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 81/6/7182التاريخ:

 االولالدور:           ثاني االمتحانات النهائية الفصلية/ الفصل ال                                       ولالصف :   اال  

  7182-7186الدراسي للعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات  81مالحظة / لكل سؤال 

عند    CH –C  ≡C  –3 CH 3و     C H   ≡C  -2CH -3CHقارن بين المركبين   /  8س

 تفاعلهما مع :

8-  + Ag                                  7- 4 KMnO             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كيف يتم اكسدة حلقة البنزين وضح بالتفصيل ؟ مع المعادلة  A/  7س

  B   متى تصبح الخطوة الثانية من كلورة االلكانات اهم من الخطوة االولى ؟ وضح ذلك مع :

 المعادلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / اجب عن احد الفرعين  3س

 ؟ مع كتابة المعادلة  O 3كيف تتكون مركبات الكاربونيل من تفاعل الكين مع  -8
 كيف يتكون الكاليكول ؟ مع كتابة المعادلة  -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / سمي المركبات االتية : 4س

8-                                                                                         2-
                                                                                                  

 

3-                                                                                                                                 4- 
 
 

                                                                                            
                                                                                                              5- 

 

 رئيس القسم               مدرس المادة                                                          



 أ.م.د. خديجة عبيس حمود                                                  م.م. لجين ابراهيم حسين   

 االجابة : 

1- +Ag 

لتكوين استليدات  Ag ,تتفاعل االلكانيات الحامضية مع بعض االيونات الفلزية الثقيلة مثل  /  1س
الى محلول نترات الفضة في الكحول دليل  او االستلين االلكاينغير ذائبة فظهور راسب عند اضافة 

على وجود هيدروجين مرتبط باحدى ذرات كاربون اآلصرة الثالثية والتفاعل يستعمل للتمييز بين 
 مضية وااللكانيات غير طرفية او غير حامضية .حاالطرفية او الاو االستلينات االلكانيات 

 
3CH + AgNO≡C2CH3CH 3HNO +Cag≡C2CH3CH +CH  Ag ≡C2CH3CH 

                                         
 راسب                                                 

 
 no reaction   →+Ag  + 3C CH ≡C 3CH  الكاين غير طرفي 

      
2- 4  KMno  

ن حصول انشقاق االلكاي يؤدي الى Kmno4كانيات مع عوامل مؤكسدة قوية مثلان تفاعل االل
الغير طرفية  او االستلينات اتينوينتج عن ذلك تكون الحوامض الكربوكسيلية في حالة االلكا

 الطرفية . او االستلينات في حالة االلكاينات  2COويتكون الحامض الكروكيسلي و 
 

CH3-C≡C-CH3 + KMno4 → CH3 COH + CH3 COH 
CH3-C≡C-H + KMno4 →CH3 COH + CO2          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : A/  2س

أكسدة البنزين صعبة للغاية عند غياب البدائل المنشطة حيث يتأثر ببطء شديد عند معالجته مع 
برمنغنات البوتاسيوم القلوية الساخنة )في حين تتفاعل االلكينات فورًا( ومع ذلك فان االكسدة 

 كسر الحلقة  المحفزة في الحالة البخارية تؤدي الى
 

 
 
B  / 
مول من غاز  1عندة هلجنه االلكانات بالكلور في الخطوة االولى على سبيل المثال يتم بمزج  

مول من غاز الكلور الذي يحدث في بداية التفاعل يوجد فقط غاز الميثان للتفاعل  1الميثان و 
وهكذا فان الميثان سوف  مع غاز الكلور ليعطي ناتج الخطوة االولى من الهلجنه كلوريد المثيل

يختفي ويظهر محله كلوريد المثيل وكلما زادت كمية كلوريد المثيل بمرور الوقت فانه يتنافس مع 
الميثان للتفاعل مع الكلور المتوفر وفي نفس الوقت تزداد كمية كلوريد المثيل بينما تقل كمية 

لمادة االعلى تركيز وهكذا تصبح وبذلك الكلور سوف يفضل مهاجمة كلوريد المثيل النه االميثان 
الخطوة الثانية من الكلورة اهم من الخطوة االولى حيث تتكون كمية كبيرة من كلوريد المثيل 

   CCL4وبالتالي سوف تتكون 
 

CH4+Cl2→CH3Cl +HCl    
CH3Cl +Cl2 →CH2Cl2 +HCl 
CH2Cl2 +Cl2 → CHCl3 +HCl  
 CHCl3 +Cl2 →CCl4 +HCl  

 
 

 

 

 



 

 /  3س

1- 

والذي عند اختزاله يعطي مركبات  ozonideلتعطي اوزونيد  O3 تتفاعل االلكينات مع االوزون 
 الكاربونيل .

                                           O 
R               R                 O         O              R       O     OR 

R              C       C   –C  –C  –R          3+ OC       C         
R               R                    R     R                  R       O             R 
                                                                       O Zonide  

 اختزال                                       
R                          R              
    C     O + O    C                        
R                          R                                       
e.9=- 

5H2C                           3CH    3C2H5       (i) O            3CH 
C       O + O      C     3C       C    + O     

H3CH   2H          (ii) pd/ H            3CH 
                 

CooH      Aceton         ethanaldehyele 3Orzn / CH      
 

 

 

 :   Glycol formationتكوين الكاليكوالت : 2 
الكاليكواليت هي كحوالت ثنائية الهيدروكسي متجاورة تتكون باضافة مجموعتي هيدروكسي الى 
اآلصره المزدوجة بواسطة كواشف مؤكسدة معينة ومن العوامل المؤكسدة المستعملة محلول برمنكنات 

يجري التفاعل برج محلول  OH2HCOالبوتاسيوم القاعدي البارد وحامض البيروكسي فورميك 



كنات مع االلكين في درجة حرارة الغرفة او يترك مزيج االلكين مع مزيج من بيروكسيد البرمن
الهيدروجين وحامض الفورميك راكدا لبضع ساعات ثم تسخين الناتج مع الماء لتحليل الناتج 

 الوسطي الى كاليكول . 
 

+ 2KoH 2+ 2mno 2CH – 2O       3CH2+ 4H 4+ 2Kmno 2= CH2 3CH 
                                                OH     OH 

 اثيلين كاليكول                                     
 

2CH –CH  – 3O   CH2OH   H2HCO  2CH = CH3CH 
∆               OH   OH                                     

  بروبلين كاليكول                                  
 

 

 / : 4س

2-methyle ,3-bromo pentane   

3-bromo ,4-Iodo Toluene       

1-bromo, 3-methyle, 4- ethyle cyclo pentane  

2-methyle,1-pentenol 

1,2,3 butane triol 


