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 مراجعة الكيمياء العضوية :

نف المركبات العضوية حسب طبيعة الروابط إلى مركبات عضوية مشبعة تكون فيها جميع الروابط أحادية ، تص

ا .ثية بين بعض ذراتهروابط ثنائية أو ثالواخرى غير مشبعة تحتوي على   

تصنف المركبات العضوية حسب نوع العناصر الداخلة في تركيبها إلى هيدروكربونات ومركبات أخرى  بينما

) في تركيبها الكربون والهيدروجين وعناصر أخرى كاألكسجين والنيتروجين والفسفور والكبريت تحتوي

 مشتقات الهيدروكربونات(

 أوال: الهيدروكربونات : وهي مركبات عضوية تحتوي في تركيبها على الكربون والهيدروجين فقط .

 

 : الهيدروكربونات 

: وهي مركبات عضوية مشبعة تكون جميع الروابط بين ذراتها تساهمية أحادية صيغتها العامة  اتلكاناألأوالً: 

2n+2Hn.C 

 ت غير المتفرعة :الكاناأل
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 األلكانات المتفرعة :

( ويتم تسمية هذ المجموعات بكتابة  H- ألكان)  2n+1HnC( وصيغتها العامة Rت الكيل )تكون التفرعات مجموعا

 .لكانبدال من ) ان ( في اسم األحرفي ) يل ( 

 

  ) النظام العالمي( IUPACحسب  ات المتفرعةلكانتسمية األ -

 أكبر عدد من ذرات الكربون . تحتوياختر أطول سلسلة كربونية مستمرة  -1

 للتفرع.الطرف األقرب  رقم السلسلة من -2

التي تحمل المجموعة قبل اسمهاوالفصل بين نسمي التفرع بمجموعة األلكيل وثم كتابة رقم ذرة الكربون  -3

( وفي حال وجود أكثر من مجموعة تعطي كل مجموعة رقماً مع مراعاة الترتيب -الرقم واالسم بشرطة )

 الهجائي في حال وجود أكثر من مجموعة الكيل مختلفة.

ل متشابهة نكتب ارقام ذرات الكربون الحاملة لهذه المجموعات ويوضع بينها ال وجود مجموعات الكيح في -4

 فواصل وتستخدم البادئات ) ثنائي ، ثالثي ، رباعي ...(

 بإضافة المقطع )ان (. لكاننسمي أطول سلسلة من ذرات الكربون في األ -5

 

 IUPACس( سم المركبات العضويية االتية حسب 
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الصيغ البنائية للمركبات العضوية اآلتية :كتب س( ا  

ثالثي ميثيل هكسان.-4،2،2( 1  

ميثيل بنتان. -2-إيثيل -3( 2  

حتوائها على رابطة ثنائية بين ذرتي كربون اوهي مركبات عضوية غير مشبعة تتميز ب ات :لكينثانياً: األ

 CH2HC=2ات هو اإليثين لكينأصغر األو،  2nHnCمتجاورتين صيغتها العامة 

 :IUPACات حسب لكينتسمية األ

 ) المجموعة الوظيفية(سلسلة كربونية مستمرة من ذرات الكربون تتضمن الرابطة الثنائية حدد أطول  -1

رقم السلسلة من الطرف األقرب للرابطة الثنائية بحيث تعطى ذرة الكربون التي تبدأ بها الرابطة الثنائية  -2

 أقل األرقام بغض النظر عن التفرعات 

 ات .لكانرقم مجموعات األلكيل بنفس طريقة األ -3

ه الرقم أضف مقطع ) ين( إلى االسم المقابل لعدد ذرات الكربون في أطول سلسلة مراعياً أن يسبق -4

 .األصغرمن بين رقمي ذرتي كربون الرابطة الثنائية في المركب 

 

 س( سم المركبات االتية :
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تحتوي على رابطة ثالثية بين ذرتي كربون متجاورتين ية غير مشبعة وهي مركبات عضو : اتلكاينثالثاً: األ

 .  2H2Cوأبسطها هو االيثاين 2nHnC-2صيغتها العامة 

ات باستثناء مقطع ) اين( الذي يضاف إلى لكين: تسم بنفس طريقة تسمية األIUPACات حسب لكاينتسمية األ

 ) المجموعة الوظيفية (الرابطة الثالثية تحتوياإلسم المقابل لعدد ذرات الكربون في أطول سلسلة 

 

 

 

 

 س( اكتب الصيغ البنائية لكل من المركبات العضوية اآلتية :

 بيوتاين -2( 1

 هكساين.-1-ثنائي ميثيل-3،3( 2

 مشتقات الهيدروكربونات:

أوال: هاليدات األلكيل: مركبات عضوية تحتوي إضافة للكربون والهيدروجين على ذرة أو أكثر من ذرات 

(.7الهالوجينات ) عناصر المجموعة   

 (F , Cl , Br ,Iأحد الهالوجينات ) Xمجموعة ألكيل ويمثل  Rحيث تمثل  R-Xصيغتها العامة 

 

Cl3CH                      كلوروميثانI2CH3CH        أيودوإيثان 
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 س( سم المركبات العضوية اآلتية :

 

ت الكيميائية (تفاعالفي ال أقسام هاليدات األلكيل ) هام جداً     

ألكيل ) مجموعة  التي تحمل الهالوجين بذرة كربون واحدةوفيه ترتبط ذرة الكربون  :01هاليد ألكيل أولي -1

  I-2CH3CHمثل :  (X-2CH-Rواحدة )

 :  وفيه ترتبط ذرة الكربون التي تحمل الهالوجين بذرتي كربون ) مجموعتي ألكيل:02هاليد ألكيل ثانوي  -2

   

                                     
       

مجموعات  3) وفيه ترتبط ذرة الكربون التي تحمل الهالوجين بثالث ذرات كربون :03هاليد ألكيل ثالثي   -3

  ألكيل ( حسب الصيغة العامة :

     

 

      ، 
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ومجموعتها الوظيفية هي هي مركبات عضوية مشبعة تعد من مشتقات الهيدروكربونات ثانياً : الكحوالت: و

 . ROH( صيغتها العامة OHالهيدروكسيل )مجموعة 

 حسب القواعد اآلتية : IUPACتسمى الكحوالت حسب 

 حدد أطول سلسلة كربونية تضم مجموعة الهيدروكسيل . -1

 رقم من الطرف األقرب لمجموعة الهيدروكسيل  -2

 اكتب رقم ذرة الكربون التي ترتبط بمجموعة الهيدروكسيل . -3

 التفرعات مع التسمية .م رق -4

 ول .ألكاننسمي أطول سلسلة على وزن  -5

                                                

 

 

                                                                                                                                           

 والت :الكح تصنيف

 تصنف الكحوالت إلى أولية وثانوية وثالثية بنفس طريقة تصنيف هاليدات األلكيل .

 

 البنائية للكحوالت اآلتية وصنفها :س( اكتب الصيغ 

 ( إيثانول 1

 بروبانول  -2-ميثيل  -2( 2

 بنتانول  -3( 3

 

CnH2n+2O  كحول  
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 عة الوظيفيةبونات تتميز بوجود المجمووتعد من مشتقات الهيدروكرمشبعة  : مركبات عضوية  ثالثاً: اإليثرات

 .                     /R-O-R  ( وصيغتها العامة-O-) إيثر   

 تسمى اإليثرات بأسماء مجموعات األلكيل المرتبطة بذرات األكسجين متبوعة بكلمة إيثر.

3OCH3CH ميثيل إيثر            ثنائي OCH32CH3CH  إيثيل ميثيل إيثر 

   ثنائي إيثيل إيثر

الجزيئية وتختلف في المجموعة الوظيفية تعد الكحوالت وااليثرات متصاوغات وظيفية ) أي تشترك في الصيغة 

 (O2n+2HnC)  وصيغتها الجزيئية  والصيغة البنائية (.

 قد تمثل كحوالً أو إيثر : O 6H2Cفمثالً الصيغة الجزيئية 

3OCH3CH   أوOH2CH3CHائية .. الحظ االختالف في الصيغة البن 

 

  : ات والكيتوناتاأللديهايدرابعاً : 

  تمتاز هذه المركبات بوجود مجموعة وظيفية تسمى الكربونيل 

الميثانال ذرة هيدروجين كما في   Rوقد تكون      أو   RCHOصيغتها العامة  : األلديهايد

 ) أبسط ألديهايد هو الميثانال (: 

 فيها .لذلك ال نحتاج لترقيم المجموعة الوظيفية  Hتبط دائما ب ترو وتكون فيها مجموعة الكربونيل طرفية 

 : IUPACحسب  األلديهايدقواعد تسمية 

 مجموعة الكربونيل . تحتويرقم أطول سلسلة كربونية  -1

 نعطي الفروع أرقاما وأسماء . -2

 المناظر . لكانبإضافة المقطع )ال ( لأل األلديهايدنسمي  -3

 بروبانال 

CnH2n+2O إيثر  

 (O2nHnC) ألديهايد / كيتون 
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 ذرة هيدروجين( R) ال تكون  نات : الكيتو

 . ذرات كربون ويسمى بروبانون 3أبسط كيتون يحوي 

 :IUPACحسب  قواعد تسمية الكيتونات

مجموعة الكربونيل ، مبتدءأً من الطرف األقرب  تحتويرقم أطول سلسلة كربونية  -1

 لمجموعة الكربونيل 

 نعطي الفروع أرقاما وأسماء . -2

 ، مع إعطاء رقم لمجموعة الكربونيل.المناظر  لكانقطع )ون( لألنسمي الكيتون بإضافة الم -3

  

 

ولكن  (O2nHnC) لهما نفس الصيغة الجزيئية ات والكيتونات متصاوغات وظيفية .األلديهايد

 قد تمثل كيتونا أو ألديهايد. O6H3C،فمثالً الصيغة الجزيئية اآلتية يختلفان بالصيغة البنائية 

 

 

 مجموعة الكربونيل وسطية 
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  ربوكسيلية :خامساً: الحموض الك

وتسمى مجموعة الكربوكسيل.وتكون  COOH-  أحد مشتقات المركبات الهيدروكربونية ومجموعتها الوظيفية 

 دائماً طرفية لذلك ال نحتاج لترقيم المجموعة الوظيفية .

 

 :IUPACآلية تسمية الحموض الكربوكسيلية حسب 

 مض في بداية االسم قطع ويك وذكر كلمة حنفسها مع إضافة الم األلديهايديمكن اتباع خطوات تسمية 

 

 

 

                                          سادساً : االسترات :

وهي أحد مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتمتاز برائحتها العطرية التي تشبه رائحة الفواكة ويتكون االستر 

 الكحول . الحمض الكربوكسيلي واآلخر منمن شقين : أحدهمها من 

 

                   

يسمى االستر بكتابة مجموعة األلكيل المستمدة من الكحول أوالً ، ثم كتابة الشق المستمد من الحمض واضافة 

 وات .ألكانالمقطع ) وات ( أي على وزن ألكيل 

 

 

  الحمض الكربوكسيلييمشتق من  مشتق من الكحول 
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 صيغتها الجزيئية  .تعد الحموض الكربوكسيلية واالسترات متصاوغات وظيفية 

 يمكن أن تمثل إستر أو حمض كربوكسيلي. 2O6H3C جزيئية لصيغة الفمثالً ا

 

 التصاوغ الوظيفي الصيغة العامة المجموعة الوظيفية العائلة

 األلكانات

 

 2n+2HnC ال يوجد 

 األلكينات

C=C 

 2nHnC الرابطة الثنائية 

 األلكاينات

 

 2nHnC-2 الرابطة الثالثية 

 هاليد األلكيل
 

R-X 

 ROH هيدروكسيل OH- الكحول

 
 R-O-R/ إيثر  -O- اإليثر

 األلديهايد

 

 

RCHO 
  Hذرة  Rممكن أن تكون 

 الكيتون

 

RCOR 

 
 الحمض الكربوكسيلي

 
 

RCOOH 
  Hذرة  Rممكن أن تكون 

 RCOOR  األسترات
 Hذرة  Rممكن أن تكون 
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 لفصل األول : تفاعالت المركبات العضوية وطرائق تحضيرها ا

مقدمة :  تحتوي المركبات العضوية على عنصري الكربون والهيدروجين بشكل رئيس ،  ولكن قد تحتوي على 

المركبات عناصر أخرى كالنيتروجين أو األكسجين أو الكبريت أو الفسفور  أو الهالوجينات ، ويمكن الحصول على هذه 

حيوانية ، ويمكن تحضيرها عن طريق تفاعالت كيمائية  من مصادر طبيعية كأجسام الكائنات الحية سواء أكانت نباتية أم

 مناسبة .

ومن األمثلة على هذه المركبات : اإليثانول الذي يدخل في صناعة معجون األسنان، لما له قدرة فائقة على قتل 

فة التي أللكيل التي تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية ، ومشتقات النفط المختلالميكروبات ، ومركبات هاليدات ا

ونها مصدراً للطاقة .تستخدم في العديد من المجاالت ، كصناعة البالستيك باإلضافة لك  

   تفاعالت المركبات العضوية :

 تتميز ذرة الكربون بقدرتها على تكوين أربع روابط تساهمية  قد تكون جميعها أحادية من نوع سيجما  

πوباي  سيجما  وقد تكون ثنائية أو ثالثية  تحتوي روابط من نوع  

 

 

 

 

 

 

( ألكاين،  ألكين،  ألكانوقد ترتبط ذرات الكربون مع بعضها ومع ذرات الهيدروجين فقط مكونة الهيدروكربونات )   

اإلضافة للهيدروجين  فتتكون مركبات عضوية أخرى وقد ترتبط بذرات أخرى كاألكسجين والنيتروجين وغيرهما ب

ماليين .تعد بال  

 يمكن تصنيف التفاعالت بناءا على طريقة حدوثها إلى : تفاعالت اإلضافة ، وتفاعالت الحذف ، وتفاعالت 

) غير مطلوبة(االستبدال ، وتفاعالت التأكسد واالختزال ، وتفاعالت المركبات العضوية كحموض وكقواعد  

 

 الرابطة األحادية الرابطة الثنائية الرابطة الثالثية

2 π،1  π 1      1 1  

ً   pرابطة باي : رابطة تساهمية تنشأ من تداخل أفالك   جانبيا

  pمع أفالك   S، أو تداخل أفالك Sرأسياً ، أو تداخل أفالك pة تنشأ من تداخل أفالك رابطة سيجما : رابطة تساهمي
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   1- تفاعالت اإلضافة :هو تفاعل يتم بين مادتين النتاج مادة واحدة، باستخدام جميع الذرات من المادتين .

تحدث هذه التفاعالت فقط في المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة ،التي تحتوي روابط ثنائية أو ثالثية)األلكينات و 

 األلكاينات( ، ومركبات الكربونيل ) األلديهايد والكيتون (. وينتج عنها مركب عضوي  مشبع .

  πوروابط باي  تحتوي المركبات السابقة على نوعين من الروابط هي روابط سيجما 

والكيتون(  باإلضافة ، فسر ذلك . األلديهايدات  ومركبات الكربونيل ) لكاينات واأللكينس( تتفاعل األ  

ضوية إلى هذه المركبات ركبات عضوية أو غير ع، فعند إضافة م πباي من نوع ج( الحتوائها على روابط  

 فإن الروابط من نوع باي األضعف  تتكسر ، وتتكون بدالً منها روابط  أقوى من نوع سيجما 

 أوالً  : تفاعالت اإلضافة في األلكينات :  

ة بةين ذرتةي وهي مركبات هيدروكربونيةة غيةر مشةبعة تحتةوي رابطةة ثنائيةة واحةد 2nHnCات : لكينالصيغة العامة لأل

مةن نةوع بةاي سةهلة  الثنائية التةي تحتةوي علةى رابطةةد الرابطةكربون متجاورتين ، لذلك تتفاعل باإلضافة بسبب وجو

 الكسر وتكوين روابط جديدة من نوع سيجما .

 ال() وايضا اختزإضافة الهيدروجين ) الهدرجة (   -أ

  () مشبع  ألكان                H-H       Ni/ Pt+  ألكين

( يحةدث تفاعةل  Pt( أو البالتةين ) Niبوجةود أحةد العوامةل المسةاعدة كالنيكةل )   لكةينعنةد إضةافة الهيةدروجين إلةى األ

، ويسةةهل إضةافة ذرات الهيةدروجين إلةةى ذرات  H-Hبينهمةا ، وتعمةل هةذه العوامةةل المسةاعدة علةى إضةةعاف الرابطةة 

 (  ألكانينتج مركب مشبع ) و ، لكينالكربون التي تشترك في الرابطة الثنائية في األ

 .لكيني األيتم إضافة ذرة هيدروجين واحدة إلى كل ذرة كربون تشترك بالرابطة الثنائية فمالحظة هامة : 

 

 

 

( مع الهيدروجين بوجود النيكل ) عامل  ألكينلتوضيح ذلك ، ادرس التفاعل الذي يبين تفاعل اإليثين ) أصغر و

 مساعد ( لتكوين اإليثان .

 

تنكسر  2H المناظر له ) المتساوي بعدد ذرات الكربون ( هو ذرتي هيدروجين ، فعند إضافة  لكينواأل األلكانالفرق بين  

 شبع وتنتج روابط سيجماالم لكانباي ( ويتكون األ نوع ) الرابطةلكينالرابطة الثنائية في األ

الناتج يساوي عدد  لكانالحظ أن عدد ذرات الكربون في  األ

المتفاعل ، ولكن عدد ذرات  لكينذرات الكربون في األ

  2الهيدروجين يزيد بمقدار 

العامل 

المساعد 

المرتبط 

فاعالت تب

المركبات 

العضوية  مع 

2   H  هو دائما

Ni   أوPt 

π 

 كسر رابطة سيجما
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من نوع باي في اإليثين ، وتكوين روابط  من نوع  الضعيفة حيث تم تكسير الرابطة اإليثين يحتوي رابطة ثنائية * 

 سيجما في اإليثان .و يتم إضافة ذرة هيدروجين واحدة إلى كل ذرة كربون تشترك بالرابطة الثنائية في األلكين.

في المتفاعالت .    تين عنها عدد روابط سيجما في النواتج تزيد بمقدار رابط * 

  

) وزاري(  س( يعد التفاعل اآلتي مثاالً على تفاعالت :   

 

 أ( هلجنة                      ب( هدرجة            ج( استبدال                    د( حذف 

                                                                                   

 

  

 

المتفاعالت اشتركت في التفاعل، وأن المركب الناتج يحتوي جميع الذرات المتفاعلة .الحظ أن جميع الذرات في   

  .) الهلجنة ( اتلكينلى األإ 2Cl  ،2Br ( مثل 2Xإضافة الهالوجينات )  -ب  

 تج هاليد األلكيل كما في المعادلة وين،  لكيننائية في األثإلى كل ذرة كربون تشترك في الرابطة ال واحدة  Xتضاف ذرة 

 العامة :

  هاليـــد ألكيــــل  2X+  ألكين  

 

 

 

 تكون روابط أحادية في هاليد وبذلك تسهلة الكسر  اإليثين تتواجد فيه الرابطة الثنائية التي تحتوي رابطة باي الحظ أن

2H    مركب غير قطبي ويتكون من نفس نوع الذرات لذلك ال يوجد فرق على أي ذرة من ذرات الكربون

 .يتم إضافة ذرات الهيدروجين المكونة للرابطة الثنائية 

πتتكسر    

 رابطة  رابطة 
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 الناتج من التفاعل. األلكيل في هاليدسيجما بمقدار رابطتين  األلكيل وهنا زادت روابط 

 

 

 س( أكمل التفاعل اآلتي :

                                                            

 س( كيف يمكن التمييز بين الهيدروكربونات المشبعة والهيدروكربونات غير المشبعة ؟  ) وزاري مكرر(

 4CClفي محلول المذاب   2Br ات ، تفاعل إضافة محلول البروم ينلكمن أهم تفاعالت إضافة الهالوجينات إلى األ   

 البني  ات ، ويختفي اللونلكينات ، فيتفاعل البروم مع األلكينذي اللون البني المحمر إلى األ ،) رابع كلوريد الكربون (  

 للتمييز مخبرياً بين 4CCl  يفالمذاب    2Br ات ولذلك يستخدم البروم لكانال يتفاعل البروم مع األ بينما المحمر .  

 ات (لكاينات و األلكينات ( والهيدروكربونات غير المشبعة ) األلكاناأل )المشبعة   الهيدروكربونات  

 تذكر : يستدل على حدوث التفاعالت الكيميائية بعدة أمور منها : تغير اللون ، أو تصاعد غاز ، أو تكون راسب. 

  ولتوضيح ذلك ادرس المثال اآلتي:

 

 س(  أكمل التفاعالت اآلتية :

 

                                      

الحظ أن جميع  الكربونيةالحظ أن عدد ذرات الكربون في المتفاعالت وفي النواتج متساو أي لم يحدث إطالة للسلسلة 

 الذرات في المتفاعالت اشتركت في التفاعل، وأن المركب الناتج يحتوي جميع الذرات المتفاعلة .

  

يجب ذكر  

التغيرات 

 في اللون 

Cl 
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بان والبروبين ، وضح ذلك بمعادالت .روس( كيف تميز مخبرياً بين الب    

 

س( 

 

ا ً؟ان واإليثين مخبريللتميز بين اإليث مما المحلول المستخد ( 2014وزاري  )س(   

 بوجود النيكل فإن عدد روابط سيجما  2H روابط من نوع سيجما ، عند مفاعلته مع  5س( ألكين يحتوي على 

 في المركب الناتج يساوي :

 12-د            10 -ج                        7 -ب                  5 -أ

 HCl ، HBr  ،HIمثل :  HXإضافة هاليدات الهيدروجين  -ج

 هاليد ألكيل  HX + ألكين

 مالحظات :

 إلى الرابطة الثنائية  2X   ،2H  :يتكون من ذرتين متماثلتين مثل غير قطبي عند إضافة جزيء -1

 ( فإنه يتم توزيعهما  على ذرتي الكربون في الرابطة الثنائية بشكل متماثل ، بغض النظر عن  لكين) األ 

 تبطة بهما .عدد ذرات الهيدروجين  المر

 كين متماثل أم ليجب االنتباه فيما إذا كان األ لكينإلى األ  ) O2H, HX  )  قطبي عند إضافة مركب -2

 ل .متماثغير

2X   مركب غير قطبي ويتكون من

لذلك ال يوجد فرق  نفس نوع الذرات

على أي ذرة من ذرات الكربون 

يتم إضافة المكونة للرابطة الثنائية  

 ذرات الهالوجين 
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 الذي يكون فيه عدد ذرات الهيدروجين متماثالً على ذرتي الكربون للرابطة  لكينالمتماثل هو األ لكيناأل -3

   إلى أي من Xأو الهالوجين  H)ال نجد فرقا عند إضافة  سها .وتكون احتماالت اإلضافة هي نفالثنائية 

 .ذرتي  كربون الرابطة الثنائية   

 غير المتماثل فيكون عدد ذرات الهيدروجين غير متماثل على ذرتي الكربون للرابطة الثنائية  لكينأما األ -4

 ونستخدم قاعدة ماركوفنيوكوف.

 لمتماثل في كل مما يأتي :ر اغي لكينالمتماثل عن األ لكينس( ميز األ

 

 متماثل         غير متماثل 

   

                                  متماثل  

 

 ) ألكين متماثل( . HClس( اكتب نواتج تفاعل اإليثين مع     

   

 ه متماثلتان ، إذ متماثل أي أن ذرتي الكربون المشتركتين في تكوين الرابطة الثنائية في ألكينالحظ أن اإليثين 

 كل منهما بذرتي هيدروجين إضافة إلى ذرة الكربون المكونة للرابطة الثنائية ،لذا ال نجد فرقاً عند  ترتبط

 إلى أي من ذرتي الكربون في الرابطة الثنائية ففي المعادلتين السابقتين يكون الناتج هو  Clأو   H إضافة 

 نفسه كلوروميثان.

 (2019.) وزاري  ) اذكر نص قاعدة ماركوفينيكوف( غير المتماثل ؟ لكيناأل لىإ HXس( كيف يتم إضافة 

 وتوصل لقاعدة  ات غير متماثلةألكينعلى الذي أجرى عدد كبير من التجارب  هنا نتبع قاعدة ماركوفنيكوف

 االحتمال األول

الثانياالحتمال   
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  ألكين في الثنائية( إلى الرابطة O2Hأو  HXمثل )  مركب قطبيالتي تنص على أنه عند إضافة معروفة 

 فإن ذرة الهيدروجين من المركب المضاف ترتبط بذرة كربون الرابطة الثنائية المرتبطة بأكبر  غير متماثل

 .عدد من ذرات الهيدروجين 

 إلى البروبين .  HClس( اكتب احتماالت إضافة 

 

 حتمال الثانيالحظ انه تم إنتاج مركبين مختلفين في الصيغة البنائية ) مصاوغين (لكن إثبت التجارب أن اإل 

 هو األرجح حسب قاعدة ماركوفنيكوف. 

  س( أكمل نواتج التفاعالت اآلتية :

                                

                                                                        

                                                     

 وزاري                                                 

  الحظ أن قاعدة ماركوفنيكوف تطبق عند إضافة الماء أو هاليد الهيدروجين على األلكين غير المتماثل.وأن        

 جميع الذرات في المتفاعالت اشتركت في التفاعل، وأن المركب الناتج يحتوي جميع الذرات المتفاعلة .

 3CH=CHCH3CHبيوتين. -2إلى مركب  HClائية تمثل إضافة دلة كيمياكتب معاس(       
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 قاعدة ماركوفينيكوف عند مفاعلته مع الماء في وسط حمضي:س( أي المركبات العضوية اآلتية تطبق عليه 

  -ج    -ب        -أ

 ) في وسط حمضي( ات :لكين( إلى األHOHإضافة الماء ) -د

  كحول       O2H +H+  ألكين

 الذي يعمل  4SO2H حمض الكبريتيك ، مثلد إضافة الماءإلى الرابطة الثنائية ، يتم إضافة كمية قليلة من حمض قوي نع

 كعامل مساعد إلنتاج الكحول حسب الصيغة العامة :

 

 مالحظات :

 وجين ع قاعدة ماركوفنيكوف ، حيث تضاف ذرة الهيدربنت لكين( إلى األ قطبيعند إضافة الماء ) متفاعل  -1

 ، بينما  ذرة كربون الرابطة الثنائية المرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين القادمة من جزيء الماء إلى 

 ) االضافة على إلى ذرة كربون الرابطة الثنائية األخرى المرتبطة بأقل عدد من ذرات الهيدروجين. OHتضاف 

كب الناتج يحتوي جميع ت اشتركت في التفاعل، وأن المرو أن جميع الذرات في المتفاعال كربون متجاورتين(ذرتي 

 الذرات المتفاعلة .

  

 للتأكد فإن المركب الناتج يكون على صيغة   س( اكتب نواتج التفاعالت اآلتية :

 

                                               

                                              

                                                   

H-OH 

CnH2n+2O 
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 A ,B ,C ,Dس( اكتب الصيغ البنائية للمركبات       

 

     ---------------------------------------------------------------------------------  

         

ً - تفاعالت اإلضافة إلى األلكاينات    ثانيا

 مالحظات :

رابطتين ضعيفتين من نوع  باي ، حيث تحتاج الرابطة الثالثية التي تحتوي على  لوجودات باإلضافة لكاينتتفاعل األ

 الرابطة الثالثية إلى 2 مول من المادة المضافة ) المتفاعلة (. ) تتكسر كال الرابطتين من نوع باي(

 ) إضافة متفاعل غير قطبي (   ات لكاينى األإلإضافة الهيدروجين  -أ

 )  مشبع( ألكان  2H2 Ni/Pt+  ألكاين

مشبع ، حيث يحتاج  ألكانله إلى تحويل لكاينالثالثية في األيتم إضافة كمية وافرة من الهيدروجين إلى الرابطة 

 حيث تتوزع ذرات Niأو النيكل  Ptين عامل مساعد مثل البالتمن الهيدروجين بوجود  مول 2التفاعل إلى إضافة 

 ين :كما في تفاعل إضافة الهيدروجين إلى البروبا الهيدروجين األربعة بالتساوي بين ذرتي كربون الرابطة الثالثية

 

 

 

CnH2n-2 CnH2n+2 

C 

D 

A 

B 
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عنها في المتفاعالت . 4مالحظة : عدد روابط سيجما في المركب الناتج يزيد بمقدار         

لذرات في المتفاعالت اشتركت في التفاعل، وأن المركب الناتج يحتوي جميع الذرات المتفاعلة .جميع ا الحظ أن  

س( أكمل التفاعالت اآلتية :         

                                                                

                                                                              

 في التفاعل اآلتي : Aس( ما الصيغة البنائية للمركب       

                                                                            3CH3CH            Ni2               +2HA 

        

 ) إضافة متفاعل غير قطبي ( ( هلجنة) ال ات  :لكاينى األإل  2Xإضافة الهالوجينات -ب            

 هاليد ألكيل ) رباعي (                  2X2  + ألكاين       

  4وتكون  πكسر رابطتي لذرتي كربون الرابطة الثالثية ، وينتج عن ذلك  2Xالهالوجين من  مول 2 حيث يتم إضافة  

 المركب الناتج .سيجما جديدة في روابط  

 

 

 

 

 وتم توزيعها بالتساوي على ذرتي كربون X لهالوجيناذرات من  4الحظ أنه في التفاعل السابق نتج هاليد ألكيل يحتوي           

 .الرابطة الثالثية        

مخبرياً؟ات لكاينات ؟ كيف يتم الكشف عن األلكانات واأللكاينس( كيف تميز مخبرياً بين األ         

 ) رابع كلوريد الكربون () ذي اللون البني  4CClفي محلول  ابالمذ 2Br البروم  ج( عن طريق تفاعل إضافة محلول  

 ات ، ويختفي اللون البني المحمر . بينما ال يتفاعل البروم مع لكاينات ، فيتفاعل البروم مع األلكاينالمحمر إلى األ

 ات ( وغير لكانبعة) األالهيدروكربونات المش للتمييز مخبرياً بين 4CCl في  المذاب  2Brات ولذلك يستخدم البروم لكاناأل

 .ات (لكاينالمشبعة )األ   

عدد ذرات الكربون في 

النواتج هو نفسه في 

 المتفاعالت 

πرابطتي   

 رابطة سيجما

 ال تنس ذكر التغيرات في اللون في أسئلة التمييز بين األلكاينات و األلكانات
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 اآلتي : لس(  اكتب نواتج التفاع   

                                            

 س(

  

   

 ) إضافة متفاعل قطبي( اتلكاينلى األإ( HXإضافة هاليدات الهيدروجين ) -ج   

 ألكيل هاليد  2HX+  ألكاين       

   يتم إضافة 2 مول من هاليدات الهيدروجين إلى األلكاينات وفق قاعدة ماركوفنيوكوف ،ففي التفاعل اآلتي:

 

) المشتركة بالرابطة حيث يتم  إضافة ذرتي الهيدروجين  ) القادمتين من هاليد الهيدروجين ( إلى ذرة الكربون 

ين .ترتبط بأكبر عدد من ذرات الهيدروج لتيا الثالثية(  

                  س( اكتب ناتج التفاعل اآلتي: 

    

  بيوتاين . -1إلى  HIمول من  2س( اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل        
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 A , B , Cس( اكتب الصيغ البنائية للمركبات        

 

 

 

         

        ثالثاً: اإلضافة إلى األلديهايدات والكيتونات : ) اإلضافة تتم على مجموعة الكربونيل  (

مالحظات :        

        1-  تتميز األلهايدات والكيتونات باحتوائها على مجموعة الكربونيل القطبية  ، التي تحمل فيها 

فبسبب اختال )فسر( جزيئية موجبة  ، وتحمل ذرة االكسجين شحنة جزئية سالبة  ذرة الكربون شحنة            

الكهرسلبية            

                                                           

التي  في مجموعة الكربونيل نظراً لوجود الرابطة الثنائيةيهايدات والكيتونات باإلضافة ) فسر ( دتتفاعل األل -2        

ن فيه وعدد ذرات الكربالتفاعالت كحول يختلف وينتج دائماً من هذه  الضعيفة  πباي)  من نوع على  رابطة يحتوت

.حسب نوع االلديهايد او الكيتون المتفاعل  ) أولي ، ثانوي ، ثالثي(ونوعه  

           أ-  إضافة الهيدروجين :   ) اختزال(  

 ) بنفس عدد ذرات الكربون في األلديهايد(   ) مشبع( كحول أولي  2H Ni/Pt  +  ألديهايد      

 

C 

A 

B 
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 ) بنفس عدد ذرات الكربون في الكيتون() مشبع(كحول ثانوي   2H Ni/Pt  تون + كي     

 وذلك الحتوائها  مجموعة الكربونيلإلى (Ni , Pt)آلية التفاعل : يضاف الهيدروجين بوجود عامل مساعد    

 . ثانويةأو كحوالت أولية ات وينتج عن هذه اإلضافة لكينإلضافته في األالرابطة الثنائية وبطريقة مشابهة 

   

ولتوضيح هذه التفاعالت ادرس األمثلة اآلتية:     

  

 مالحظات:

 الضعيفة تمت اإلضافة على مجموعة الكربونيل وتم كسر الرابطة الثنائية التي تحتوي الرابطة من النوع باي -1

يتم إضافتها على  بذرة األكسجين  وذرة الهيدروجين األخرى 2Hإحدى ذرات الهيدروجين القادمة من  ترتبط حيث

  ة الكربونيل.ذرة الكربون في مجموع

. المتفاعل األلديهايدالكحول األولي الناتج يحتوي على نفس عدد ذرات الكربون في  -2  

 

) انتبه( المضافة يم إضافتهما على ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل .الحظ أن ذرتي الهيدروجين من المادة           

    في المتفاعالت هو نفسه في النواتج أي لم يحدث إطالة للسلسلة الكربونية .الكربون دد ذرات ع وأن 
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س( أكمل التفاعالت اآلتية :        

                                                    
                         

       ب- إضافة مركب غرينيارد ) هام جداً( ) إطالة السلسلة الكربونية (

       مركب غرينيارد: هو المركب الناتج من تفاعل هاليد األلكيل مع المغنيسيوم بوجود اإليثر الجاف ) الخالي من الماء (.

حسب الصيغة العامة :              

ومن األمثلة على مركب غرينيارد ميثيل كلوريد المغنيسيوم حسب المعادلة :        

 

الت اآلتية :س( أكمل التفاع          

 

    

  

ات والكيتونات :األلديهايدآلية تفاعل مركب غرينيارد مع          

 ، إذ أن هناك فرقاً في الكهرسلبية بين ذرتي المغنيسيوم وذرة الكربون ، فيجعل ذرة قطبي مركب غرينيارد مركب  -1       

 .تحمل شحنة جزئية سالبة  (Rتمثل ) المغنيسبوم فيه تحمل شحنة جزئية موجبة ، وذرة الكربون      

 RMgXمركب غرينيارد مكونات 

 Rمجموعة ألكيل -1

 فلز المغنيسيوم-2

 Xهالوجين  -3

مركب غرينيارد فقط يتفاعل مع 

 الكيتون واأللديهايد
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ً ميضاف إلى ذرة الكربون ال( من مركب غرينيارد Rالطرف السالب ) -2       ، وأما مجموعة الكربونيل في وجبة جزئيا

 ليعادل الشحنة الجزئية السالبة المتكونة )فسر(( يضاف إلى ذرة األكسجين MgXالموجب من مركب غرينارد ) فالطر   

 . يهعل   

 . يختلف نوعه بناءا على األلديهايد أو الكيتون المتفاعل مكوناً كحول HXينتج مركب وسطي يتفاعل مع الحمض  -3   

 ) أي أن ناتج إضافة مركب غرينيارد إلى مركبات الكربونيل هو كحول (    

          

 

مالحظات :        

 لية أو ثانوية أو ثالثية .وسواء أكانت كحوالت أ فة ،الكحوالت المختلغرينيارد هاماً في تحضير يعد مركب  -1

 أو الكيتون المستخدم في التفاعل . األلديهايديختلف صنف الكحول الناتج تبعاً الختالف  -2

 أو الكيتون األلديهايدعدد ذرات الكربون في الكحول الناتج يساوي مجموع عدد ذرات الكربون في مركب الكربونيل )  -3

 سلة الكربونية (أي يحدث إطالة للسلومركب غرينيارد. ) 

 ) اإلضافة  على مجموعة الكربونيل(هام جداً: إطالة السالسل الكربونية .

 2MgX+  كحول أولي       HX+ غرينيارد           ميثانال 

 

  2MgX+ كحول ثانوي HXألديهايد) عدا الميثانال( + غرينيارد          

 

 2MgX+ كحول ثالثي HX    كيتون    + غرينيارد         

 مركب وسطي
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لتوضيح ذلك ادرس التفاعالت اآلتية :     

  

 

  

وهو مجموع عدد ذرات الكربون في الميثانال ومركب  2الحظ أن عدد ذرات الكربون في الكحول األولي يساوي         

لكربونية (السلسلة ا) إطالة  غرينيارد  .       

 

 

 

 

 

 االضافة تتم على مجموعة الكربونيل......

 مركب وسطي 

R  قادمة من

 غرينيارد

R  قادمة من

 غرينيارد

R  قادمة من

 دغرينيار

 مركب وسطي 

R  قادمة من

 غرينيارد

R  قادمة

من 

  األلديهايد
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 األلديهايدوهو مجموع عدد ذرات الكربون في  4الحظ أن عدد ذرات الكربون في الكحول الثانوي يساوي    

     ومركب غرينيارد   ) إطالة السلسلة الكربونية (

      

ت الكربون في الكيتون   وهو مجموع عدد ذرا 4الحظ أن عدد ذرات الكربون في الكحول الثالثي يساوي       

رينيارد  ) إطالة السلسلة الكربونية (.ومركب  غ  

س( أكمل التفاعالت اآلتية :               

         

  :في المخطط اآلتي   J , M , Lاكتب الصيغ البنائية للمركبات :  2008وزاري  س(   
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 بعد ذلك ينتج : HClإضافة  ميثيل كلوريد المغنيسيوم إلى اإليثانال ثم عند إضافة س(

ً              ج( كحول ثالثي            ب( كحول ثانوي                   أ( كحول أولي  د( ) أ + ب( معا

 ينتج : HCl ثم إضافة MgCl3CH مع CHO3CH عند تفاعل س(

 د( بروبانون                 ج( بروبانال          ـ بروبانول 2ب(                   ـ بروبانول1أ( 

هو : األلكينات مع الماء  س( العامل المساعد المستخدم في تفاعل           

 KOH -د              4SO2H  -ج                         Pt -ب                              Ni -أ         

 بوجود النيكل هو :مول من الهيدروجين  2س( المركب الناتج من تفاعل األلكاينات مع         

 األلديهايد -األلكان                 د -األلكين                      ج -الكحول                         ب -أ      

 س( المركب العضوي الذي يتفاعل مع مركب غرينارد هو :     

                       4CH    -ب -أ     
 OH2CH3CH -د         O  2CH -ج 

 

 :Aفإن صيغة المركب      OH    2CH3CH                                HOHCفي التفاعل اآلتي   :         س(     

 MgCl2CH3CH -د    MgCl 3CH -ج                                        Cl  3CH -ب            OH3CH   -أ     

             

    ثانياً : تفاعالت الحذف .        

 ، لتكوين هيدروكربون   من هاليد األلكيل  HXحذف جزيء ماء من الكحول أو جزي حمض هو تفاعل يحدث فيه       

   ويتم الحذف من ذرتي كربون متجاورتين. لكينغير مشبع كاأل     

مالحظات هامة :            

فقط لتكوين مركب غير  ثيةااللكيل الثانوية والثال المشبعة كالكحول وهاليداتتتم تفاعالت الحذف في المركبات  -1

 مشبع .

 ) سؤال اختيار من متعدد( ) غير مشبع( ألكيندائماً في تفاعالت الحذف المركب الناتج هو  -2

 يلزم التسخين في تفاعالت الحذف  -3

  حذف جزيء الماء من الكحوالت -أ

 مالحظات :

متساو في عدد ذرات  ألكين ثالثية النتاجت أحادية أو ثانوية أو جميع أنواع الكحوالت تتفاعل بالحذف سواء أكان -1

 ، ويقل بذرتي هيدروجين عن الكحول المتفاعل.الكربون

A 

HCl 
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 ، Hتحمل ذرة واألخرى  OHمجموعة ، إحداهما تحمل  ذرتي كربون متجاورتينالحذف في الكحول يتم من  -2

 ويتم حذفهما على شكل جزيء ماء .

 4SO2Hة مع الماء مثل حمض الكبريتيك مادة غير عضوية تتفاعل بشد تحتاج عملية الحذف إلى وجود -3

 يمكن تسريع التفاعل بتسخين الكحول مع حمض  الكبريتيك .  -4

 

 (OH-H)+ ماء ) غير مشبع رابطة = ( ألكين ( 03/ 02/ 01كحول ) 

 

ولتوضيح ذلك ادرس التفاعل اآلتي :                         

                           

 

س(  أكمل التفاعالت اآلتية :        

 

                                              
                 

 

 

 H2SO4مركز 

 تسخين 

 الحذف من ذرتي كربون متجاورتين 

جزيء الماء 

 المحذوف 
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مالحظات :         

 ) هام جدا( كن حذف الماء من الميثانول .مال ي  -1

 قاعدة ماركوفنيكوف( سكغالباً يتم حذف الهيدروجين من ذرة الكربون األقل في عدد ذرات الهيدروجين ) ع -2

 

  من هاليدات األلكيل الثانوية والثالثية  HXحذف  -ب 

   ) ملح(  +KX+ ماء  ألكين                KOH(+ 02/03هاليد الكيل ) آلية التفاعل :    

 . لكينمع التسخين لتكوين األ وسط قاعديفي  من ذرتي كربون متجاورتين  HXيتم حذف جزيء    

   

 ح ذلك ادرس التفاعالت اآلتية:ولتوضي 

    

س( أكمل التفاعالت اآلتية :                       

 هاليد ألكيل ثانوي

 هاليد ألكيل ثالثي 

وسط 

 قاعدي

 نواتج غير عضوية 

  ألكين

هاليد ألكيل ثانوي 

 

هاليد ألكيل ثالثي   
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 غالباً يتم حذف الهيدروجين من ذرة الكربون األقل في عدد ذرات الهيدروجين ) عكس قاعدة ماركوفنيكوف(

 وسط قاعدي بغض النظر عن نوعه. دائماً تفاعالت هاليدات األلكيل تتم في

 مركز مع التسخين ) لحذف الماء من الكحول ( و   SO2H 4تذكر : المواد غير العضوية المستخدمة في الحذف هي       

 .بوجود الحرارة لحذف الملح والماء من هاليدات األلكيل الثانوية والثالثية ( KOHنستخدم قاعدة قوية )          

 مركب العضوي الناتج من تفاعالت الحذف :الس(            

 ألكاين  -ألكين              د -ألكان                  ج -كحول             ب -أ           

 س( المركب العضوي الذي ال يتفاعل بالحذف هو :          

  -د        -ج    OH  3CH -ب       OH  2CH3CH -أ          

 الصيغة العامة للمركب الذي ال يتفاعل بالحذف هي : س(          

  -د            -ج         X2CH-R -ب         OH  -2CH-R -أ         

 ثالثاً: تفاعالت االستبدال:         

يتم فيه استبدال ذرة ) أو مجموعة ذرات ( بذرة ) أو مجموعة ذرات ( في مركب ما.هو تفاعل   

 مالحظات :

الت االستبدال من التفاعالت الهامة والشائعة الستخداماتها الواسعة في تحضير المركبات تعد تفاع -1

 العضوية .

 تستبدل إحدى الذرات أو المجموعات بذرة أو مجموعة أخرى من مركب آخر . -2

 ةوهاليدات األلكيل األولي بجميع أصنافها ات والكحوالتلكاناأل:المركبات العضوية التي تتفاعل باالستبدال  -3

 والحموض الكربوكسيلية.
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 ) استبدال ذرة بذرة(ات في الكتاب المدرسي (.لكان) وهو النفاعل الوحيد لأل)الهلجنة(ات لكاناالستبدال في األ -أ

كون جميع روابطها من نوع سيجما القوية ولذلك تعد تات لكانأل) فسر (  ألن اتعد تفاعالت األلكانات قليلة 

 .أكثر ثباتا واستقرارا 

 ) حمض(  HXهاليد ألكيل +                          ضوء                2Xألكان +     لتفاعل :آلية ا

 كسرألنه يعمل على ) فسر ( ) الحرارة ( أو ( بوجود الضوء2Xات مع الهالوجينات )لكانتتفاعل األ -1

 ختيار من متعدد() سؤال فسر ، أو ا .)األضعف(  الرابطة بين ذرتي الهالوجين في المواد المتفاعلة

 محل ذرة الهيدروجين وينتج هاليد األلكيل .ذرتي الهالوجين إحدى  )تستبدل(تحل -2

تبعاً لكمية الهالوجين المتوفرة ولظروف التفاعل  لكانقد تستمر عملية استبدال ذرات الهيدروجين في األ -3

ال إحادي ( أو ذرتي وعليه فإن التفاعل قد يؤدي النتاج مركبات تحتوي ذرة هالوجين واحدة ) استبد

 . ) في الكتاب المدرسي فقط االستبدال األحادي هو المطلوب (هالوجين ) استبدال ثنائي (

 ولتوضيح ذلك ادرس التفاعل اآلتي :

 

 

 

 

 س( أكمل التفاعالت اآلتية :

            

  

CH3CH3+Br2                     CCl4 )ال يحدث تفاعل )فسر 

                

ات باإلضافة ، فسر ذلك .لكانس( ال تتفاعل األ  

ج( بسبب عدم احتوائها على روابط من نوع  باي الضعيفة سهلة الكسر ، حيث ان جميع الروابط فيها من النوع 

 سيجما ) تساهمية أحادية (.

 

عامل  مركب غير عضوي

 مساعد

تم استبدال ذرة هالوجين فقط بذرة 

 هيدروجين واحدة من األلكان

تتكسر 

الرابطة 

بفعل 

 الضوء
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 تفاعل إضافة : ال يتفاعل ( أحد المركبات اآلتيةس

CH3CHO )د CH3C CH  )ج CH3CH3 )ب CH2=CH2 )أ 

 

 

 ) استبدال ذرة بمجموعة ( االستبدال في الكحوالت: -ب

 

 مالحظات : 

 باالستبدال . HXالهيدروجين هاليد  مع األولية والثانوية والثالثيةتتفاعل جميع أصناف الكحوالت  -1

 من الكحول النتاج هاليد األلكيل . OHمجموعة محل  HXمن هاليد الهيدروجين  Xذرة  تستبدل -2

+ ماءهاليد الكيل   HX+  )01/02/03ول ) كح

 

 ولتوضيح ذلك ادرس التفاعل اآلتي :

 

 س( أكمل التفاعالت اآلتية :

                                                    

                                                           

 

 لتمييز الكحوالت مخبريا( ميستخد)  .Naفلزات النشطة كالصوديوم ** تفاعالت االستبدال في  الكحوالت مع ال
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، حيث تحل ذرة الصوديوم محل ذرة الهيدروجين  والبوتاسيوم تتفاعل الكحوالت مع الفلزات النشطة كالصوديوم

  )و  Na+مركب أيوني قد يتفكك إلى  و وه RONaفي الكحول النتاج 
-

RO الذي يستخدم في تحضير اإليثر)  ،

 ب المعادلة : حس

 

) في أسئلة التمييز يجب ذكر تصاعد غاز الحظ أن الغاز المتصاعد من التفاعل هو غاز الهيدروجين . 

 الهيدروجين(

 

 )وزاري( س ( أكمل التفاعل اآلتي :

                                                                 

 

 .OH2CH3CHو   3OCH3CHائية تميز فيها مخبرياً بين : اكتب معادالت كيمي 2019س( وزاري 

 

 االستبدال في هاليد األلكيل األولي : -ج

 مالحظات : 

    RO- أو األيونات السالبة مثل  KOHتتفاعل هاليدات األلكيل االولية باالستبدال مع قاعدة قوية مثل  -1

ً  التي تعتبر قواعد قوية  ألن مصدرها الحموض الضعيفة . نسبيا

مجموعة  تستبدل، حيث  ينتج كحول أولي KOHلكيل أولي مع قاعدة قوية مثل  تفاعل هاليد أ عند -2

OH  استبدال ذرة بمجموعة(محل ذرة هالوجين. القاعدة القوية() من ( 

 تستبدل ، حيث وتتم إطالة السلسلة الكربونية ينتج اإليثر  RO-عند تفاعل هاليد األلكيل األولي مع  -3

 ) استبدال ذرة بمجموعة ( الهالوجين محل ذرة RO-مجموعة 

 الناتج عن تفاعل الكحول مع الفلزات النشطة كالصوديوم. RONaنتيجة تفكك  RO-ينتج األيون  -4

 ولتوضيح ذلك ادرس التفاعالت اآلتية : 

 هاليد األلكيل األولي 

فقط الكحوالت بجميع 

أصنافها تتفاعل مع 

 الفلزات النشطة 
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وعدد ذرات الحظ أن عدد ذرات الكربون في اإليثر الناتج يساوي عدد ذرات الكربون في هاليد األلكيل األولي 

 .) حدث إطالة للسلسلة الكربونية ( RO- الكربون في 

 س( أكمل التفاعالت اآلتية :

                                         

                                                     

                                                  

 وزاريات                                                                

  ) أسئلة تمييز بين المركبات العضوية (س ( وزاري 

( استخدم ما يلزم منها للتمييز مخبرياً بين المركبين Na   ، KOHلديك المواد اآلتية ) محلول البروم األحمر ، 

    ت .العضويين ) بروبان ، كلوروبروبان ( دون استخدام المعادال

غاز  بروبانول الذي بدوره يتفاعل مع فلز الصوديوم ويتصاعد -1، لينتج  KOHج( يتفاعل  كلوروبروبان مع 

 فكر في طريقة أخرى (  (الهيدروجين ، بينما ال يتفاعل البروبان مع الصوديوم .

    2008 س( وزاري 

 دام المعادالت الكيميائية .كلوروبروبان ، وضح ذلك باستخ -2كلوروبروبان  و  -1كيف تميز بين 

 مساعدة : اعتمد في الحل على تصنيف هاليد األلكيل .

إيثر   R-O-R 

  R  من

 الهاليد 

  R  من

األيون 

 السالب 
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 مخبرياً بين االيثان واأليثانول ، وضح ذلك باستخدام معادالت كيميائية .س( كيف تميز 

 مساعدة : تذكر أن الكحول يتم تمييزها عن المركبات العضوية األخرى بتفاعلها مع الفلزات النشطة كالصوديوم

 ويتصاعد غاز الهيدروجين.

  2015س( وزاري  

يتكون من ذرتي كربون ،   Aتمثل مركبات عضوية ، حيث أن المركب  A , B , C , Dإذا علمت أن الرموز 

لينتج  HClمع   Aالذي يزيل لون محلول البروم ، ويتفاعل   Bالمركز ينتج المركب  4SO2Hوعند تسخينه مع 

C  أما عند تفاعل ،Aالصوديوم فينتج مركب أيوني ليتفاعل بدوره مع  ، مع فلزC  لينتجD . 

 ؟ A , B , C , D ىة لكل من المركبات العضوية ما الصيغة البنائي -1

 استبدال   ؟ C إلى   Aما نوع التفاعل الذي يحول  -2

 

 االستبدال في الحموض الكربوكسيلية . -د

 مالحظات :

الذي   4SO2Hبوجود   حمض قوي مثل  أصنافها( )بجميعتتفاعل الحموض الكربوكسيلية مع الكحول -1

 يعمل كعامل مساعد النتاج االستر .

 تحل محل مجموعة في الكحول ROمجموعة يعد هذا التفاعل مثاالً على تفاعالت االستبدال ) فسر ( ألن  -2

OH تفاعل األسترة .ويسمى هذا التفاعل  في الحمض الكربوكسيلي 

 اكتب الصيغة العامة لهذا التفاعل .س( ما المقصود بتفاعل األسترة ؟ 

 بوجود حمض قوي النتاج االستر .) أولي / ثانوي / ثالثي(ج( هو تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول 

 

 الحظ أن التفاعل منعكس .

 الكحول .يتكون االستر من شقين : شق آتي من الحمض الكربوكسيلسي وشق آتي من  -3

 + ماء استر  حمض كربوكسيلي + كحول 

 OHجزيء الماء تكون من 

و الكربوكسيلي من الحمض 

H من الكحول 

H+ 

ين تسخ  
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ثم حدد الحمض والكحول المشتق س( حدد الشق اآلتي من الحمض والشق اآلتي من الكحول في االستر اآلتي 

 منه االستر.

 

 

 

 التفاعالت اآلتية :س(  أكمل 

 

 

 تسخين 

 تسخين 

 الحظ أنه في تفاعالت األسترة يحدث إطالة للسلسلة الكربونية 

 االستر  

 كحول     حمض كربوكسيلي   شق                   
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 ** تفاعالت التصبن 

نتاج ملح الحمض ) وسط قاعدي ( الNaOHمع محلول قاعدة قوية مثل عملية تفكك االستر بالتسخين هي 

 ) سؤال وزاري اختيار من متعدد( الكربوكسيلي والكحول.

 س( اكتب الصيغة العامة لتفاعل التصبن .

 

 س( سميت تفاعالت التصبن بهذا االسم ، فسر ذلك .

ج( ألن هذا التفاعل مماثل للتفاعالت المستخدمة في صناعة الصابون ، حيث يتم فيها مفاعلة استرات متنوعة 

 النتاج الصابون .  NaOHلموجودة في الزيوت والدهون مع مثل ا

 

 مالحظات :

 )التصبن(.عن طريق تفاعل االستر مع قاعدة قوية  يتم تحضير ملح الحمض الكربوكسيلي  -1

 ) األسترة(يتم تحضير االستر من تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول في وسط حمضي . -2

 

 س( اكمل التفاعل االتي : 

  

 استر 
 قاعدة قوية

)صابون

) 
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وعند  B و   Cينتج المركبين  KOHذرات كربون ، لدى تسخينه مع محلول  3مكون من  Aمركب عضوي   -2

 ) هام جداً( .Dالمركز ينتج المركب العضوي  4SO2Hبوجود   Cتسخين المركب 

    ؟ A , B , C , Dما الصيغة البنائية لكل من 

     2CH2=D: CH             OH2CH3C:CH   OONa B: HC3                  CH2A: HCOOCH 

           3COOCH3CH    يملك الصيغة  A يكون  في هذا السؤال ال يمكن أن

1-  

 بوجود التسخين مركبين عضويين آخرين  هو استر  NaOHالمركب العضوي الذي يننتج عند تفاعله مع 

بوجود الحرارة هما الكحول وملح الحمض  NaOHلمركبين العضويين الناتجين من تفاعل االستر مع ا

 الكربوكسيلي 
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 .الذي ال يتفاعل بالحذف  OH3CHالن الكحول الذي سيكون مشتق من االستر السابق هو 

 

 

 

 العضوية:تفاعالت التأكسد واالختزال في المركبات  -4

 ما المقصود بعملية التأكسد في المركبات العضوية ؟ س(

 منه .  Hنقصان محتوى الهيدروجين  أوفي المركب   Oعملية  زيادة محتوى األكسجين  ج(

 س( ماالمقصود بعملية االختزال في المركبات العضوية ؟

 . منه  Oنقصان محتوى األكسجين  أو في المركب  Hج( عملية  زيادة محتوى الهيدروجين  

 

 

 تسخين

-3 

-4 
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 تفاعالت التأكسد في الكحوالت : -أ

 تعتمد عملية أكسدة الكحول على نوعه :

 أكسدة الكحول األولي: -1

في وسط حمضي  7O2Cr2Kؤكسد قوي مثل دايكرومات البوتاسيوم تتأكسد الكحوالت األولية بوجود عامل م

 الذي يتأكسد مباشرة النتاج حمض كربوكسيلي . األلديهايدالنتاج 

  حمض كربوكسيلي 01 كحول

 ولتوضيح ذلك ادرس المثال اآلتي :

  

 2O2nHnCوصيغة الحمض الكربوكسيلي العامة هي  O2n+2 HnC) ال تحفظ فقط افهم ( ) صيغة الكحول العامة 

( PCCبينما تتأكسد الكحوالت األولية بوجود عامل مؤكسد ضعيف مثل محلول كلوروكرومات البريدينيوم )

      دهايد حسب المثال :األلوينتج عنه 

   ألديهايد  01كحول 

 

واألخرى من ذرة  OHذرتي هيدروجين ، إحداهما من مجموعة )حذف( الحظ أن عملية التأكسد نتجت بنزع 

 الكربون الحاملة لها .

 والصيغة العامة اآلتية تمثل عملية أكسدة الكحول األولي.

الحظ زيادة محتوى األكسجين ونقصان 

الهيدروجينمحتوى   

عدد ذرات الكربونبينما لم يتغير     

K2Cr2O7/H+ 

PCC 

 أصل الحمض الكربوكسيلي كحول أولي 

 أصل األلديهايد كحول  أولي
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 س( أكمل التفاعالت اآلتية :

 

 :كحوالت الثانويةأكسدة ال -2

 PCCفي وسط حمضي ، أو استخدام  7O2Cr2Kتتأكسد الكحوالت الثانوية باستخدام دايكرومات البوتاسيوم 

  النتاج الكيتونات 

 كيتون     20كحول  

 

 ولتوضيح ذلك ادرس المثال اآلتي :

 

 

  

 

K2Cr2O7/H+ 

PCC أو  

الحظ أنه تم نزع  ذرتي 

 هيدروجين 

 أصل الكيتون كحول ثانوي

CnH2n+2 O 
CnH2nO 
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 ( أكمل التفاعل اآلتي :س

 

 مالحظات جداً هامة :

 ال تتأكسد. (ة اآلتية ) حمض كربوكسيلي ، الكيتون ، الكحول الثالثيالمركبات العضوي -1

 

 كيتون                             ال تأكسد     20كحول  -2

 ) وزاري ( س( ال يتاكسد الكحول الثالثي ، فسر ذلك.

 

 

 المحمض هو : 7O2Cr2K المركب الذي يعطي كيتوناً عند أكسدته بمحلول (س

    OH-C3)3(CH ب(                                 OH2CH2CH2CH3CH أ(

  CHO2CH2CH3CHد(                                 3CH2CHOHCH3CH ج( 

 

 

 
 

                                         

K2Cr2O7/H+ K2Cr2O7/H+ 

 ج(

X Y 
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 :األلديهايدتأكسد  -ب

 مالحظات :

مثل دايكرومات البوتاسيوم في وسط  مؤكسد قوي عاملعن أكسدة الكحول األولي بوجود  األلديهايدينتج  -1

 حمضي .

 إذا استمرت عملية أكسدة الكحول األولي ) أكسدة تامة ( ينتج الحمض الكربوكسيلي . -2

 

 

 ولتوضيح ذلك ادرس التفاعل اآلتي :  

 

 

  

 س(  أكمل التفاعالت اآلتية :

 

 

 :في وسط حمضي هو7O2Cr2K  تخدامباس بروبانول ـ2  المركب الناتج عن أكسدة المركب

  د. حمض البروبانويك                    ج. بروبين                ب. بروبانون                      بروبانالأ. 

الحظ زيادة محتوى األكسجين 

 في النواتج

وأصل  طرفية لذلك تتأكسد األلديهايدتذكر أن مجموعة الكربونيل في 

  األلديهايد كحول اولي 

مع  ديهايداأللال يتفاعل       

PCC 

CnH2n O 

CnH2nO2 



  أوراق عمل       5078876383أ . أحمـــــــــــــــــد نوفـــــــــــــــــل             الكيمياء العضوية              :  لرابعة الوحدة ا
 

46 
  

 مالحظات هامة :

 ات.األلديهايدتم االستفادة من أن الكيتونات ال تتأكسد بوجود العوامل المؤكسدة في التمييز بينها وبين  -1

والكيتون باستخدام عامل مؤكسد مناسب ومن أشهر هذه العوامل  األلديهايدعملية التمييز مخبرياً بين تتم  -2

 (2018) وزاري واألمونيا .المكون من محلول نترات الفضة  Ag(NH]3(2[+ؤكسدة محلول تولنز الم

ر تترسب الفضة افي أنبوب اختبفي وسط قاعدي مع محلول تولنز  األلديهايدعند تسخين مزيج من مركب  -3

 على جدار األنبوب مكونة مرآة فضية 

 ال تتأكسد الكيتونات مع محلول تولنز . -4

 :4و  3والصيغ العامة اآلتية تمثل المالحظات 

 

 

 

 س( 

 

  س(

 

 

 

الحظ أن التفاعل 

يتم في وسط 

 قاعدي

تتأكسد  ال لذلك الكيتون وسطية  تذكر أن مجموعة الكربونيل في   

العضوية هي :العوامل المؤكسدة للمركبات   

 عامل مؤكسد ضعيف فقط يتفاعل مع الكحول االولي والكحول الثانوي   PCC -2والكيتون .  األلديهايدحلول تولنز ويستخدم للتمييز بين م-1

3- +H/7O2Cr2K األلديهايدعامل مؤكسد قوي يتفاعل مع الكحول األولي والثانوي و 

يجب ذكر 

تكون المرآة 

الفضية أو 

 ترسب الفضة 
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 2018س( وزاري 

 

  2017س( وزاري 

 مع  Ag(NH]3(2[+ اكتب التفاعل الحاصل ومحلول تولنز 

 

172فحة الكتاب المدرسي صس( 

 

 2009س( وزاري 

وضح و كيف يمكنك التمييز مخبرياً بين 

 باستخدام المعادالت.

 : لكاينواأل لكيناختزال األ ج(

بوجود عامل مساعد مثل النيكل مثاالً على تفاعالت ات لكاينات واأللكينتعد تفاعالت إضافة الهيدروجين في األ

 االختزال ومن خالل المعادلة :

 

 في اإليثان )اختزال( 6وأصبح  4الهيدروجين قد ازداد حيث كان عدد الذرات في اإليثين يساوي  الحظ أن محتوى

       **Ni  2عامل مساعد  بينماH عامل مختزل . 
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 تمت دراسته في تفاعالت االضافة(  (( والكيتون األلديهايدد( اختزال مركبات الكربونيل ) 

حسب الصيغ  Niلها بوجود عامل مساعد مثل النيكل  2Hدروجين يتم اختزال مركبات الكربونيل بإضافة الهي

 العامة اآلتية :

 

 الحظ أن محتوى الكحول الناتج من الهيدروجين قد ازداد.

 مالحظات هامة :

مع الهيدروكربونات غير المشبعة ومركبات الكربونيل )  2Hتفاعالت االختزال دائماً تتم بتفاعالت الهيدروجين 

 .Ni يتون ( بوجود عامل مساعد كالنيكلوالك األلديهايد

 س( أكمل التفاعل اآلتي :

 

 

س( 
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 تفاعل :بروبانول هو  – 2التفاعل الذي يحول البروبانون إلى س( 

 اختزال  د(                      ج( تأكسد               ب( استبدال                         أ( حذف

 بانال :المركب الناتج عند اختزال البرو

 بروبانون د.              بروبانول ـ2   ج.             ـ بروبانول1  ب.             أ. حمض بروبانويك   
 

 يسمى تفاعل : OH3CH إلى O2CH س( نوع التفاعل الذي يحول

   تأكسد  حذف  ختزالا  استبدال

 اج علمية تحضير الكيتون من الكحول إلى :س(تحت

   2Hضافة إ  H/7O2Cr2K+ استخدام

    Ni استخدام  تسخين بوسط حمضي

  

 

 

 .بروبانول دون استخدام المعادالت -2بروبانول و  -1كيف تميز مخبرياً بين س( 

بروبانول كحول أولي يتأكسد بوساطة دايكرومات البوتاسيوم في وسط حمضي ليعطي البروبانال الذي  -1ج( 

 ا ز في وسط قاعدي مع التسخين لترسيب الفضة وتكوين المرآة الفضية ، بينمبدوره يتفاعل مع محلول تولن
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بروبانول يتأكسد بوساطة دايكرومات البوتاسيوم في وسط حمضي لينتج البروبانون الذي بدوره ال يتفاعل  -2

 مع محلول تولنز.

ً بو3المركب العضوي ) أ ( كحول يحتوي على ) (س جود ( ذرات كربون ، لدى أكسدته كليا

إلى المركب  MgCl3CH  إضافةفي وسط حمضي تكون المركب العضوي )ب ( . عند  7O2Cr2K محلول

في وسط  7O2Cr2K بعد ذلك نتج المركب العضوي ) جـ ( وهو كحول ال يتأكسد بمحلول HCl )ب( ثم إضافة

 حمضي .

 . اكتب الصيغة البنائية لكل من المركبات : ) أ ، ب ، جـ ( .1

 ت التفاعالت الحادثة .. اكتب معادال2
 

 
 

 

A      B           C    

 

D    E    

 

وعند  B و   Cنتج المركبين   NaOHذرات كربون وعند تسخينه مع  4يتكون من   Aس( مركب عضوي

الذي ال يتفاعل مع محلول تولنز ، اكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية   Dنتج المركب   PCCمع   Cتفاعل 

A , B, C , D 

 B و   Cنتج المركبين العضويين   NaOHذرات كربون وعند تسخينه مع  5يتكون من   Aس( مركب عضوي

ال يتأكسد مع  C، إذا علمت أن   Dنتج المركب   مع حمض الكبريتيك المركز بوجود الحرارة   Cوعند تفاعل 

 A , B, C , Dاكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية دايكرومات البوتاسيوم 

 معلومات هامة :

 التفاعالت التي تؤدي الطالة السلسة الكربونية هي : -1

 والكيتون ) تفاعل اضافة ( األلديهايدإضافة مركب غرينيارد إلى  -أ

 النتاج اإليثر ) تفاعل استبدال( RO-تفاعل هاليد األلكيل األولي مع  -ب

 استبدال (تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول النتاج االستر ) تفاعل  -ت

 س(
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 طرق  التمييز  بين المركبات العضوية : -ث

 

 المركبات العضوية التي لها تصنيف هي : الكحوالت وهاليدات األلكيل .

 بالنسبة للكحوالت: •

 ( تتفاعل بالحذف  بوجود حمض الكبريتيك المركز والتسخين لتعطي ألكين . 0،30،201جميع الكحوالت)  -1

 ( تتفاعل مع الفلزات النشطة لتعطي أمالح ويتصاعد غاز الهيدروجين 0،30،201) جميع الكحوالت -2

 لتعطي هاليد األلكيل. HXمع ( تتفاعل  0،30،201جميع الكحوالت)  -3

 الكربوكسيلية لتعطي استر  . (تتفاعل مع األحماض 0،30،201جميع الكحوالت)  -4

تأكسد الكحول األولي ليعطي ألديهايد أو حمض فقط الكحول األولي والكحول الثانوي يتفاعل باألكسدة .في -5

 كربوكسيلي ويتاكسد الكحول الثانوي ليعطي كيتون.

 

 بالنسبة لهاليد األلكيل:  •

هاليد األلكيل األولي فقط يتفاعل باالستبدال بوجود قاعدة قوية مع التسخين النتاج كحول أولي وكذلك  -1

 .لينتج االيثر  ) RO-يتفاعل مع األيونات السالبة ) 

 ي بوجود قاعدة قوية والتسخين بالحذف  النتاج االلكين .يتفاعل هاليد األلكيل الثانوي والثالث -2

 

 

 المركبات العضوية

 المراد تميزها

المادة 

المستخمة 

 للتمييز

 التغيرات الحاصلة

األلكان)أو مركبات 

عضوية أخرى( 

 واأللكين

Br2/CCl4 

 محلول

 4CClفي محلول  2Br إضافة محلول البروم 

 عل البروم مع األلكينات ، ويختفي اللونذي اللون البني المحمر إلى األلكينات ، فيتفا

 يتفاعل البروم مع األلكاناتالبني المحمر .بينما  ال 

األلكان )أو مركبات 

عضوية 

 يناأخرى(واأللك

 

Br2/CCl4 

 محلول

 4CClفي محلول  2Br إضافة محلول البروم 

 في اللونذي اللون البني المحمر إلى األلكينات ، فيتفاعل البروم مع األلكينات ، ويخت

 األلكاناتالبني المحمر .بينما  ال يتفاعل البروم مع 

 محلول تولنز األلديهايد والكيتون

في وسط 

 قاعدي

تسخين مزيج من مركب األلديهايد مع محلول تولنزفي وسط قاعدي في أنبوب اختبار   تترسب الفضة على 

 نات ومحلول تولنزجدار األنبوب مكونة مرآة فضية بينما ال يحدث تفاعل بين الكيتو

الكحول مع أي مركب 

 عضوي

Na  2تصاعد غاز الهيدروجينH 
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 / 

 ألكين 

C=C 

هاليد 

 ألكيل 

R-X X2 

HX إضافة 

 إضافة

RMgX 
 إضافة

KOH 
30/20 

 حذف

 تسخين

 ثالثي

H2O/H+ 

H2SO4

مركز
 

 حذف

 تسخين

ايثر  R-O-R 

R
O

-  

 استبدال

 أولي

 ثانوي

 كيتون 

هاليد 

 ألكيل 

2X2 

 إضافة

 إضافة
Ni/Pt 

 ألكاين

 

 ألكان 

C-C 

2H2 X2 

 ضوء

 إضافة
 استبدال

 كحول

 أولي

 ألديهايد

 

Na 

RONa+1/2H2 

 حمض كربوكسيلي

 

+ 
 كحول

 استر

 

 H+تسخين/

 استبدال

RCOONa 

ملح الحمض 

 الكربوكسيلي

 NaOHتسخين

 كحول

+ 

K2Cr2O7/H+ 
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.
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لصيغ ادرس المخطط التالي ، ثم اكتب ا  O8H3Cهي   A: إذا علمت أن الصيغة الجزيئية للمركب 2019وزاري 

ت الظرف حال يتأكسد ت Eعلماً أن المركب  A , B , C , D ,Eالبنائية للمركبات العضوية المشار إليها بالرموز 

  نفسها .

 

 

 

 

 

 

 

  أسئلة وزارية شاملة :

 

 

  

 

 

 

1-  

A 

C 

B 

D 

E HCl 

 إيثر

Mg 

K2Cr2O7/

H+ 
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 ادرس مخطط التفاعالت اآلتي , ثم أجب عن األسئلة التي تليه : -4

 

 

 في المخطط السابق . D , C , B , A البنائية لكل من المركبات العضوية :اكتب الصيغ . 1

 في المخطط السابق . 2CH=CH3CH ( إلى المركبA. أذكر نوع التفاعل الذي حول المركب )2
 

2-  

H2 

  A, B, C , D, E ,G , H , F ادرس المخطط اآلتي ، ثم اكتب الصيغ البنائية للمركبات
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     ادرس مخطط التفاعالت اآلتي جيداً , ثم أجب عن األسئلة التي تليه : -5

 

 ( .D , C , B , A للمركبات العضوية : )نائية اكتب الصيغ الب .1

 ؟ (*) ( ستظهر ذرة األكسجين التي تحمل اإلشارةO2H أم A . في أي من الناتجين )2

 
  ) G , F , E ,D , C , B , A (ادرس المخطط اآلتي ثم اكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية( 6.
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 األسئلة التي تليه :عن اعتماداً على الجدول التالي ، أجب  -7

 

  

 أوالً : اكتب صيغة المركب العضوي الرئيس الذي ينتج عند :

 

 . KOH ( مع 4( تسخين المركب رقم ) 1

 . NaOH ( بوجود محلول 6( تسخين المركب رقم ) 2

CN- 3)( مع 2تفاعل المركب رقم )  ـ 

  ( : Q , J , F , E , D , C , B , A ية )العضو(ادرس المخطط اآلتي ثم اكتب الصيغ البنائية للمركبات 8

 

  

 :السابقةاكتب الصيغ البنائية لكل من المركبات العضوية  ب.
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9- 

 

 

جب عن األسئلة التي تليه، ثم إ 12-1ادرس الجدول اآلتي الذي يبين مركبات عضوية مشار إليها باألرقام   
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 10) السؤال الثالث / أسئلة الفصل 
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 (50تحضير المركبات العضوية ) اعتماداً على المخطط صفحة 

 بروبانول. -1 ستخدام البروبين وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر ( با1

3CH2CH 3Ni            CH         
2H+ 2CH=CH31) CH 

  Cl+ HCl2CH2CH 3CH2                                     + Cl3CH2CH 3CH 2)      

HO2CH2CH3CHCl+KOH                            2CH33) CH 

 .بروبانول -2بروبانول   وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر  -1( باستخدام 2

 

 

 بروبانول. -1بروبانول   وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر  -2( باستخدام 3

 مساعدة : حذف ثم إضافة ستعيد المركب األصلي لذلك فكر في طريقة أخرى .

1) 

+HOH2 CH=CH3CH      

3CH2CH 3Ni            CH         
2+H 2CH=CH32) CH 

Cl+ HCl2CH2CH 3CH            2                         + Cl3CH2CH 33) CH      

HO2CH2CH3CHCl+KOH                            2CH34) CH 

 بروبانول. -2وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر ين ( باستخدام البروب4

 

 

لتغيير موقع المجموعة الوظيفية من رقم 

الحذف ثم اإلضافة  مكبر استخدأصغر أل  

 ضوء

 ضوء
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 باستخدام البروبانون وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر البروبين.( 5

 غير عضوية مناسبة حضر البروبان.باستخدام البروبانون   وأي مواد ( 6

 . ثانويمساعدة : أصل الكيتون كحول 

 

 البيوتانون .وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر يوتان باستخدام الب (7

 .حمض البروبانويكوأي مواد غير عضوية مناسبة حضر    كلوروبروبان -2باستخدام ( 8

 حمض البروبانويك. ضوية مناسبة حضر باستخدام البروباين  وأي مواد غير ع -أ( 9

 بروموبروبان. -2بروموبروبان   وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر  -1باستخدام ( 10

 بروموبروبان. -1غير عضوية مناسبة حضر بروموبروبان   وأي مواد  -2باستخدام ( 11

 ويك.ام البروبانون وأي مواد عضوية أخرى حضر حمض البروباند( باستخ12 

 ومستخدما أي مواد غير عضوية 4CHالميثان مبتدئاً ب3CH2OCH2CH3CHيثيل إيثر إ( حضر ثنائي 31

  . مناسبة

 

 

ً 3CH2OCH2CH3CHيثيل إيثر إثنائي ( حضر 14  شتوي( 2009)وزاري  Br 2CH3CHب  مبتدئا

PCC 

1/2H2 
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16 )

 

  RO-د حول نستطيع إيجاكمالحظة : الشق المتفرع في اإليثر أصله كحول ومن ال

 .اكتب معادالت كيميائية تمثل تحضير ثنائي ميثيل إيثر من الميثانال وأي مواد غير عضوية مناسبة  -أ(  17

 .ميثيل إيثر من الميثانال وأي مواد غير عضوية مناسبة  إيثيلاكتب معادالت كيميائية تمثل تحضير  -ب

 

، و  Na، و  OH5H2Cمستخدما)  5H2OC5H2Cشتوي( اكتب معادالت كيميائية لتحضير 2012)وزاري  (18

HCl. فقط ) 

 

غير عضوية  داكتب معادالت كيميائية تمثل تحضيرإيثيل  ميثيل إيثر من الميثانال واإليثانال وأي موا-أ  ( 19

 مناسبة . 

H2 
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ب(( 19

 

 وأي مواد  غير عضوية مناسبة

 

 غير عضوية مناسبة .  دوأي موا روبانونالبمن  البروبانال تحضير  اكتب معادالت كيميائية تمثل   (20

 غير عضوية مناسبة .  دوأي موا البروبانالمن  البروبانوناكتب معادالت كيميائية تمثل ( 21

 

 

  . غير عضوية مناسبة دوأي موا Cl3CHمن     MgCl2CH3CH تحضير  اكتب معادالت كيميائية تمثل (22

 شتوي  2010( وزاري 23
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صيفي 2011( وزاري 24

 

 

 

 صيفي  2012(  وزاري 25

 

 

 شتوي2013( وزاري 26
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 صيفي 2013( وزاري 27

 

 2015(  وزاري 28
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 2016(  وزاري 29

 

  2017( وزاري 30

 

 2018( وزاري 31

 

 2018( وزاري 32

 

 من الميثان واإليثان مستخدما أي مواد غير عضوية مناسبة . إيثانوات الميثيلحضر ( 33
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34 )

 

35) 

 (حضر البروبانون من ايثانوات البروبيل. مستخدما أي مواد غير عضوية مناسبة .36

 ( حضر إيثانوات اإليثيل من الميثانال. مستخدما أي مواد غير عضوية مناسبة .37

 بروبانوات االيثيل من البروباين واإليثين . مستخدما أي مواد غير عضوية مناسبة .( حضر 38
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39

  

 باستخدام الميثانال وأي مواد غير عضوية مناسبة حضر حمض اإليثانويك .  (40
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 (  3HCOOCH( ، CH≡CH) ( اكتب معادالت كيميائية تمثل تحضير  البروبانون مستعيناً بالمواد اآلتية :43 

 

 والمناهج . حسب إدارة الكتب 192-190إجابات أسئلة الفصل صفحة 
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 212-209أسئلة الوحدة صفحة 
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 تم بحمد هللا  


