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بررسی تئوریھای پیوند، مفھوم ھیبریداسیون،   فصل اول کتاب ولھارد
، قاعده ساختار مولکولھای ساده، مدل لوییس

 ھشت تایی

  ھفتھ اول ساختار و پیوند

مفھوم اسید باز، نظریھ ھای اسید باز، خصلت  م کتاب ولھاردفصل دو
  نوکلئوفیلی، 

 نامگذاری ،خصوصیات فیزیکی معرفی آلکانھا،
 آلکانھا،

 ھفتھ دوم ، معرفی آلکانھااسید و باز

 واکنش پذیری آلکانھا، ھالوژن دار کردن، فصل سوم کتاب ولھارد
آنالیز صورتبندی در آلکانھا، پایداری رادیکالھا، 

 آلکانھا نسوخت

 ھفتھ سوم آلکانھا

معرفی، نامگذاری، خصوصیات فیزیکی، فشار  فصل چھارم کتاب ولھارد
انس در آلکانھای حلقوی، ایزومری سیس ترحلقھ، 

، آلکانھای حلقوی آلکانھای حلقوی جوش خورده
 تحت فشار

 ھفتھ چھارم آلکانھای حلقوی

، پایداری سیکلوھگزان، معرفی ایزومرھا فصل پنجم کتاب ولھارد
 ایزومرھا و تبدیالت آنھا

 ھفتھ پنجم آلکانھای حلقوی

انانتیومرھا، فعالیت نوری، معرفی، تاریخچھ،  فصل ششم کتاب ولھارد
آرایش فضایی مطلق، و تعیین پیکربندی، ساختار 

 فیشر

 ھفتھ ششم شیمی فضایی

با بیش از یک مرکز فضایی، شیمی  اییمولکولھ فصل ششم کتاب ولھارد
فضایی در واکنشھای آلی، جداسازی انانتیومرھا، 

 ھیدروژنھای انانتیوتاپیک و دیاستریو تاپیک

 ھفتھ ھفتم شیمی فضایی

 ھفتھ ھشتم مرور مطالب، رفع اشکال، حل تمرین ترم نامتحان میا خص خواھد شدتمرینات مش
معرفی نامگذاری، خواص فیزیکی و شیمیایی،  فصل ششم کتاب ولھارد

 نوع اول معرفی واکنشھای جانشینی
  ھفتھ نھم  آلکیل ھالیدھا

فصل ششم و ھفتم کتاب 
 ولھارد

نوع اول و  بررسی مکانیسم واکنشھای جانشینی
 اثر حالل، شیمی فضایی، گروه ترک کننده، دوم

  ھفتھ دھم آلکیل ھالیدھا

ع اول و نوع دوم، بررسی واکنشھای حذفی نو فصل ھفتم کتاب ولھارد
  پایداری کربوکاتیونھا، مکانیسم، 

 کاتالیزورھای انتقال فاز

  ھفتھ دھم آلکیل ھالیدھا

معرفی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی،  کتاب ولھاردفصل ھشتم 
خصوصیت اسیدی و بازی، منابع  نامگذاری،

، معرفی الکلھا و آزمایشگاھی تھیھ صنعتی
  ترکیبات آلی فلزی

  ھفتھ یازدھم  الکلھا

کتاب  و نھم فصل ھشتم
 ولھارد

واکنشھای الکلھا، سنتز الکلھای پیچیده تر، 
واکنش با اسیدھا، نو آرایی  آلکوکسیدھا،
  کربوکاتیونھا

  ھفتھ دوازدھم  الکلھا

کتاب  نھم و ھشتم فصل
 ولھارد

میایی نامگذاری، خصوصیات فیزیکی و شی
  واکنشھای اترھااترھا، روشھای تھیھ اترھا، 

  ھفتھ سیزدھم  اترھا 

اترھای حلقوی، اپوکسیدھا، تیولھا مرکاپتانھا  فصل نھم کتاب ولھارد
  نامگذاری، روشھای تھیھ و واکنشھای آنھا

  ھفتھ چھاردھم  اترھا و ترکیبات گوگرد دار

  ھفتھ پانزدھم  مرور مطالب، رفع اشکال، حل تمرین  امتحان پایان ترم تمرینات مشخص خواھد شد
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