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 مسئول ال
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كلية التربية 

شعبة تعليم  

 زراعي

عاطف   / م.أ.د

خضر  محمد 

 نصار

معطيا تعريفا للكيمياء العضوية موضحا اهمية   كللمركبات العضوية مميزات خاصة تميزها عن باقى المركبات وضح ذل  .1
 عنصر الكربون فى الكيمياء العضوية. 

الروابط الكيميائية لها طبيعة خاصة فى الربط بين الذرات و بعضها و الجزيئات و بعضها وضح ما المقصود بها و اهم   .2
 انواعها. 

 ما هى اهم اقسام التفاعالت الكيميائية و اسس ميكانيكياتها؟ .3
 انواع الجواهر المهاجمة فى الكيمياء العضوية و دورها.  .4
 ما هى االلكانات و اهم خواصها الطبيعية و طرق تسميتها.  .5
 اهم الخواص الكيميائية لاللكانات و لماذا هى خاملة كيميائيا.  .6
 بة الصيغة العامة لها. طرق تحضير االلكانات مع كتا .7
 ما هى االلكينات و اهم خواصها الطبيعية و طرق تسميتها.  .8
 اهم الخواص الكيميائية لاللكينات و لماذا هى نشطة كيميائيا عن االلكانات؟ .9
 طرق تحضير االلكينات مع كتابة الصيغة العامة لها.  .10
 ينات و اهم خواصها الطبيعية و طرق تسميتها. اما هى االلك  .11
 ايهما اكثر نشاطا االلكاينات أم االلكينات؟  ينات ؟ااص الكيميائية لاللك اهم الخو .12
 ينات مع كتابة الصيغة العامة لها. اطرق تحضير االلك  .13
 نبذة مختصرة عن البنزين موضحا مشتقاته و االستبداالت الممكنة على حلقة البنزين.  .14
 ق تسميتها.ما هى المجموعة الوظيفية فى الكحوالت موضحا اقسام الكحوالت و طر  .15
 أهم استخدامات الكحوالت موضحا ارتفاع درجات غليانها عن االلكانات المقابلة.  .16
 بب تنوعها و طريقة تسميتها و اهم استخداماتها.     ما المقصود بهاليدات االلكيل موضحا س .17
 ما هى االيثيرات موضحا طرق تسميتها و سبب خمولها الكيميائي.  .18
 الكيتونات و ما الفرق بينهما و اهم استخداماتهما.   دهيدات وما هى المجموعة الفعالة فى االل  .19
المجموعة الفعالة فى االحماض الكربوكسيلية اذكرها موضحا انواع االحماض الكربوكسيلية مع ذكر خواصها و اهم   .20

 استخداماتها. 
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 تخداماتها. االسترات مجوعة من مجاميع المركبات العضوية وضح ما المقصود بها و كيفية تسميتها و اهم اس .21
 وضح الفرق بين االمينات و االميدات ذاكرا انواع االمينات و خصائصها و استخداماتها.  .22
اهم المجاميع الكيميائية فى الكيمياء العضوية اذكرها و اذكر اسم كل قسم من اقسام المركبات العضوية التى يتبعها   .23

 . موضحا بمثال الفرد االول لكل مجموعة من المركبات كال على حدة
 وضح ما المقصود باالزاحة االلكترونية فى الجزيئات العضوية موضحا العمليات اللتى بواسطتها يتم هذا االنحياز؟ .24
 ما هى الهيدروكربونات و طرق تصنيفها و اقسامها و الطرق المتبعى فى تسميتها؟ .25
كربون ببعضها، طرق تسميتها،  فرق ما بين االلكانات و االلكينات من حيث التشبع، عدد الروابط التى تربط ذرات ال .26

 الخواص الطبيعية، الخواص الكيميائية، و ابسط مثال لكل منهما. 
فرق ما بين الكحوالت و الحماض الكربوكسيلية من حيث المجموعة الفعالة، طرق التسمية، اهم األقسام، الخواص   .27

 الطبيعية، أبسط مثال لكل منها، االستخدامات. 

 الهيدروكربونية األليفاتيةالمركبات  تكلم عن   .28

 . ةمركبات الهيدروكربونية غير المشبعالتكلم عن   .29

 . األروماتية ةالمركبات الهيدروكربونيتكلم عن   .30
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