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 ( اختر االجابة الصحيحة :1س-

 هو : CH3CHOعدد روابط سيجما في المركب  -1

 6 -د                            5 -ج                            4 -ب                                3 -أ

 مع االلكاين تفاعل : يعد تفاعل هاليد الهيدروجين -2

 تأكسد -استبدال                   د -ج   حذف                        -اضافة                       ب -أ

 أحد التفاعالت االتية ال ينتج الكحول : -3

 تأكسد االلديهايد -د   اختزال الكيتون   -ج  اضافة الماء الى االلكين     -ب       االستبدال في هاليد االلكيل -أ

 عند تفاعل هاليد الكيل مع ايون الكوكسيد فأن الناتج هو : -4

 حمض كربوكسيلي -ايثر               د -الديهايد                 ج -ل                   بكحو -أ

 تفكك االيستر يحدث في وسط : -5

  CCl4يحتوي  -متعادل                 د -حمضي                ج -قاعدي                  ب -أ

 م االضافة الى :النتاج الكحول االولي بواسطة اضافة جرينيارد يلز -6

 بروبانون -بروبانال                    د -ج           ايثانال         -ب     ميثانال              -أ

 بعدد :  ơوتكوين روابط سيجما  π يتم كسر روابط باي عند االضافة الى االلكاينات  -7

  ơ 2و   π 4 -د           2ơو   π 2 -ج         ơ 4و  π 2 -ب           ơ 3و  π 1 -أ

 الى المركب : HClاعدة ماركوفنيكوف عند اضافة ال تطبق ق -8

 CH3CCH -د         CH3CH2C(CH3)CHCH3-ج          CHCH -ب          CH3CHCH2 -أ

 يحدث فقط ما يلي :  PCCعند أكسدة كحول اولي باستخدام  -9

  Hزيادة محتوى  -د   Oنقصان محتوى  -ج     Oزيادة في محتوى  -ب      Hنقصان في محتوى  -أ

 يعد الصابون الناتج من تفاعل التصبن : -10

 ايون االلكوكسيد -االيستر                د -ملح الحمض الكربوكسيلي       ج -كحول ثالثي       ب -أ
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 ( علل الجمل التالية :2س

 جود عامل مساعد :يضاف مركب جرينيارد الى مجموعة الكربونيل دون و -أ

 تحتاج عملية الحذف من الكحوالت وجود حمض قوي مركز وتسخين : -ب

 تعد مجموعة الكربونيل قطبية : -ج

 الكحوالت الثالثية ال تتأكسد : -د

 

 

 ( عرف المصطلحات التالية : 3س

 تفاعل التأكسد: -مركب جرينيارد:                                 د -أ

 تفاعل الحذف: -ماركوفنيكوف :                         هقاعدة  -ب

 تفاعل االضافة:  -تفاعل الهدرجة :                              و -ج

 تفاعل االستبدال: -تفاعل االسترة :                               ح -ز

 التصبن: -تفاعل االختزال:                              ك -ط

 

 

 كمل التفاعالت التالية بكتابة الناتج العضوي فقط :( أ4س

CH3CH=CHCH3   +   HBr                                                                                             

              HCOOH    +     CH3CHOHCH3           Δ  \   H+                                                              

CH3COCH3    + CH3MgCl      HCl                                                                               

CH3CHICH3      +    KOH           Δ                                                                        

CH3CH2Br   +   CH3ONa                                                                                         

CH3CHO        K2Cr2O7 \H+                                                                                      
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 التالية مستخدما اي مواد غير عضوية مناسبة وااليثر عند الحاجة له : اتحضر المركب( 5س

 CH3COOCH3 من    CH2=CH2 -أ

 CH3CH2CH2Brمن   CH3CH2CHOHCH2CH2CH3 -ب

 CH3CH2CH3من  CH3CHClCH3 -ج

 

ني محمر لكن ب Br2بقي لون  CCl4المذاب في  Br2مركب عضوي فيه ثالث ذرات كربون وعند مفاعلته مع  A (6س

الذي ان حذفت منه الماء  Cمكونا  KOHالذي يتفاعل باالستبدال مع  Bفقط بوجود الضوء ينتج  Br2عند تفاعله مع 

 ؟    A  B  Cمرة أخرى ؟ اكتب الصيغ البنائية للمركبات   Aتكون  Niبوجود  H2ثم اضفت له 

 

 

 ادرس الجدول التالي ثم اجب عن االسئلة التي تليه :( 7س

1 
CH2=CH2 

2 
CH3COOH 

3 
         CH3COCH3 

4 
       CH3CHO 

5 
        CH3OH 

6 
       CH3CH3 

7 
HCOOCH3 

8 
       CH3CH2Br 

 

 ال يستجيب لمحلول تولنز ؟ يحتوي مجموعة كاربونيل و عضوي الذيالرقم المركب  -أ

 ؟ 6و  1محلول يستخدم للتمييز بين المركبين  -ب

 يتفاعل باالستبدال وينتج كحول ؟رقم المركب الذي  -ج

 في وسط حمضي مع التسخين ؟ 5و  2المركب الناتج من تفاعل  -د

 اذا مر بالتفاعالت : اختزال ثم استبدال ؟ 8رقم المركب الذي يتحول الى المركب  -ه

 رقم المركب الذي يتفاعل بالهلجنه فقط ؟ -و

 ؟ بتفاعل واحد 5رقم المركب الذي ينتج المركب رقم   -ز

 ؟ πرقم المركب الذي يحتوي االكسجين بدون روابط  -ح
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 ( ميز مخبريا بين المركبات التالية باستخدام المعادالت الكيميائية ؟8س

 CH3COCH3و    CH3CH2CHO -أ

 CH3CH3و    CH≡CH -ب

 CH3CHOHCH3 و   CH3CH2CH2OH -ج

 

 

 ؟(  2و 1و   A B C D)  واالرقام ( أكمل المخطط التالي بكتابة الرموز المشار لها بالحروف 9س

 

                                                 A 

                                   2H2 \Ni 

                                     

                                         CH3CH2CH3 

                                                              Cl2  ضوء 

 

                                     H2   2                                                    B 

 

                                                                                          KOH  

                                         D                  1        /               تسخين      C 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة 

 قيس محافظة . مع تمنياتي لكم بالنجاح : أ                                             


