعالت التعويض مع االمثلة 

  الفصل الخامس: تفاعالت االنتزاع

و أزالة ذرتين إوتشمل تفاعالت االنتزاع  1,2 -و انتزاعأ α،β–نتزاع نوع إاالنتزاع: هو 
صرة مزدوجة. ويتم آخرى لتكون أو مجاميع أمجموعتين من الجزيئه بدون تعويضهما بذرات 

  واالخيره تكون نادرة الحدوث. E1cBاو  E2او  E1ذلك حسب ميكانيكية 

  تفاعالت االنتزاع: تعريفها وانواعها

  التوجيه في تفاعالت االنتزاع وتاثير المجاميع الفعالة على االنتزاع

  السادس: المرآبات الحلقية غير المتجانسهالفصل 

و أو آبريت أآثر مغايره قد تكون اوآسجين أو أوهي مرآبات حلقيه تحتوي على ذره 
و أنايتروجين مثل الفيوران والثايوفين والبايرول وقد يتكون المرآب الحلقي من حلقه واحده 

  آثر.أ

  ميتها، طرق تحضيرهاالمرآبات الحلقية غير المتجانسة الخماسية: انواعها، تس



  تفاعالت المرآبات الحلقية غير المتجانسة الخماسية

  المرآبات الحلقية غير المتجانسة السداسية: انواعها، تسميتها، طرق تحضيرها

  تفاعالت المرآبات الحلقية غير المتجانسة السداسية

  المرآبات الحلقية الملتحمة: انواعها، تسميتها، طرق تحضيرها، تفاعالتها

  فصل السابع: المرآبات االروماتية متعددة الحلقاتال

هي مرآبات آيميائية تتكون من حلقات اروماتيه ملتحمه وال تحتوي على ذرات مغايره وتنتج 
من االحتراق الغير آامل للوقود المحتوي على آاربون مثل الخشب او الفحم ... الخ مثل 

  النفثالين واالنثراسين.

  دة الحلقات: النفثالين ومشتقاته، تحضيرها وتفاعالتهاالمرآبات االروماتية متعد

  االنثراسين والفينانثرين  ومشتقاتها، تحضيرها وتفاعالتها

  الفصل الثامن: الجذور الحرة

و جزيئات تحتوي على الكترونات مفرده (غير زوجيه) وتتكون من أوهي عبارة عن ذرات 
  ".االنشطار المتجانس لالصره المفرده وتكون نشطه جدا

  الجذور الحرة: تعريفها، بنيتها، استقراريتها، وطرق تكوينها

  تفاعالت الجذور الحر
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