
 

 

لمپیاد شیمی ایران آموزش داده در جزوۀ جامع ا ست کهمباحث و عناوینی ابرخی از  ،آنچه در ادامه آمده

 :از مطالعه الزم است توجه داشته باشید کهقبل  .شده

 و  تشخیص. تعدادی از این مباحث به صورت خالصه و برخی کامالً مفصل آموزش داده شده اند

 .بوده است نگارنده در چه میزان آموزش داده شوند، بر عهدۀ تمییز اینکه کدام عناوین

 موجود در  ، الزاماً به صورت کامل تمامی مباحث(که در ادامه می بینید)آموزش داده شده عناوین

از مباحث المپیاد % 09با این وجود سعی شده بیش از . المپیاد شیمی ایران را در بر نخواهد گرفت

 .آموزش داده شود و تا حدّ پیشرفته ملشیمی ایران، به صورت کا

 هایعنوان ها، می توانید کلیددر این  ی سریع تربرای جستجو Ctrl + F  و واژگانرا فشار داده 

 .دهیدقرار  جستجو مورد موردنظرتان را

  و درنتیجه همین پرونده  – ی ایرانمیجامع المپیاد ش در جزوهمباحث مطرح شده ممکن است بعدها

قبل از خرید  لذا سعی کنید. بگیرندمورد بازنگری، اصالح و تغییرات قرار  –که روبروی شماست

کرده، مطالعه دانلود  www.olampiad.us/jozvehجزوه، یک بار دیگر این فایل را از آدرس 

 .نمایید
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 فهرست عناوین آموزشی شیمی المپیاد ایرانجزوه پیشرفته 

 

 .حق چاپ محفوظ است 2

 

 شیمی آلی

 هیدروکربن ها .1

 نحوه رسم ساختار اسکلتی برای هیدروکربن ها .2

 ترکیبات آلیفاتیک .3

 ترکیبات آروماتیک .4

 آلکان ها .5

 سیکلوآلکان ها .6

 آلکن ها .7

 آلکین ها .8

 دی ان ها  .0

 دی ان های مزدوج .19

 مزدوج هپیوند دوگان .11

12. s –  سیس وs – ترانس 

 مشتقات آلی .13

 گروه های آلکیل .14

 گروه های آریل .15

 آلکیل هالیدها .16

 الکل ها .17

 دیول ها .18

 دیول های دوقلو .10

 انول ها .29

 کتون ها .21

 انولی –توتومتری کتو .22

 گروه کربونیل .23
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 آلدهیدها .24

 اسیدهای آلی .25

 همولوگ یا هم رده .26

 ایزومری ساختاری .27

 ایزومری هندسی .28

 ایزومری صورتبندی .20

 ایزومری فضایی .39

 چرخش مجاز حول پیوند ساده .31

 چرخش ممنوع حول پیوند پای .32

 نامتقابلصورتبندی های متقابل، کج و  .33

 روش نیومن برای رسم صورتبندی ها .34

 فرم صندلی و فرم قایقی برای سیکلوهگزان .35

 موقعیت های استوایی و محوری در سیکلوهگزان .36

 انرژی چرخشی یا انرژی پیچشی .37

 فشار زاویه ای یا کرنش زاویه ای .38

 پارافین ها .30

 اکسایش آلکان ها با اکسیژن .49

 اکسایش آلکان ها با پرمنگنات .41

 وپروکسیواسطه های هیدر .42

 اکسیژن سه تایی و اکسیژن یکتایی .43

 واکنش دیلز آلدر .44

 هالوژن دار شدن رادیکالی آلکان ها .45

 مشاهدات تجربی هالوژن دار شدن رادیکالی آلکان ها .46

 مکانیسم هالوژن دار شدن رادیکالی آلکان ها .47

 انواع کربن و هیدروژن در شیمی آلی .48
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 مونوهالوژن دار شدن .40

 بازده احتمالی .59

 بازده گزینشی .51

 ادیکال های آلیر .52

 کربونیوم ها یا کربوکاتیون های آلی .53

 کربانیون های آلی .54

 کاربن های آلی .55

 اثر رزونانس در پایداری گونه های دارای کمبود یا ازدیاد بار .56

 اثر القایی در پایداری گونه های دارای کمبود یا ازدیاد بار .57

 انواع رزونانس در گونه های دارای کمبود یا ازدیاد بار .58

 βای هیدروژن ه .50

 اثر الکترون کِشندگی .69

 اثر الکترون دهندگی .61

 بازدارنده ها در واکنش های رادیکالی .62

 بازآرایی یا نوآرایی رادیکال های آلی .63

 مهاجرت آریلی .64

 آغازگرها در واکنش های رادیکالی .65

 هیدروژن زدایی یا هیدروژن گیری .66

 واکنش های سیکلوآلکان های کوچک .67

 هیدروژن کافت .68

 واکنش های افزایشی .60

 ن متیلِنگنجاند .79

 حدواسط متیلنی .71

 واکنش های افزایشی در آلکن ها .72

 افزایش الکتروندوستی در آلکن ها .73
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 افزایش رادیکالی در آلکن ها .74

 افزایش هیدروژن به آلکن ها .75

 نیکل رانی .76

 هیدروژن دار شدن کاتالیزوری در آلکن ها .77

 هیدروژن دار شدن با دی ایمید در آلکن ها .78

 هیدروژن دار شدن انتخابی آلکن ها .70

 فزایش سینا .89

 افزایش آنتی .81

 افزایش اسیدها به آلکن ها .82

 الکتروندوست ها یا الکتروفیل ها .83

 مشاهدات تجربی در افزایش اسیدها به آلکن ها .84

 مکانیسم افزایش اسیدها به آلکن ها .85

 مارکونیکوف هقاعد .86

 مارکونیکوفی جهت گیری مارکونیکوفی و ضد .87

 نوآرایی یا بازآرایی کربونیومی .88

 یننوآرایی واگنر میرو .80

 مهاجرت هیدریدی .09

 مهاجرت آلکیلی .01

 مهاجرت آریلی .02

 زایتسف در پایداری آلکن ها هقاعد .03

 حالل های بی اثر .04

 افزایش هالوژن به آلکن ها .05

 مکانیسم افزایش هالوژن به آلکن ها .06

 واسط های هالونیومی هالونیوم ها و حد .07

 افزایش هالوژن به آلکن ها .08
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 افزایش هیپوهالواسیدها به آلکن ها .00

 ایش هیپوهالواسیدها به آلکن هامکانیسم افز .199

 هالوهیدرین ها .191

 فرم های رزونانسی هالونیوم ها .192

 هیدروبوردار شدن آلکن ها .193

 تری آلکیل بوران ها .194

 مکانیسم هیدروبوردار شدن آلکن ها .195

 هیدروبوردار شدن اکسایشی برای آلکن ها .196

 اوزونکافت یا اوزونولیز یا اوزون دار شدن آلکن ها .197

 اوزونید اولیه .198

 اوزونیدها .190

 کاهش و اکسایش اوزونیدها .119

 پیوندهای پراکسیدی .111

 اپوکسیددار شدن و هیدروکسیل دار شدن آلکن ها .112

 پراسیدهای آلی .113

 اپوکسیدها و اکسیران ها .114

 هیدرولیز قلیایی اپوکسیدها .115

 دیول ها –1،2گلیکول های مجاور یا  .116

 هیدروکسیل دار شدن آلکن ها با محلول پرمنگنات .117

 افزایش رادیکالی هیدروژن برمید .118

 اثر پروکسید .110

 ترک کننده و هسته دوست .129

 خصلت هسته دوستی .121

 خصلت هسته دوستی و خصلت بازی همقایس .122

 یک خاصیت ترمودینامیکی با یک خاصیت سینتیکی همقایس .123
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 عوامل موثر در قدرت هسته دوستی .124

 ازدحام فضایی .125

 حالل های پروتیک یا مجتمع .126

 خصلت ترک کنندگی .127

 عوامل موثر در خصلت ترک کنندگی .128

 هسته دوستی در آلکیل هالیدهااستخالف  .120

 جزء مورد عمل یا سوبسترا .139

 سینتیک واکنش های استخالف هسته دوستی در آلکیل هالیدها .131

 برای استخالف هسته دوستی آلکیل هالیدها 2SNمکانیسم  .132

  2SNویژگی های مکانیسم  .133

 وارونگی فضایی .134

 نقش حالل در انواع واکنش ها .135

 لکیل هالیدهابرای استخالف هسته دوستی آ 1SNمکانیسم  .136

  1SNویژگی های مکانیسم  .137

 هترولیز یا ناجورکافت .138

 همولیز یا جورکافت .130

 فضاگزین و غیرفضا گزین بودن .149

 سولولیز یا حاللکافت .141

 زوج یون .142

  SNiمکانیسم  .143

  SNiویژگی های مکانیسم  .144

 واکنش های حذفی در آلکیل هالیدها .145

 در آلکیل هالیدها βهیدروهالوژن زدایی  .146

 ...بتا، گاما و کربن و هیدروژن آلفا،  .147

 در آلکیل هالیدها βهیدروهالوژن زدایی  برای  2Eمکانیسم  .148
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 در آلکیل هالیدها βهیدروهالوژن زدایی  برای  1Eمکانیسم  .140

 شروط هم سطحی آنتی و هم سطحی سین .159

   2Eویژگی های مکانیسم  .151

 حذف زایتسف .152

   1Eویژگی های مکانیسم  .153

 شیمی فضایی .154

 کربن چهاروجهی .155

 فعال نوری فعالیت نوری و مواد .156

 نور معمولی و نور قطبیده .157

 دستگاه قطبش سنج .158

 چرخش ویژه .150

 مواد با چرخش راستگرد و چپ گرد .169

 تصویر آینه ای و انانتیومری .161

 کایرالیته و مواد کایرال .162

 ویژگی های انانتیومرها .163

 مخلوط های راسمیک یا راسمی .164

 مرکز کایرال .165

 کربن کایرال .166

 نامگذاری انانتیومرها .167

 دیاستریومرها .168

 ی دیاستریومرهاویژگی ها .160

 ساختار مزو .179

 نامگذاری دیاستریومرها .171
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 شیمی فیزیک

 ریاضیات در شیمی فیزیک .172

 انواع عدد .173

 اعداد طبیعی .174

 اعداد حسابی .175

 اعداد صحیح .176

 اعداد گنگ .177

 اعداد گویا .178

 اعداد حقیقی .170

 ، حقیقی و موهومیاعداد مختلط .189

 اعداد پیوسته و ناپیوسته .181

 لگاریتم و انواع آن .182

 یتممبنای لگاریتم و پایه لگار .183

 لگاریتم اعشاری .184

 لگاریتم دودویی .185

 لگاریتم طبیعی .186

 عدد نپر یا ثابت نپر .187

 توابع .188

 توابع هبرد و دامن .180

 دلتا و دیفرانسیل متغیرها .109

 شیب منحنی ها و مشتق توابع .101

 برخی مشتقات پرکاربردتر .102

 مشتق جزئی .103

 انتگرال نامعین .104
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 انتگرال معین .105

 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد .106

 ستیسیستم، محیط و جهان ه .107

 دیواره و انواع آن .108

 انواع سیستم .100

 توابع ترمودینامیکی .299

 حالت تابع .291

 مسیر تابع .292

 انرژی و واحدهای آن .293

 انرژی جنبشی و پتانسیل .294

 انرژی درونی .295

 انرژی کل یک ماده .296

 قانون صفرم ترمودینامیک .297

 دما و تعریف آن .298

 مابین آنها هانواع واحدهای دما و رابط .290

 کار و گرما و عالمت های آنها .219

 جم و انبساط و انقباضکار فشار ح .211

 فرایندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر .212

 گازهای ایده آل و حقیقی .213

 تفاوت گاز ایده آل و گاز کامل .214

 حالت گازها همعادل .215

 سیستم های سینتیکی و انواع آن .216

 نمودار انرژی برای یک فرایند .217

 حالت گذار یا کمپلکس فعال .218

 واکنش های رفت، برگشت و تعادل .210
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 زمان تعادل .229

 انرژی فعالسازی و ویژگی های آن .221

 مکانیسم واکنش ها .222

 سرعت همعادل .223

 ضریب سرعت یا ثابت سرعت .224

 زمان نیمه عمر .225

 قانون اول ترمودینامیک .226

 ظرفیت های گرمایی .227

 خاصیت مقداری و شدتی .228

 ظرفیت های گرمایی مولی .220

 ظرفیت های گرمایی ویژه .239

 ظرفیت گرمایی گاز ایده آل .231

 فرایندهای هم فشار .232

 جمفرایندهای هم ح .233

 فرایندهای هم دما .234

 فرایندهای آدیاباتیک .235

 فرایندهای تغییر فاز .236

 فرایندهای چرخه ای .237
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 آنتالپی و انرژی درونی یک فرایند هرابط .230

 فشار داخلی .249

 فرایند هم آنتالپی .241
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 فهرست عناوین آموزشی شیمی المپیاد ایرانجزوه پیشرفته 

 

 .حق چاپ محفوظ است 03

 

 علم سینتیک .279
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 زمان آسایش .280
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