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 -085جدول زیر را کامل کنید.
نام دسته

نام خانواده

هیدروکربنسیرشده

...............

فرمول ساختاري

نام
...............

...............
آلكن
هیدروکربنسیرنشده
H−C≡C−
...............
H
 -085به آلكین ها پارافین نیز می گویند.
 -085مقایسه مقدار متوسط انرژي پیوند:

اتن
...............

C≡C<C=C<C−C
 -085واکنش پذیري:

 تست
 -085نام ترکیب زیر کدام است؟

C≡C>C=C>C−C
 -085نام ترکیب هاي زیر را بنویسید:
آ) C − C − C − C − C
ب) C − C − C = C − C
پ) C − C − C ≡ C − C
 -080دو ترکیب زیر را نام گذاري کنید و بگوییدد هده راب ده اي بدا هد
دارند؟
آ) CH5 − CH5 − HC = CH − CH5 − CH5
ب) CH5 − CH5 − CH5 − HC = CH − CH5

 -5 )5ایزوپروپیل -5 -هگزین
 -0 )5متیل -5 -اتیل -5 -هگزن
 -5 )5متیل -5 -اتیل -5 -هپتن
 -5 ،0 )5دي متیل -5 -هپتن

 هیدروکربن هاي حلقوي 
 -088نام ترکیب هاي زیر را بنویسید.

 -085نام ترکیب هاي زیر را بنویسید.

 -085سیكلوهگزان یک ترکیب  ...............است.
 -055فرمول مولكولی بنزن  ...............است.
 -055بنزن سرگروه ترکیب هاي  ...............است.
 -055نفتالین یک ترکیب آروماتیک است.
 -055نفتالین به عنوان ضدبید مورد استفاده قرار می گیرد.
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 -055فرمددول نفتددالین  C55 H8اسددت و در آن  ...............پیونددد یگاندده و
 ...............پیوند دوگانه وجود دارد.
 -050آروماتیک به معناي ترکیبات حلقوي است.
 -055نفتالین در نفت خام و ق ران زغال سنگ یافت می شود.
 -055فنول جامد  ...............رندگ اسدت کده بده دورت بلدوري بده رندگ
 ...............یا  ...............دیده می شود.
 -058فنول ترکیب آروماتیک سمی است.
 -055در فرمولساختاري آسپیرینهند گروه عاملی وجود دارد؟ نام ببرید.
 -555فرمول آسپیرین  C8 H5 O5است.

آبی221

 تست
 -555کدام گزینه نادرست است؟
 )5نفتالین به فرمول  C8 H55مدت ها بده عندوان ضددبید کداربرد داشدته
است.
 )5سیكلوهگزان یک ترکیب حلقوي سیر شده به فرمول  C5 H55است.
 )5نام  -5 ،(𝐶𝐻5 )5 𝐶𝐻𝐶5 𝐻0متیل بوتان است.
 )5وجود پیوندهاي هندگانه کربن -کربن در هیدروکربن هاي سیر نشدده
آن ها را واکنش پذیرتر از آلكان ها کرده است.
 تست
 -555مولكول  𝐶5 𝐻8به ترتیب داراي هند ایزومر زنجیري و هند ایزومدر
حلقوي است؟
5 ، 5 )5 5 ، 5 )5 5 ، 5 )5 5 ، 5 )5
 تست
 -555هه تعداد از هیدروکربن هاي زیر آروماتیک است؟

5 )5
5 )5

5 )5
5 )5
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