
 ١  مراجعة الباب التاسع  ١

  
  
  

  املصطلح  العبارة

  كیمیاء الكربون  فرع الكيمياء الذى يدرس مركبات الكربون عدا أكاسيد الكربون والكربونات والسيانيد
  )الكیمیاء العضویة(

  نظریة القوة الحیویة  تتكون المواد العضوية داخل الكائنات الحية بفعل القوة الحيوية 

  الھیدروكربونات  يدروجين فقطمركبات عضوية تتكون من عنصري الكربون واله

ظاهرة اشتراك أكثر من مركب عضوى فى صيغة جزيئية واحدة واختالفها فـى الـصيغة               
  .البنائية

   الجزیئیةةالمشابھ
  )األیزومورزم(

عملية تحويل األلكانات ذات السلسلة الكربونية الطويلة إلى جزيئـات صـغيرة بالتـسخين         
  زىالتكسیر الحف  والضغط ووجود عامل حفاز

مشتقات هالوجينية لأللكانات سهلة اإلسالة وتستخدم كمواد دافعة للسوائل والروائح كمـا            
  الفریونات  .تستخدم فى المبردات

  األلكانات  CnH2n+2هيدروكربونات مشبة أليفاتية صيغتها العامة 

  قیةاأللكانات الحل CnH2nهيدروكربونات حلقية مشبعة صيغتها العامة 
  األلكینات  .هيدروكربونات غير مشبع أليفاتية تتميز باحتوائها على روابط ثنائية بين ذرات الكربون

  مجموعة األلكیل  مجموعة ذرية ال توجد منفردة وتشتق بنزع ذرة هيدروجين من جزئ االلكان 
فى مجموعة من المركبات لها قانون جزيئي واحد وتشترك في الخواص الكيميائية وتتدرج           

  السلسلة المتجانسة  .الخواص الفيزيائية

  نظام األیوباكطريقة لتسمية المركبات العضوية تعتمد علي عدد ذرات الكربون في أطول سلسلة كربونية  

  الصیغة الجزیئیة  صيغة تبين نوع وعدد ذرات كل عنصر فى المركب العضوى 
  الصیغة البنائیة  طها بروابط تساهميةصيغة تبين نوع وعدد ذرات العنصر فى الجزئ وطريقة ارتبا

خليط من غازي الهيدروجين وأول أكسيد الكربون ويستخدم كعامل مختزل أو وقود قابـل              
  الغاز المائي  لالشتعال 

  البلمرة باإلضافة  عملية إضافة عدد كبير من جزيئات مركب صغير غير مشبع إلى بعضها لتكوين جزئ كبير 
  البوتاجاز  ن يسال ومعبأ في اسطوانات ويستخدم كوقودخليط من البروبان والبيوتا

  الیوریا  المركب العضوي الناتج من تسخين كلوريد األمونيوم مع سيانات الفضة
  اتحاد مونمرين مختلفين مع فقد جزئ ماء لتكوين بوليمر مشترك 

صغير مثـل جـزئ     يلمرات مشتركة تنتج من ارتباط نوعين من المونمر مع خروج جزئ            
  الماء

  البلمرة بالتكاثف

مركبات عضوية هامة تنتج عند معالجة مركبات ألكيل حمض بنزين سـلفونيك بواسـطة              
  المنظفات الصناعیة  .الصودا الكاوية

   ثالثي كلورو إیثان١،١،١  مركب عضوي هالوجيني يستخدم في التنظيف الجاف 

  الجیر الصودى  خليط من الصودا الكاوية والجير الحي 

  )الھالوثان(   .أللكانات الهالوجينية يستخدم كمخدر بأمانمركب من ا

وثنائي كلور و ثنائي فلورو     ) CF4(مشتقات هالوجينية لأللكانات مثل رابع فلوريد الميثان        
  وتستخدم في أجهزة التكييف والثالجات وكمنظفات لألجهزة االلكترونية) CF2 Cl2(الميثان 

  الفریونات

  الھدرجة  وت النباتية لتحويلها إلى مسلي صناعي إضافة الهيدروجين إلى الزي
  كشف بایر   البوتاسيوم تامرار غاز اإليثين في محلول قلوي مائى من برمنجانا

  الھیدرة الحفزیة  عملية إضافة الماء إلى األلكينات أو األلكاينات في وجود عامل حفاز 

  المصطلح العلمى



 ٢  مراجعة الباب التاسع  ٢

  املصطلح  العبارة
  كحول الفنیل  ينكحول غير مشبع ينتج كمركب وسطي عند الهيدره الحفزية لإليثا

  قاعدة ماركونیكوف  قاعدة تحكم عملية إضافة حمض هالوجيني إلى الكين غير متماثل 
الكين فيه ذرتي الكربون المتصلتين بالرابطة المزدوجة تحتويان نفـس العـدد مـن ذرات         

  الكین متماثل  الهيدروجين

 غير متـساوي مـن      الكين فية ذرتي الكربون المتصلتين بالرابطة المزدوجة تحتويان عدد        
  الكین غیر متماثل  ذرات الهيدروجين 

أكسدة االلكينات بواسطة محلول برمنجنات البوتاسيوم في وسط قلوي مكونة الجليكـوالت            
  يزول لون البرمنجنات البنفسجي مثل(

  )  أي الكشف عن وجود الرابطة المزدوجة ( عدم التشبع الختبارويستخدم 
  تفاعل بایر

  مجموعة األریل  زع ذرة هيدروجين من جزئ البنزين الشق الناتج من ن
  )شق الفینیل(

  تفاعل فریدل كرافت  تفاعل البنزين مع هاليد األلكيل في وجود كلوريد األلومنيوم الالمائي كعامل حفاز 
  )األلكلة(

  النیترة  . محل ذرة هيدروجين فى حلقة البنزين(NO2)عملية إحالل مجموعة نيترو 
  السلفنة  . محل ذرة هيدروجين حلقة البنزين(SO3H)وعة سلفونيك عملية إحالل مجم

  الفینوالت  مركبات عضوية أروماتية تتصل فيها مجموعة الهيدروكسيل اتصاالً مباشر بحلقة البنزين
  الكحوالت  مركبات عضوية أليفاتية تتميز باحتوائها على مجموعة الهيدروكسيل

  كحوالت ثانویة  بذرتى كربون وذرة هيدروجين واحدةكحوالت ترتبط فيها مجموعة الكاربينول 
  .كحوالت ينتج عن أكسدتها ألدهيدات ثم أحماض كربوكسيلية

   فى تركيبهاCH2OH–مركبات عضوية تتميز بوجود مجموعة 
  كحوالت أولیة

  الكربوھیدات  ألدهيدات أو كيتونات عديدة الهيدروكسيل
  كحوالت ثالثیة  أى ذرة هيدروجينكحوالت ال تتصل فيها مجموعة الكاربينول ب

  كیتونات  .مركبات عضوية تنتج عند أكسدة الكحوالت الثانوية
تفاعل الكحوالت مع األحماض الكربوكسيلية فى وجود مادة نازعـة للمـاء مثـل حمـض        

  األسترة  .الكبريتيك

محمضة كحوالت غير قابلة لألكسدة بالعوامل المؤكسدة العادية مثل برمنجنات البوتاسيوم ال          
  كحوالت ثالثیة  .بحمض الكبريتيك

نوع من الروابط مسئول عن ذوبان الكحوالت الخفيفة فى الماء وكـذلك ارتفـاع درجـة                 
  الروابط الھیدروجینیة  .غليانها

  أحماض عضویة  .مركبات عضوية تتميز باحتوائها على مجموعة كربوكسيل أو أكثر

  جلیسریدات ثالثیة  .الكربوكسيلية العاليةإسترات ناتجة من تفاعل الجليسرول مع األحماض 
  )الزیوت والدھون(

  التحلل النشادرى  .تفاعل االستر مع األمونيا لتكوين أميد الحمض العضوى والكحول
  كشف الحموضة  .تفاعل األحماض الكربوكسيليه مع كربونات أو بيكربونات الصوديوم

  بروتینات  ية مع بعضهابوليمرات طبيعية تنتج من تكاثف األحماض األلفا أمين
  اإلسبرین  إستر ينتج من تفاعل حمض السلسليك مع حمض األسيتيك

  قاعدیة الحمض  .عدد مجموعات الكربوكسيل الموجود فى جزئ الحمض العضوى

  التحلل المائى القاعدى  غليان األسترات مع محلول قلوى قوى مثل هيدروكسيد الصوديوم
  )التصبن(

   غاز االيثاين في كمية وفيرة من الهواء اللهب الناتج من احتراق
ولذا يستخدم اللهب )  درجة م٣٠٠٠(وتبلغ درجة الحرارة المنطلقة من هذا التفاعل حوالي      

  في لحام وقطع المعادن
  لھب األكسي اسیتلین

  البروتینات  .تعتبر بوليمرات لألحماض األمينية
  األنزیمات المعقدة  .يونبروتينات تصل الكتلة الجزيئية لبعضها إلى أكثر من مل
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  الجليسرول] ١[
  
 

  السوربيتول] ٢[
  
  
 

  اإليثيلين جليكول] ٣[
  
 

  الجلوكوز] ٤[
  
  
  
 

  الفركتوز] ٥[
  
  
  
 

  الكاتيكول] ٦[
  
  
  
 

  البيروجالول] ٧[
  
  
  
  

  حمض البكريك] ٨[
٦ ، ٤ ، ٢  

  ثالثى 
  نيترو فينول

  حمض سلسليك] ٩[

  فنيل بنتان ثنائى ٤ ، ٢] ١٠[
  
  
  

   فينيل بروبان-٢] ١١[
  
  
  

  حمض الالكتيك] ١٢[
  

  حمض الجاليسين] ١٣[
  
  
  

   ميثيل بيوتان٣ برومو ٢] ١٤[
  
  

   ثنائى ميثيل بيوتان٣ ، ٢] ١٥[
  

   ثنائى كلورو بنتان٣ ، ٣] ١٦[
  
  
  
  
  

]١٧[  
   نيتروبنزين-٣ كلورو -٤ برومو -١
  
  
  
  
  
  

]١٨[ T.N.T 
  تروطولوين ثالثى ني٦ ، ٤ ، ٢ 
  
  
  
  
  
  

   بيوتين١ ميثيل ٣] ١٩[
  
  
  

   بيوتين٢ كلورو – ١] ٢٠[
  
  
  

   بنتاين٢كلورو -٤] ٢١[
  

  حمض الستريك] ٢٢[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجامكسان] ٢٣[
  سداسى كلوروبنزين

  
  
  
  

  الهالوثون ] ٢٤[
 ثالثى فلـورو    ٢،٢،٢كلورو١برومو١

  إيثان

  التسمية+ اكتب الصيغ البنائية لكل من 
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 C10H8نفثالين ] ٢٥[
  
  
  

 C12H10 ثنائى الفينيل] ٢٧[  نيتروبنزين] ٢٦[

  النيترو جليسرين] ٢٨[
  
  
  
  
  
  

  زيت المروخ] ٢٩[
  سلسيالت ميثيل

  األسبرين] ٣٠[
  أسيتيل حمض السلسليك

  
  
  
  
  

  حمض أكساليك] ٣١[
  

  حمض تيرفثاليك] ٣٢[
  
  
  

  حمض الفثاليك] ٣٣[

  بنزاميد] ٣٤[
 

  
  

  حمض إيثانويك] ٣٦[  أسيتاميد] ٣٥[

  “مض كربوليكح”فينول ] ٣٧[
  
  
  

  “أسيتالدهيد”إيثانال ] ٣٨[
  

  “فورمالدهيد”ميثانال ] ٣٩[

  استر ثالثى الجليسريد] ٤٠[
  
  
  
  
  
  

  كبريتات إيثيل هيدروجينية] ٤١[
  

  حمض البيوتيرك] ٤٢[
  

  
  
  

  أھم أعمالھ  العالم

  برزیلیوس

   قسم العناصر إلي فلزات والفلزات -١
  :  قسم المركبات إلي نوعين-٢
  وهي المركبات التي تستخلص من أصل نباتي أو حيواني  :مركبات عضوية) أ

  وهي المركبات التي تأتي من مصادر معدنية من األرض :مركبات غير عضوية ) ب
 وضع نظرية القوي الحيوية التي أعتبرت أن المركبات العضوية تنتج بتأثير قوي حيوية موجودة داخل -٣

  .  تحضير هذه المركبات في المختبراتخاليا الكائنات الحية وال يمكن 

وهي مركب عضوي من تسخين     ) البولينا(هدم نظرية القوي الحيوية حيث تمكن من تحضير مادة اليوريا             فوھلر
  محلول مائي لمركبين غير عضويين هما كلوريد االمونيوم وسياناتا الفضة

  بایر
   في وسط قلوي وتكوين الجليكوالت قام بأكسدة االلكينات بواسطة محلول برمنجنات البوتاسيوم

عند إمرار غاز االيثين في محلول برمنجنات البوتاسيوم في وسط قلوي يزول اللـون البنفـسجي                : مثال  
  )كحول ثنائي الهيدروكسيل (لبرمنجنات البوتاسيوم ويتكون االيثيلين جليكول 

 ، H التى هى غنيـة بــ   C إلى Hيث تتجه قاعدة إضافة حمض هالوجينى إلى ألكينات غير متماثلة بح        ماركونیكوف
  Hاألقل بـ C الهالوجين يتجه إلى 

اقترح الصيغة البنائية للبنزين العطري وهي عبارة عن حلقة سداسية تتبادل فيهـا الـروابط المزدوجـة                   كیكولى
  واألحادية

نيوم الالمائي كعامل حفز وذلك     تمكن من إدخال مجموعة الكيل علي حلقة بنزين في وجود كلوريد األلومو             كرافت/ فریدل 
  يتفاعل البنزين مع كلوريد الميثيل
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  أهم العلماء
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ات     ] ١[ ى المركب دروجین ف ون والھی ن الكرب شف ع الك

  :العضویة
 :الھیدروجین مصدره المركب العضوى

CuO + 2H  Cu + H2O 
  :الكربون مصدره المركب العضوى

2CuO + C  2Cu + CO2 
  

  
  
  
  :تحضیر المیثان] ٢[
  
  
  
  
  
  
  
  

CH3COONa + NaOH 
CaO

  CH4 + Na2CO 
  

  
  

  
  
  :تحضیر اإلیثین] ٣[
  
  
  
  
  
  
  
  

CH3 – CH2 – OH + HOSO3H      
80 oc

  CH3 – CH2 – OSO3H + H2O 

CH3 – CH2 – OSO3H 
     180 oc

H2C = CH2 + H2SO4
  

  :بالجمع

CH3 – CH2 – OH 
H2SO4/1800c

 H2C = CH2 + H2O 
  :تحضیر اإلیثاین] ٤[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
CaC2 + 2H.OH          Ca (OH) 2 + H – C   C – H 

  الرسومات

كبريتات نحاس 
  بيضاء

  ماء الجير 

  مادة عضوية
+  

أكسيد نحاس 
  أسود

CH4 

CH3COONa 
+ 

NaOH / CaO 

NaOH 

  إيثين

  ماء

  ترمومتر

حمض 
كبريتيك 

  مركز
+  
  نولإيثا

كربيد 
 الكالسيوم

  ماء

CuSO4 
+ 

H2SO4 

 أيثاين

 ماء
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  األھمیة االقتصادیة المادة
   التالفةصناعة أنابيب استبدال الشرايين وصمامات القلب ألیاف الداكرون

  على هذه األغذيةمادة حافظة فى معظم األغذية المحفوظة ألنها تمنع نمو الفطريات   بنزوات الصودیوم

  يمنع نمو البكتريا على األغذية ويضاف إلى الفاكهة المجمدة ليحافظ على لونها وطعمها  حمض الستریك

  يستخدم كدهان موضعى لتخفيف اآلالم الروماتيزمية   زیت المروخ

  صناعة الصابون والجلسرين  استر ثالثى الجلسرید

  . المبيدات الحشرية–ت  الصبغا–صناعة الحرير الصناعى   حمض األسیتیك

   يقلل من تجلط الدم فيمنع حدوث األزمات القلبية–تخفيف اآلم الصداع وخفض درجة الحرارة   األسبرین

  فى األدوات الكهربية وطفايات السجائر ألن عازل ومقاوم للحرارة  البكالیت

 تحـضير   –ية من أشعة الشمس     صناعة مستحضرات التجميل الخاصة بالجلد إلعطائه النعومة وحما         حمض السلسلیك
  األسبرين وزيت المروخ

   البالستيك- العقاقير – العطور – المبيدات الحشرية –صناعة الصبغات   حمض الفورمیك

  تحضير ألياف الداكرون وأفالم التصوير وأشرطة التسجيل  بولى إیثیلین جلیكول

 أحبار األقالم – سوائل الفرامل الهيدرولكية – الباردة   مبردات السيارات لمنع تجمد المياه فى المناطق        إیثیلین جلیكول
   أحبار الطباعة–الجافة 

   توسيع الشرايين فى عالج األزمات القلبية–مفرقعات   النیترو جلیسرین

   تحضير النيترو جليسرين– صناعة النسيج –مادة مرطبة للجلد   الجلیسرول

  روق  مادة مطهرة لعالج الح–مادة متفجرة   حمض البكریك

  مادة متفجرة  ثالثى نیتروطولوین

  
  
  
  .تجربة فوھلر ھدمت نظریة القوة الحیویة )١(
       الن العالم فوهلر استطاع تحضير مركب عضوي من مركبين غير عضوين وهما سيانات الفضة وكلوريد األمونيوم بالتسخين الشديد للحصول

  .علي اليوريا مادة عضوية في البول
Ag CNO + NH4Cl                  AgCl + NH4 CNO 

NH4CNO                          NH2 – CO – NH2   اليوريا 
  .كثرة وانتشار المركبات العضویة )٢(
                   لقدرة ذرات الكربون علي االرتباط ببعضها وبذرات أخري بروابط أحادية وثنائية وثالثية وسالسل مستمرة ومتفرعة وحلقية متجانـسة

  .وغير متجانسة
  تكفي الصیغة الجزئیة لتعبر عن المركب العضوي ؟ال  )٣(
 ألن الصيغة الجزئية توضح عدد الذرات ونوعها فقط وال توضح ترتيب الذرات ونوع روابطها.  

  األلكینات انشط كیمیائیًا من األلكانات ؟ )٤(
            تحتوى على رابطة سيجما وأخرى بـاى  الن األلكانات مركبات مشبعة بروابط أحادية من النوع سيجما القوية صعبة الكسر بينما األلكينات 

  .سهلة الكسر
  غاز المیثان یسمي بغاز المستنقعات ؟ )٥(
  الن غاز الميثان ينتج من التحلل الالهوائي للفضالت الحيوية بواسطة بكتريا الهوائية ويحدث في المستنقعات.  

  یفضل الجیر الصودي عن الصودا الكاویة عند تحضیر المیثان ؟ )٦(
 حتوي علي خليط من الصودا الكاوية والجير الحي الذي يعمل علي خفض درجة االنصهار وعامل حفاز الن الجير الصودي ي.  

  تغطي الفلزات باأللكانات الثقیلة ؟ )٧(
 الن األلكانات غير نشطة كيميائية وال تتفاعل مع التغيرات الجوية فال يحدث صدأ للمعادن.  

  ال یستخدم الكلوروفورم حالیًا كمخدر ؟ )٨(
  الغير مقدرة تقديراً دقيق قد تسبب الوفاة الن الجرعات.  

  تستخدم الفریونات بكمیات كبیرة علي نطاق واسع ؟ )٩(
  ال تعمل علي تأكل المعادن وسهولة إسالتها– غير سامه - ال تشتعل  –ألنها رخيصة الثمن .  
   ؟٢٠٢٠سیحرم استخدام الفریونات بدایة من سنھ  )١٠(
 رض من أخطار األشعة الفوق البنفسجية ألنها تسبب تأكل طبقة األوزون التي تقي األ.  

  اكتب األهمية االقتصادية لكل مما يأتى

  علل لما يأتى



 ٧  مراجعة الباب التاسع  ٧

  األلكانات أو األلكینات أو األلكاینات سالسل متجانسة ؟ )١١(
  ألن كال منها له قانون عام واحد وتتشابه في الخواص الكيميائية وتتدرج في الخواص الفيزيائية وبين المركب والذي يليهCH2 
  
  
   ایثیل بروبان ؟٢        ال یسمي المركب  )١٢(
 ميثيل بيوتان-٢ ذرات كربون ولذلك يسمي ٤ة المستمرة الطويلة الن السلسل .  
  عند رج اإلیثین مع البروم المذاب في رابع كلورید الكربون یزول لون البروم األحمر ؟ )١٣(
  ثنائي بروموايثان عديم اللون ٢ ، ١ألنه يتكون  مركب جديد  
  
  
  وموبروبان ؟ بر- ال یتكون ا نعند إضافة برومید الھیدروجین إلى البر وبی )١٤(
 الكربون األقل هيدروجينا ويتكونألنه تبعاً لقاعدة ماركونيكوف فإن ذره البروم ترتبط بذره  

  )تكتب المعادلة (  CH3 – CHBr – CH3 بروموبروبان- ٢
  الھیدرة الخفریھ لالیثیلین تتم في وسط حمضي ؟ )١٥(
    عيفاً ال يستطيع كسر الرابطة المزدوجة لذا ال يتم التفاعل إال في الن الماء إلكتروليت ضعيف فإن تركيز أيون الهيدروجين الموجب يكون ض

  .وسط حمضي 
   جلیكول مادة مانعة لتجمد میاه مبردات السیارات في المناطق الباردة ؟ناإلیثیلی )١٦(
  ألنه يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء فيمنع تجمع جزيئات الماء مع بعضها علي هيئة بلورات ثلج.  
  لتفلون في تبطین أوانى الطھي ؟یستخدم ا )١٧(
 ألنه يتحمل الحرارة وال يلتصق.  
  األلكینات تتفاعل باإلضافة علي مرحلة واحدة بینما األلكاینات تتفاعل باإلضافة علي مرحلتین ؟ )١٨(
  الن األلكينات تحتوي علي رابطة واحدة باي  بينما األلكاينات تحتوي علي رابطتين باي  
  ل كبریتات النحاس في حمض كبریتیك مخفف بعد تحضیره ؟یمرر غاز االیثاین علي محلو )١٩(
  إلزالة غاز الفوسفينPH3   وغاز كبريتيد الهيدروجين  H2S الناتجين من الشوائب الموجودة في كربيد الكالسيوم   .  
  یستخدم لھب األكسي استلین في لحام وقطع المعادن ؟ )٢٠(
 م فيستخدم في لحام وقطع المعادن٠ ٣٠٠٠ي ألنه تفاعل طارد للحرارة وتبلغ الحرارة المنطلقة حوال  
  ال یستخدم محلول البروم في رابع كلورید الكربون للتمیز بین اإلیثین واالیثاین ؟ )٢١(
  ألن كل من االيثاين وااليثين مركبات غير مشبعة ويزول لون البروم مع كل منهما.  
  البروبان الحلقي انشط من البروبان العادي ؟ )٢٢(
    وتؤدي هذه الزوايا إلى تداخل ضعيف بين األوربيتاالت الذرية ويكون االرتباط بين ذرات الكربون              ) ٥ ٦٠(ن الحلقى   ألن الزوايا في البروبا

  .ضعيفة ولذلك نجد أنها نشطة 
  البنتان الحلقي والھكسان الحلقي مستقران وثابتان ؟ )٢٣(
  ربيتاالت قوياً وتتكون روابط سيجماوبالتالي يكون االرتباط بين األو ٥ ١٠٩الن الزوايا بين الروابط تقترب من.  
  ھلجنھ الطولوین ینتج عنھ مركبین بینما ھلجنھ النتروبنزین ینتج عنھا مركب واحد ؟ )٢٤(
  ألن مجموعة االلكيل في الطولوين توجهه إلى موقعين بارا وارثو بينما مجموعة النيترو توجهه إلى موقع واحد وهو موقع ميتا.  
  ت كمبید حشري ؟.د.یستخدم د )٢٥(
 ن الجزء ال)CH-CCl3  (  من الجزئ يذوب في النسيج الدهني للحشرة فيقتلها.  
  ت بأنھ اقبح مركب حضر في تاریخ الكیمیاء ؟.د.وصف د )٢٦(
         ألنه مركب شديد السمية علي جميع الحشرات وهو مركب ثابت مما يضمن استمرار فاعليته لمده طويلة دون الحاجة لتكرار رشه وسـبب

لبيئة دون تحلل قتل الحشرات النافعة مثل النحل وتسرب في مياه األنهار وقتل األسماك والكائنـات البحريـة أى                   مشاكل بيئية فبقائه في ا    
  .تسرب إلى السلسلة الغذائية حتى وصل لإلنسان 

  تستخدم مركبات عدید كلورو ثنائي الفنیل كمواد عازلھ للحریق ؟ )٢٧(
  يائيم  وخمولها الكيم٥ ٨٠٠ألنها تتميز بثباتها الشديد حتى.  
   استخدام مركبات عدید كلورو ثنائي الفنیل ؟١٩٧٩حرمت الوالیات المتحدة عام  )٢٨(
 ألن لها تأثير علي صحة اإلنسان حيث ظهر تأثيرها في تورم المفاصل واختالل وظائف الكبد أالم العيون والسمع وتشوه المواليد.  
)٢٩( T.N.T  مادة شدیدة االنفجار  )مركبات عدیدة النیترو العضویة.(  
 نها تحتوي علي وقودها الذاتي وهو الكربون أما األكسجين فهو المادة المؤكسدة وهي تحترق بسرعة وينتج كمية كبيرة مـن الحـرارة         أل

  (N – N) ، (C-O) ويتكون رابطتين قويتين  N - O (،(C – N)(والغازات ويحدث انفجار وذلك لضعف الرابطة بين 
   مركبات غیر مشبعة ؟األلكانات مركبات مشبعة بینما األلكینات )٣٠(
  الن األلكانات ترتبط بروابط أحادية بينما األلكينات تحتوي علي روابط ثنائية منها روابطباي سهله الكسر .  
   ثنائي برومو ایثان عند إضافة برومید الھیدروجین إلى برومید الفنیل ؟٢ ، ١ال یتكون  )٣١(
 ثنائي برومو اثيان١ ، ١لكربون األكثر هيدروجينا وعلي ذلك  يتكون الن ذرة الهيدروجين ترتبط بذره ا . 

  تبعاً لقاعدة
  ماركونيكوف

  
  

H     H                                Br    Br 
 |      |                                   |      | 
C = C + Br2       H – C – C – H  
 |      |                                   |      |  
H    H                                 H    H 

H     H                                     H    H 
 |      |                                         |      | 
C = C + HBr  H – C – C – Br  
 |      |                                   |    |  
H    Br                                    H    Br 

         C2H5 
          | 
CH3-CH-CH3 



 ٨  مراجعة الباب التاسع  ٨

   البوتاسیوم القلوى المخفف عند امرار غاز االیثیین فیھ؟تیزول لون برمنجانا )٣٢(
 لتكوين ايثلين جليكول عديم اللون وهذا دليل على وجود الرابطة المزدوجة.  
  أیثیر متشاكلین جزئیین ؟اإلیثانول وثنائي میثیل  )٣٣(
  الن الصيغة الجزئية لها واحدة)C2H6O (ولكنهما مختلفان في الصيغة البنائية والخواص 
  
  
  
  
  تتمیز المركبات العضویة بعدم قدرتھا علي توصیل الكھرباء ؟ )٣٤(
  ألنها مركبات تساهمية ال تتأين.  
   ؟  بیوتین ألكین متماثل- ٢ بیوتین الكین غیر متماثل بینما - ١ )٣٥(
         بيوتين الكين غير متساوية في عدد ذرات الهيدروجين       -١الن ذرتي الكربون ذات الرابطة الثنائية في CH3-CH2-CH=CH2 ٢  أما- 

  CH3-CH=CH-CH3   بيوتين فذرتي الكربون ذات عدد متساوي من الهيدروجين
  المنظفات الصناعیة تزیل البقع والقاذورات ؟ )٣٦(
  ء فإن جزيئاته ترتب نفسها بحيث أن الذيل الكارة للماء من كل جزئ يتجه ناحية القـاذورات وبالنـسيج   ألنه عندما يذوب المنظف في الما

ويلتصق بها أما الرأس الشره للماء يتجه ناحية الماء ويلتف الجزئ حول القاذورات ويحيط بها، وعند االحتكاك الميكانيكي تبـدأ عمليـة                
  .التنظيف حيث أن الشحنات المتشابهة تتنافر

  الكحول االیثیلي یعتبر من البترو كیماویات ؟ )٣٧(
  تكتب المعادالت(ألنه يحضر من اإليثيلين الناتج من التكسير الحفزى للمواد البترولية الثقيلة( 

   بترولية
تكسير حفزى

  CH2 = CH2 + H2O 
 H2S O4/110oc

  C2H5OH 
  

  ):ماركونيكوف(اقى األلكينات فتعطى كحوالت ثانوية وثالثية حسب قاعدة اإليثين هو األلكين الوحيد الذى يعطى كحول أولى باإلماهة أما ب

CH3 – CH = CH2 + H2O 
H2SO4

  
 
 
 

  درجة غلیان الكحوالت أعلي من درجة غلیان األلكانات المقابلة ؟ )٣٨(
 ةلوجود مجموعه الهيدروكسيد بالكحوالت التي تعمل علي تكوين روابط هيدروجيني.   
   مركب تساھمي إال أنھ یذوب في الماء ؟الكحول االیثیلي رغم انھ )٣٩(
 مع الماء فيسبب ذوبانهاةوجود مجموعه الهيدروكسيل التي تكون مركبات هيدروجيني .  
  الكحوالت تظھر لھا حمضیة ضعیفة ؟ )٤٠(
     يـدروجين   الذي يـربط بـين اله  اإللكترونيظهر ذلك من تفاعلها مع الفلزات القوية مثل الصوديوم والبوتاسيوم ويرجع ذلك إلى أن زوج

  واألكسجين يميل إلى األكسجين األكثر سالبية كهربية وبذلك يسهل  كسر هذه الرابطة ويحل الفلز محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل 
  تضاف قطرات من حمض الكبریتیك إلى تفاعل تكوین األستر ؟ )٤١(
  لمنع التفاعل العكسي وتكوين األستر.  
  نما الكحوالت الثانویة تتأكسد علي مرحلة واحدة ؟الكحوالت األولیة تتأكسد علي مرحلتین بی )٤٢(
  الن الكحوالت األولية يوجد ذرتين هيدروجين مرتبطين بمجموعه الكربونيل فتتأكسد كل منها تلي األخرى بينما الكحوالت الثانوية يوجد ذره

  .هيدروجين واحدة مرتبطة بمجموعه الكربونيل
  العادیة ؟الكحوالت الثالثیة صعبة األكسدة في الظروف  )٤٣(
  ألنه ال يوجد بهل ذرات هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل.  
   م ؟٥٠ –یستخدم الكحول االیثیلي في صناعة ترمومترات قیاس درجات الحرارة المنخفضة إلى  )٤٤(
  م ) ١١٠,٥  -(الن درجة تجمده منخفضة.  
  درجة غلیان الجلسرول اعلي من االیثلین جلیكول ؟ )٤٥(
    روكسيد في الجلسرول وكلما زادت مجموعات الهيدروكسيد كلما ارتفاع درجة الغليان لزيـادة عـدد الـروابط    لوجود ثالث مجموعات هيد

  .الهيدروجينية المتكونة
  حامضیة الفنیول اكبر من حامضیة الكحول ؟ )٤٦(
 كسجين طويلة سهله الكسر الن مجموعة األريل ساحبة إللكترونات مما يجعل الرابطة بينها وبين األكسجين قصيرة ورابطة الهيدروجين واأل

  .بينما مجموعه األلكيل طاردة لإللكترونات فتزيد الشحنة السالبة علي األكسجين فتصبح الرابطة بين األكسجين والهيدروجين قصيرة
   ؟HClال یتفاعل الفنیول مع ھالیدات الھیدروجین مثل  )٤٧(
 لقوة الرابطة بين األكسجين وحلقة البنزين وهى صعبة الكسر.  
  یان األحماض الكربوكسیلیة اعلي من درجة غلیان الكحوالت المقابلة ؟درجة غل )٤٨(
 واحدة ةالن يتكون من جزيئات الحمض رابطتين هيدروجينيتين بينما في الكحول رابطة هيدروجيني .  
  یطلق علي األحماض األلیفاتیة المشبعة أحادیة الكربوكسیل األحماض الدھنیة ؟ )٤٩(
 ندخل في تركيب الدهون علي هيئة استرات مع الجليسريالن كثير من األحماض األليفاتية ي.   

           H    H 
           |      | 

H – C – C – O – H  
            |      | 
           H   H 

  كحول إيثيلى

  

        H          H 
         |            | 

H – C – O – C – H  
          |            | 
         H          H 

  اثير ثنائى الميثيل

CH3 – CH – CH3  
                        | 
                       OH   

  )كحول ثانوى( بروبانول – ٢

         O ……H – O  
        //                    \  
R – C                    C – R  
        \                     // 
        O – H …… O 



 ٩  مراجعة الباب التاسع  ٩

  درجة غلیان األسترات اقل من الكحوالت ؟ )٥٠(
 بينما الكحوالت تحتوى على مجموعة هيدروكسيل فتكون روابط ةالن األسترات ال تحتوى على مجموعة هيدروكسيل فال تكون روابط هيدروجيني 

  .ةهيدروجيني
  ینصح بتفتیت حبھ األسبرین قبل بلعھا ؟ )٥١(
  حتى ال تسبب تهيجا لجدار المعدة الذي قد يؤدي إلى قرحة المعدة.  
  حمض البنزویك أحادى القاعدیة بینما حمض الفیثالیك ثنائي القاعدة ؟ )٥٢(
 وكسيلالن حمض البنزويك يحتوي علي مجموعة كربوكسيل واحدة بينما حمض الفيثاليك يحتوي علي مجموعتين كرب. 

        
  فيثاليك                         بنزويك             
  
   من النوع ألفا أمینو ؟تاألحماض األمنیة الموجودة في البروتینا )٥٣(
  الن مجموعة األمين ترتبط بأول ذرة كربون متصلة مجموعة الكربوكسيل  
   بھیدروكسید األلومنیوم ؟األسبرینتخلط بعض أنواع  )٥٤(
  لتعادل الحموضة الناتجة.  
  یقل ذوبان األستر في الماء عن الحمض المقابل ؟ )٥٥(
 لعدم وجود مجموعات الهيدروكسيل التي تكون روابط هيدروجينية مع الماء ليحدث الذوبان  
  یسلك حمض السلسلیك في التفاعالت الكیمیائیة كحمض وفینول ؟ )٥٦(
  الن حلقة البنزين تتصل بمجموعة الكربوكسيل الحمضية ومجموعة الهيدروكسيل.  
 فة مجموعة االسیتیل إلى األسبرین رغم أن المادة الفعالة فیھ ھي حمض السلسلیك إضا )٥٧(
  ألنها تجعله عديم الطعم تقريبا وتقلل من حموضته.  
  وقف استعمال حمض السلسلیك في عالج أمراض البرد والصداع ؟ )٥٨(
 ألنه كان المتسبب في إدماء المعدة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COOH COOH 

COOH 

R – CH – COOH  
        | 
        NH2 



 ١٠  مراجعة الباب التاسع  ١٠

  
  
  
  :لھیدروكسیل من كحول أحادى الھیدروكسیلكحول ثنائى ا] ١[

CH3-CH2OH 
H2SO4/180oc

 C2H4 + H2O 

C2H4 + H2O 
KMnO4 /(O)

 CH2OH-CH2OH 
  :الغاز المائى من خالت الصودیوم] ٢[

CH3COONa + NaOH 
CaO / 

 Na2CO3 + CH4 

CH4 + H2O  
725oc

 CO + 3H2 
  :حمض األسیتیك من كربید الكالسیوم] ٣[

CaC2 + H2O 
تنقيط

  C2H2     CH3CHO    
(O)   

 

CH3COOH 

  : ثنائى برومو إیثان من اإلیثانول٢ ، ١] ٤[

CH3CH2OH  
H2SO4 / 180 0c

 CH2 = CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br 
  : ثنائى برومو إیثان من كربید الكالسیوم١ ، ١] ٥[

CaC2 + H2O
 تنقيط 
 H-C   C-H + HBr CH2=CHBr + HBr  

CH3CHBr2 
  :المیثان من كربید الكالسیوم] ٦[

CaC2 + H2O
تنقيط
 C2H2 + H2O         CH3CHO      

 

 CH4   
CaO/    

NaOH + CH3COONa  
NaOH  

 CH3COOH 
]٧ [T.N.Tمن الفینول :  
  
  

      + Zn             +CH3Cl 
AlCl3          +3HNO3

H2SO4                 +3H2O 
 
                        + ZnO 

  :نمبید حشرى من األسیتیلی] ٨[
  سداسى كلورو بنزين

   )الجامكسان(
C2H2        + 3Cl              

  
  

  كيف تحصل على

H2SO4  40 % + H2O 

HgSO4 60 oc 

H2SO4/40 % + H2O 

HgSO4 60 oc 
KMnO4 

(O) 

OH CH3 O2N 
CH3 

NO2 

NO2 

أنبوبة نيكل مسخنة 
  لدرجة االحمرار

 

  ضوء شمس
  مباشر

H 
Cl 
H 
Cl 

Cl 
H 
Cl 
H 

H Cl 

Cl H 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

  ىالمائ



 ١١  مراجعة الباب التاسع  ١١

  الھكسان الحلقى من الھكسان العادى] ٩[
  

 
C6H14        + 3H2       (C6H12)  
 

  
  
  :میتا كلورو نیترو بنزین من الفینول] ١٠[

 

       + Zn        + HNO3
H2SO4       + Cl2   

Fe
             + HCl 

                                 
  :أرثو وبارا كلورو طولوین من البنزین] ١١[

 
 

 + CH3Cl 
AlCl3 / المائى

    + 3Cl2   
Fe     +   +2HCl 

 
  
  :بنزین حمض السلفونیك من الھكسان العادى] ١٢[
  

C6H14          H2SO4       + H2O    
  :الكلوروفورم من المیثان] ١٣[

 
CH4 + Cl2       CH3Cl + Cl2      CH2Cl2 + Cl2      CHCl3 

  
  :اإلیثان من اإلیثانول] ١٤[

C2H5OH   H2SO4/180 0c C2H4    
H2 /Ni حرارة  C2H6 

 
  :نیترو بنزین من بنزوات الصودیوم] ١٥[
  

  + NaOH    
CaO/حرارة

    + HNO3    
H2SO4            + H2O 

  
  :حمض األسیتیك من منتجات بترولیة] ١٦[

 منتجات بترولية ثقيلة
 تكسير حفزى

  C2H4          C2H5OH    
                                                                                             
                                                                            CH3COOH 

  
  

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 

H H 

H H 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

  حرارة
Pt 

Ni 
مجزأ ساخن 

OH NO2 NO2 

Cl 

CH3 CH3 

Cl 

CH3 
Cl 

  حرارة
Pt 

SO3H 

  ضوء شمس
  غير مباشر

  ضوء شمس
  غير مباشر

  ضوء شمس
  غير مباشر

COONa NO2 

H2SO4 + H2O 
110 oc 

 

  أكسدة تامة
2(O) 

 



 ١٢  مراجعة الباب التاسع  ١٢

  :األسیتون من البروبین] ١٧[
  

CH3CH = CH2 + H2O               + H2O 
  
  
  
  ):اإلیثیلین(األثیر ثنائى اإلیثیل من اإلیثین ] ١٨[
  

C2H4 + H2O      2CH3CH2OH        C2H5 – O – C2H5 +H2O 
  
  :حمض البكریك من البنزین] ١٩[
  
  

+ Cl2     + NaOH            +3H2O 
  
  
  :من كلورو بنزین) فینات الصودیوم(فینوكسید الصودیوم ] ٢٠[
  

 
        + NaOH               + NaOH          + H2O 
 

  :المیثان من حمض األسیتیك] ٢١[
CH3COOH+NaOH     CH3COONa +NaOH CaO/حرارة  

CH4+Na2CO3 
 

  ):األسیتیلین(استر أسیتات اإلیثیل من اإلیثاین ] ٢٢[

C2H2 + H2O     CH3CHO 
أكسدة

 CH3COOH+C2H5OH 
                                                                                                     H2SO4      
                                                               H2O + CH3COOC2H5 

  
  :ثالثى نترات الجلسرول من الجلسرین] ٢٣[
  

                                       H2SO4/Conc. 
                   + 3HNO3                                                    + 3H2O 

  
  
  :اإلیثیل من یودید اإلیثیلاألثیر ثنائى ] ٢٤[

2C2H5I + 2KOH مائية
   2C2H5OH  C2H5-O-C2H5 + H2O 

 
 

CH3-CH-CH3 
          |      
         OH 

  بروبانول

H2SO4 
110 oc 

 

  أكسدة
(O) 

 

CH3-C-CH3 
         ||      
         O 

  أسيتون

H2SO4 
110 oc 

 

H2SO4 
140 oc 

 

Cl 

FeCl3 
 
 

OH 
H2SO4 

+3 HNO3 
 

O2N 
OH 

NO2 

NO2 

Cl OH ONa 

H2SO4 40 % 

HgSO4 60 oc 

CH2 – OH  
 | 
CH  – OH 
 | 
CH2 – OH  

CH2 – O – NO2  
 | 
CH  – O – NO2  
 | 
CH2 – O – NO2 

H2SO4 
140 oc 

 

   جو٣٠٠
 م٠ ٣٠٠
 



 ١٣  مراجعة الباب التاسع  ١٣

  :األسیتامید من األیثین] ٢٥[
C2H4 + H2O  C2H5OH     CH3COOH + C2H5OH 
 
C2H5OH + CH3CONH2  NH3 + CH3COOC2H5

     
  
  :البنزین من الطولوین] ٢٦[
  

       + NaOH         + NaOH  
  
  :الطولوین من بنزوات الصودیوم] ٢٧[
  

 
C6H5COONa + NaOH         + CH3Cl    + HCl  

  
  :األثیر ثنائى اإلیثیل من حمض األسیتیك] ٢٨[
  

CH3COOH + 2H2   2C2H5OH          C2H5 – O – C2H5 
 

  :زیت المروخ من حمض السلسلیك] ٢٩[
 
 
         + H OCH3           + H2O 

                              
                                 زيت المروخ   

  :األسبرین من حمض السلسلیك] ٣٠[
  
  

          
                   + HO OCCH3       + H2O 

                                   
                                     األسبرين

  
  :یثیل من الطولویناستر بنزوات اإل] ٣١[
  
  

    + C2H5OH   استر بنزوات اإليثيل 
 
 

  

H2SO4 
110 oc 

 

  أكسدة تامة
2(O) 

 

V2O5 
3(O) 

 

CH3 COOH COONa 
CaO 

H 
 

CaO 
Heat 

CH3 
AlCl3 
 المائى

 

H2SO4 
140 oc 

 

CuCrO4 
200 oc 

 

OH 

    O 
    || 
– C – OCH3 

   O 
    || 
– C – OH 

O – C – CH3  
        || 
       O 
 

V2O5 
3(O) 

 

CH3 COOH COOC2H5 

O H 

   O 
    || 
– C – OH 

O H 

   O 
    || 
– C – OH 



 ١٤  مراجعة الباب التاسع  ١٤

                   :الحصول على نسیج الداكرون من أسترة حمض التیرفیثالیك واإلیثیلین جلیكول] ٣٢[
                          

           
 + HO – CH2 – CH2 – OH 

                           حمض تيرفثاليك                      إيثلين جليكول  
                                                                   - H2O 

  
  

  ألياف الداكرون
  :بنزامید من حمض البنزویك] ٣٣[
  

            + C2H5OH    + H2O  
  

  ثيل           حمض بنزويك                                            استر بنزوات اإلي
 
 
              + NH3    + C2H5OH 

                                               بنزاميد
  : برومو بروبان-٢من “ بروبانون”أسیتون ] ٣٤[
  

                                 + KOH   تحلل مائى         + KBr 
  

                                      [O] 
                                          + H2O  

  
  
  
  
  :یودید اإلیثیل] ١[

C2H5I + NaOH   C2H5OH + NaI 
  ) التحلل المائى بالتسخین مع قلوى مائى: (أسیتات اإلیثیل] ٢[

CH3COOC2H5 + NaOH   CH3COONa + C2H5OH 
  :بنزوات اإلیثیل] ٣[

C6H5COOC2H5 + NaOH   C6H5COONa + C2H5OH 
  
  :حمض اإلیثانویك] ٤[

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 
  :كلورو بنزین] ٥[
  

  + NaOH   NaCl +                     الفينول 

          O 
          | | 
HO – C – 

   O 
   | | 
– C – OH 

          O 
          | | 
HO – C – 

   O 
   | | 
– C – O – CH2 – CH2 – OH 

COOH COOC2H5 

COOC2H5 CONH2 

           Br  
            | 
CH3 – CH – CH 3 

           OH  
            | 
CH3 – CH – CH3 

           OH  
            | 
CH3 – CH – CH3 

           O  
            || 
CH3 – C – CH 3 

Cl OH 
   جو٣٠٠
 م٠ ٣٠٠
 

  وضح بالمعادالت تأثير الصودا الكاوية على كل من



 ١٥  مراجعة الباب التاسع  ١٥

  
  :حمض الكربولیك] ٦[

  + NaOH     + H2O 
  
  
  
  : المیثان] ١[

CH4 + H2O  725oc CO + 3H2 
  :اإلیثین] ٢[

CH2 = CH2 + H2O H2SO4 / 1100C CH3-CH2-OH 
  :كربید الكالسیوم] ٣[

CaC2 + 2H.OH          Ca (OH) 2 + H – C   C – H 
  :اإلیثاین] ٤[
  
  
  
  
  
    بیوتین– ٢ – میثیل – ٢] ٥[
  
  
   بيوتانول-٢- ميثيل -٢
  :بروبین] ٦[
  

   بروبانول- ٢               
  
  :ومایثوكسید الصودی] ٧[

C2H5ONa + H2O   C2H5OH + NaOH 
 

  )التحلل المائى فى وسط حمض (:أسیتات اإلیثیل] ٨[

CH3COOC2H5 + H2O      H
+
  CH3COOH + C2H5OH 

                              :مع اإلسبرین] ٩[
H+ 

                                    + H2O                                                + CH3COOH 
  
  
  
  
  

OH ONa 

  وضح بالمعادالت تفاعل الماء مع كل من

                                                              H    OH                       
                                  H2SO4 40%            |      |                                
H–CC–H + H2O                        H – C = C – H                CH3 C HO    
                                 HgSO4 /600c      اسيتالدهيد                       كحول الفينيل                    

       ايثانال                   مركب غير ثابت

         CH3                                                   CH3 
          |                                      H2SO4             |                                
CH3-C = CH-CH3 + H2O                 CH3-C-CH2-CH3     
                                                                     | 
                                                                    OH                                                H2SO4                                             
CH3-CH = CH2 + H2O                 CH3-CH-CH3      
                                                                 | 
                                                                OH 

   O 
   | | 
– C – OH 

O – C – CH3  
       | | 
       O 
 

COOH 

OH 



 ١٦  مراجعة الباب التاسع  ١٦

  
  
  
  :البنزین] ١[

     Conc. H2SO4 
  + HO – NO2                                               + H2O 
                                                      50oc 

  
  :الطولوین] ٢[
  

                                               H2SO4 
   + 3HNO3                             

   ثالثى ٦ ، ٤ ، ٢
   نيترو الطولوين

  
  :الجلیسرول] ٣[
  

                                               H2SO4/Conc. 
                     + 3HO – NO2                                                        + 3H2O 

  
  سريننيتروجلي

  
  :الفینول] ٤[

                                               H2SO4 
   + 3HNO3                                                   + 3H2O 

Conc. 
   ثالثى ٦ ، ٤ ، ٢    

  )حمض بكريك(نيترو فينول
  
  
  :أستر أسیتات اإلیثیل] ١[

CH3COOC2H5 + NH3            CH3CONH2 + C2H5OH 
                         أسيتاميد                                    أسيتات األيثيل

  :أستر بنزوات اإلیثیل] ٢[
C6H5COOC2H5 + NH3  C6H5CONH2 + C2H5OH 

                             بنزاميد                             بنزوات األيثيل
  :حمض األسیتیك] ٣[

- NH2 + HCH2COOH   NH2CH2COOH 
  حمض أستيك   مجموع أمينو   حمض جاليسين                                           

  )حمض أمينو أستيك (                     

  وضح بالمعادالت تفاعل نيترة كل من

NO2 

CH3 

O2N 
CH3 

NO2 

NO2 

CH2 – OH 
 | 
CH  – OH 
 | 
CH2 – OH 

CH2 – O – NO2  
 | 
CH  – O – NO2 
 | 
CH2 – O – NO2 

OH 
O2N 

OH 

NO2 

NO2 

  وضح بالمعادالت تفاعل النشادر مع  كل من



 ١٧  مراجعة الباب التاسع  ١٧

  
  
  :البنزین] ١[

            

           + HO – SO3H   
H2SO4    H2O +                 نزين حمض السلفونيك 

  مركز                                        
  :م٥ ١٨٠ عند درجة اإلیثانول] ٢[

                     H2SO4 
C2H5OH      + H2O 
                     180 oc 

  :م٥ ١٤٠ عند اإلیثانول] ٣[ 

2C2H5OH   
H2SO4/140oc

 C2H5 – O – C2H5 + H2O 
  يل                   أثير ثنائى اإليث

  :م٠ ٨٠ عند اإلیثانول] ٣[

CH3 – CH2 – OH + HOSO3H 80 oc      CH3 – CH2 – OSO3H + H2O 
            كبريتات إيثيل هيدروجينية

  
  :الطولوین] ١[
  

                                   V2O5 
     2              + 3O2                2             + 2H2O    
                                    400 oc 

  :كحول أولى] ٢[
  

                          KMnO4 (O)                             - H2O                               
        

  
  

 
  (O)                       مركب غير ثابت                                                

  
                                        حمض ايثانويك

  :كحول ثانوى] ٣[
  
  

                                 (O)                                      - H2O  
    أسيتون

  )بروبانون(

  وضح بالمعادالت تفاعل حمض الكبريتيك مع  كل من

SO3H 

H – C = C – H 
       |       | 
      H     H 

  وضح بالمعادالت أكسدة  كل من
COOH CH3 

CH3 – C = O 
            | 
           H 

CH3 – C = O 
            | 
           OH 

           H 
            | 
CH3 – C – OH 
            | 
           H 

           OH 
            | 
CH3 – C – OH 
            | 
           H 

           H 
            | 
CH3 – C – OH 
            | 
           CH3 

           OH 
            | 
CH3 – C – OH 
            | 
           CH3 

   CH3                       
      \ 
      C = O 
      / 
     CH3 



 ١٨  مراجعة الباب التاسع  ١٨

  :كحول ثالثیى] ٤[
  .ال يتأكسد لعدم اتصال مجموعة الكاربينول بذرات هيدروجين

  
  :اإلیثین] ٥[
  
  
  
  
  
  :المیثان] ٦[

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + طاقة 
  
  

  :أسئلة متنوعة
  . الھكسان الحلقى–) االیثیلین(االیثین : من استر بنزوات اإلیثیل كیف تحصل على كل من] ١[
  :الحصول على االیثین] أ[

C6H5COOC2H5 + NaOH       C6H5COONa + C2H5OH 

CH3 – CH2 – OH H2SO4/1800c H2C = CH2 + H2O 
  :الحصول على الھكسان الحلقى] ب[

C6H5COONa + NaOH        + Na2CO3  
  

         + 3H2 
  
  :قارن بین التحلل الحرارى والتحلل المائى لكبریتات اإلیثیل الھیدروجینیة] ٢[
  :التحلل الحرارى] أ[

CH3 – CH2 – OSO3H   CH2=CH2 + H2SO4 
  :التحلل المائى] ب[

CH3 – CH2 – OSO3H + H2O                  CH3-CH2OH + H2SO4 
  :إضافة محلول البروم لإلیثیلین ثم التحلل الماء للمركب الناتج] ٣[

CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br 
CH2Br-CH2Br +KOH   CH2OH-CH2OH    إيثيلين جليكول 

  :ترتیب المركبات حسب زیادة الصفة الحامضیة] ٤[
  حمض بنزویك/ حمض أستیك / فینول / انول ایث/ استر 

  :ترتیب الكحوالت حسب زیادة درجة الغلیان] ٥[
) / الجلیسرول(الكحوالت الثالثیة ) / ایثیلین جلیكول(الكحوالت الثنائیة ) / میثانول(الكحوالت األحادیة 

  )السوربیتول(الكحوالت عدیدة الھیدروكسیل 
  ):حمض أسیتیك – فینول –ایثانول (كیف تمیز بین ] ٦[
  . الذى يعطى لون بنفسجى يكون هو الفينول(III)بإضافة محلول كلوريد حديد   ) أ(

H     H                                       H    H 
 |      |                 KMnO4             |      | 
C = C + H2O          H – C – C – H 
 |      |               (O) وسط قلوى       |      |  
H    H                                       OH  OH 

CaO 
Heat 

  حرارة/ضغط
 عامل حفاز

  م٥ ١٨٠

  م٥ ١١٠

  وسط مائى



 ١٩  مراجعة الباب التاسع  ١٩

ثم إضافة كربونات الصوديوم الذى يحدث معه فوران ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون يكون        ) ب(
  .ويكون اآلخر اإليثانول. حمض أسيتيك

  :كیف تمیز بین كل من] ٧[
  : یثانغاز االیثین وغاز اال) أ(

 ت أو ماء البروم لكل منهما فإذا زال لون البرمنجانـا )فى وسط قلوى  ( البوتاسيوم تبإضافة برمنجانا 
 .وزال لون البروم يكون غاز اإليثين وإذا لم يزول اللون يكون غاز إيثان 

  : اإلیثانول واالیثانویك) ب(
ما مع حمض االيثانويك يتصاعد غاز بإضافة كربونات الصوديوم لكل منهما مع اإليثانول ال يتفاعل بين       

CO2 ويحدث فوران  .  
  :الكحول األولى والكحول الثالثى) ج(

 لكـل منهمـا فـإذا زال لـون           المحمضة بحمض الكبريتيك المركـز      البوتاسيوم تبإضافة برمنجانا 
  . يكون كحول أولى وإذا لم يزول يكون كحول ثالثىتالبرمنجانا

 


