
 

ع ت                  2: المستوى                            ثانوية الحاج جربوع الشالل                                     

�� 2:  ا���ة............���ا� ا���� – ا��������� ا���م ��دة ا����ن��  

 التمرين األول

  :أعطي الصيغ النصف المفصلة للمركبات التالية -1

a) 2,3-diméthyl pent-2-éne ـن  2ثنائي مثيل بنتــ -2.3  

b) 3-éthyl 3,4-diméthyl hex-1-yne ـين 1ثنائي ميثيل الهكســـ -3.4-إيثيل  -3  

c) Propan-2-ol  2بروبانول       

d) Ethanol      ايثانول 

-MnO أكتب معادلة األكسدة اإلرجاعية بين شوارد  -2
4

 .د بنقصانالمؤكس .Propan-2-ol الكحول و  

Cr2O7  أكتب معادلة األكسدة اإلرجاعية بين شوارد  -3
 .زيادةالمؤكسد ب. éthanolو الكحول  -2

 .سمي المركبين  ؟ 3و  2األكسدة المقتصدة في  ة عناتجالمركبات العضوية النما هي طبيعة   -4

-Ox/Red          MnOالثنائيات : المعطيات 
4/Mn2+           ...........       Cr2O7

2-/Cr3+  

 التمرين الثاني

من غاز ثائي أكسيد  m1=0.245gفينتج  CxHyOzمن مادة عضوية  0.1gلـ ����ق ا���م <=>�م      

  .من الماء m2=0.100gالكربون و 

  . M=72g/molتعطى الكتلة المولية الجزيئية للمادة العضوية 

 .الهيدروجين واألكسجين في المركب أحسب النسبة المئوية الكتلية لكل من الكربون و -1

 .جد الصيغة المجملة لهذا المركب -2

 .اكتب معادلة االحتراق التام لهذا النوع الكيميائي -3

 .في هذه العمليةالناتج ثائي أكسيد الكربون  غازاحسب حجم  -4

             Vm=24L/mol        ،MH=1g/mol MO=16g/moL  :المعطيات 

MC=12g/moL          
 و���� إد�����

II-  و�� ا����رب ا��������&% #$#� �ر"!�ت  �أ�ر�ت :  

CnH2n + H2O  

                                                    

  



 

  

 . Cو  B       ً                                                     ا����دا  �&% ا�-��0, ا���ر�!�� ا�.�!/� ا.�-�, ط!��� ا��ر"!�ت  - 1

 .g.mole-1 60ھB  4إذا "�-ت ا�"�&� ا��و��� �&�ر"ب  - 2

  .  Cو  Bا�?�< ا����� �ـ  �د

II-  ا��ر"بB  ر�وز��!  �A� ت -ر�ز�!"���� �#$# B�F , E , D :  .  

1 -  �&?Gا�-?ف ا�� �AI�? 4ط�أ. 

 :4M و.ط K-M 4��K?ل  K�!KMnO4&ول   : B , E , D-���, ا����"!�ت  - 2

 

  B D  E  ا��ر"ب

  4OP  E1ء  B1  ا�-��,

  ��ذا �.�-�,؟ ؟�/�?دة�Kدث �B أ".دة  �مأي ��� "ب  -1- 2

  ؟D و B؟ #م !�ن Eو  ��B -وع ا����"ب !�ن  -2- 2

 :M"�-ت ا�-��0, ا������ "�Oف �Oفو �K&ول  O�"�DNPHف   X�Y-E1 , B1 ا��ر"!�ن  - 3

 

   "�Oف �Oف  DNPH  ا��ر"ب

B1  +  -  

E1  +  +  

 

a- ا��4 ���زھ� ��Gر�!�؟ و�� ھ4 ا�ز�رة ا�وظ��� �A-� فO"ا��4 �م ا� �G؟�� ھ4 ا�وظ� 

b- ـ� �&?Gا�� �I�?ھ4 ا� �� E1  وB1 ؟A�.؟��و�� ا 

 

  

 بالتوفيق

 

 
 ب ح: ا����ذ 

 


