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التمرين أألول 16 :ن

ًٌ )0ثم هذا انًخطط عًهٍة انتقطٍر انتجزٌئً نهجترول:
 أكًم هذا انًخطط؟

…………….

Teb < 60°C

……………

Teb < 175°C

……………

Teb < 275°C

……………

Teb < 350°C

ٌ )5تى تحضٍر األسٍتٍهٍٍ فً انصُبعة يٍ أحذ يشتقبت انجترول.
أ) يب هو هذا انًركت؟
ة) أكتت يعبدنة انتفبعم ؟
َ )3تحصم عهى األسٍتٍهٍٍ فً انًخجر ثتأثٍر انًبء عهى فحى انكبنسٍوو.
أ -أكتب معادلة التفاعل ؟

بترول خام

 ما هو الوسيط المستعمل في هذا التفاعل؟ة -تحدث تنقية الغاز الناتج داخل قارورة زجاجية
 ما هي المحاليل المستعممة في التنقية؟ت -أكتب معادلة االحتراق التام نألسٍتٍهٍٍ ؟

التمرين الثاني 10 :ن

.I

ليكن الكحول الذي صيغته الجزيئية العامة C4H9O H

 )0أوجد كل الصيغ نصف المفصمة الممكنة لهذا الكحول ،مع ذكر إسم و صنف كل منها.
 )5األكسدة المقتصدة ألحدى متماكبات هذا الكحول ب ( KMnO4بوجود  )H2SO4يعطي المركب ( )Gيتفاعل مع كاشف طولنس
ويعطي مرآة الفضة .
.II

 أعطي الصيغة نصف المفصمة لممركب ( ) G؟
نٍكٍ  Aهو أحذ يتًبكجبت انكحول انسبثق ،إَطالقب يُه َجري سهسهة يٍ انتفبعالت انتبنٍة:
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 )0أوجد الصيغ نصف المفصمة لممركبات  K.F ،E ،D ، C،A :مع اعادة كتابة المعدالت
 )5التفاعل رقم  0يمكن أن يتم في شروط تجريبية أخرى ،أذكرها؟
 )3ماهو نوع كل من التفاعل  4و 5؟
 )4أذكر خصائص التفاعل 5؟
 )4يمتاز المركب( ) Bثُوع يٍ انتًبكت انفراغً


ماهو ؟ برر اجابتك.



مثل متماكباته الفراغية.

ٌ 15

انتًرٌٍ انثبنث:
طمبت األستاذة من التالميذ أن يحضروا تقري ار حول فعالية البروم ( Br2ذو اللون األحمر) عمى الفحوم الهيدروجينية ،فقاموا بإجراء
التجارب التالية:
رقم األنبوب
محتوى األنبوب
المادة المضافة
المالحظة

0
ماء البروم
البروبان
عدم اختفاء اللون

5
ماء البروم
اإليثن
اختفاء اللون

3
ماء البروم
البوت-5-ين
اختفاء اللون

4
ماء البروم
حلقي البنتان
عدم اختفاء اللون

 )0أعط الصيغ نصف المفصلة لكل الفحوم الهيدروجينية السابقة ونوعها.
 )5فسر المالحظات المسجمة في األنابيب األربعة؟
 )3اكتب معادالت التفاعل الحادثة ؟
 )4ماذا تستنتج ؟

*بالتوفيق*
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