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لية :أعط الصيغ النصف المفصلة للمركبات العضوية التا�
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 ن)07(التمرين الثاين 
I- مركب عضويAفقط يتكون من كربون و هيدروجين 

 . %92.43الكربون حيث تمثل نسبة      

أحسب نسبة الهيدروجين في هذا المركب..1

0.89إذا علمت أن كثافة بخاره بالنسبة للهواء هي .2

 أحسب كتلته المولية ثم أوجد الصيغة الجزيئية المجملة..أ

 ، اكتب صيغته النصف مفصلة. Aالمركب ) (عائلة ما هي طبيعة .ب

II-  نجري سلسلة من التفاعالت على المركبA  ي :كمايل
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 B , C , D , E , F , G , Kأوجد الصيغ النصف المفصلة للمركبات العضوية : .أ
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رومو إيثيل بنزيتا برومو إيثيل بنزن

فن-4بروموبرومونائي ثنائي -2
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من كربونيتكون من كربون و هي

92.43%92.4..

هذا المركب. في هذا المركب.

0.899لهواء هي سبة للهواء هي 

لجزيئية المجملةيغة الجزيئية المجملة.
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 ن) 07( :لثالتمرين الثا
 

ونضيف بضع قطرات  OH-9H4Cمشبع  Aمن كحول  g4,7مع  COOH-3CHمن حمض اإليثانويك  g6نمزج �

ستر من األ mol0.06ن نحصل على زواتمائي درجة حرارته ثابتة، وعند الثم نسخن المزيج في حمام  4SO2H من

 المتشكل.

 المطلوب: 

مع التسمية والتصنيف. Aأكتب جميع الصيغ النصف مفصلة للكحول .1

. يج اإلبتدائي متساوي عدد الموالتالمز أثبت أن .2

؟ه تفاعل. وما هي مميزاتما نوع هذا ال.3

؟ما الهدف من تسخين المزيج .4

يغته.صنف الكحول المستعمل وأكتب ص واستنتجأحسب مردود التفاعل الكيميائي .5

 . أكتب معادلة التفاعل الحادث.6

 
 

 نقطة على تنظيم الورقة  : مالحظة
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أكتب جميأكتب جميع الص..m1المطلوب: المطلوب: 

يجيج اإللمزالمزثبت أنأثبت أن 2

لللتفاعل. وماتفاعل. وماهذا ال نوع هذا ال

؟ن تسخين المزيف من تسخين المزيج 

واساعل الكيميائيد التفاعل الكيميائي 

.حادثل الحادث

قة الورقة 

من جد وجمن جد وجد        ""
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