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 درجات( 8)لمركبات العضوية االتية:ا ألربع من اكتب الصيغة البنائية( 0س 

  3CH – 2CH – 2CH – 2CH – 2CH – 2CH –) 5H2(C(Cl) C – 2CH –3 CH   اثيل نونان. -3-كلورو  -3(0

        و فينول.بروم -ميتا( 6

 3CH – 2CH –) 2IC ( – 2CH –C  ≡ CH    هكساين. -1-داي يودو -4،4 (3

 3CH –) ClCH ( –) 3(CH HC – HC = 2CH   بنتين. -1-مثيل -3-كلورو -4 (4

   CH – 2CH –O  –) 3HC(  HC – 3CH 3   ايزوبروبيل اثيل ايثر.( 5

 علل لماذا الكحوالت درجات غليانها اعلى من االيثرات، موضحاً اجابتك برسم المجاميع الفعالة لهذه المركبات. أ(( 6س 

 درجات( 4)

والتي من خاللهاا تساتعيع جزيتاات الكحاول ان  O-H-)الن الكحوالت بصورة عامة تحتوي على مجموعة فعالة وهي مجموعة الهيدروكسي )

ترتبط فيما بينها بأواصر هيدروجينية، وعنادما نغلاي الكحاول نحتااى الاى حاااة  رارياة عالياة نسابياً لتكساير تلاك االواصار لاذلك تازداد درجاة 

يدروكساي  وانماا تحتاوي علاى مجموعاة غليان الكحوالت مقارنة مع نظيراتها من جزيتات األيثر والتي ال تحتوي على مثل هذه المجوعاة )اله

فيماا بينهاا وياذلك ال تحتااى الاى  ةلذلك جزيتات االيثارات التكاون اواصار هيدروجينيا C-O-C)فعالة هي االوكسجين المرتبط بذرتين كربون )

   الداي مثيل ايثر. ل االيثانول ودرجة  رارة عالية لغليانها فتكون درجة غليانها اال بكثير من الكحوالت المتفاربة في الوزن الجزيتي مثل كحو

 درجات( 8:)اكتب الصيغة البنائية وصنف أربع من الكحوالت والهاليدات العضوية ادناه (ب( 6س 

 هاليد الكيل ثالثي. 3CH – 2CH – 2CH – 2CH –) 5H2(C) F(C – 2CH –3 CH    اثيل هبتان. -3-فلورو -3 (0

 هاليد الكيل ثالثي.  3CH –2 CH  –2 CH  –= C( I ) 2 CH   .بنتين -1-يودو -2( 6

 اليد الكيل ثانويه  برومو سايكلوبنتان.( 3 

 كحول ثانوي.  3CH –2 CH –CH(OH)  – 2CH–3 CH   بنتانول. -3( 4 

 .ثالثيكحول   3CH – 2CH –2CH – 2CH –(OH) )3CH( C–2 CH – 3CH هبتانول. -3-مثيل -3 (5 

 

 

 

 

 



 

، واكتب وسم جميع االشباه الجزيتية غم/مول 52جد الصيغة الجزيتية لمركب عضوي اوليفيني وزنه الجزيتي ( 3س 

درجات( 8) والمتشكالت الهندسية لهذا المركب.  

  

          CnH2n =52 12xn+1x2n=52            14n=52    n=4  

 واشباهه الجزيئية هي كما يأتي: 8H4Cهي:  االوليفينياو   االلكيني العضوي اذن الصيغة الجزيئية للمركب

1) CH2 = CH – CH2 – CH3  {1-Butene }. 2) CH2 – CH = CH2 – CH2  {2-Butene}. 3) CH3 -CH(CH3) = CH2{2-Methyl-1-Propene} 

فيه، حيث  الهندسية او الجناس الهندسيبيوتين لتوفر شروط المتشكالت  -6( وهو 6اما المتشكالت الهندسية فتحدث او تنشأ في المركب رقم )

 يتكون مركبين هندسيين وهما كما يأتي:

                                0)  {Cis -2 - Butene }.          2) {Trans-2-Butene} 

البنائية  حضر أربع من المركبات العضوية ادناه باستخدام المواد والعوامل المساعدة المناسبة، مع كتابة الصيغ( 4س

 درجة( 06لجميع المركبات العضوية المتفاعلة والناتجة. )

   +     3FeBr  +2Br       ضر البرومو بنزين من البنزين.( 0 

                   + 4SO2+ H  3HNO                                                           ضر البارا نيترو تلوين من التلوين.( 6 

     

  ,3CH – 2CH – 2CH – 2CH – HO                  O2H       بيوتانول من البيوتين. -2 ضر ( 3 
+H   +  3CH – 2CH – = CH 2CH 

                                                                                                        

 ايثر من كلوريد االثيل.  ضر اثيل بروبيل( 4 

 3 CH – 2CH –O  – 2CH - 2HC – 3CH     +Na-O – 2CH - 2HC - 3CH +  Cl – 2CH – 3CH 

 بنتاين  من األسيتيلين. -1 ضر ( 5 

 

3CH – 2CH– 2CH –≡ C  CH                 Cl – 2CH – 2CH – 3+ CH  +Na -CH≡C         CH + Na             ≡CH 

 


