
 

 

 

   

 

  ن األول :ـــریــــالتم

 :وفق سلسلة التفاعالت التالیة )H(یمكن تحضیر المركب  )A(إنطالقا من المركب  -1
                        

1) (A) + SO3                                           (B) 
                          

2) (B) + NaOH                        (C) + H2O 
 

3) (C) + 2 NaOH                    (D) + Na2SO3 + H2O    
 

4)  (D) +HCl                             (E) + NaCl  
                      H2SO4 

5)  (E)  + HNO3                                     (F) + H2O 
                           LiAlH4 

6) (F)                                       (G) + H2O 
                             H2O 

          
 

 . (G) .(F) .(E) .(D) .(C) .(B) .(A)أوجد الصیغ نصف مفصلة للمركبات   -أ
 .(H).وأعط التسمیة المشھورة للمركب  05و 01سم التفاعلین رقم    -ب
 .06في التفاعل رقم  O2H /  4LiAlHماھو الوسیط الذي یمكن وضعھ مكان  -ت

أو فائض من محلول أندرید  (G)من المركب 5,5gمخبریا إنطالقا من وضع  (H)تم تحضیر المركب  -2
اإلیثانویك مع مذیب وماء مقطر داخل دورق كروي ,نركب مكثف مائي فوق الدورق ونقوم بالتسخین .بعد 

 .(H)من المركب  4,62gالفصل والتنقیة تحصلنا على كتلة قدرھا 
 م التركیب المستعمل في مرحلة التحضیر .ماإس  -أ

 .(H)ما إسم العملیة التي إستعملت لتنقیة المركب   -ب
 .(p=90%)المحضر   (H).إذا إفترضنا أن نقاوة المركب  (R)أحسب مردود التجربة   -ت

    , g/mol: M(C) =12 . M(O) =16 . M(H) =1                M(N) =14تعطى ب 
  

ةــشعبیــة الــراطیـــدیمقــة الـــجزائریــة الـــوریــجمھــال  
ـغانـــم والیة مــستــة لــریة التــربیــمـدی              -ةــعشعاش–ادر ــد القــریف عبــدي شــحم :ةــانویــث  

   04/12/2018التــاریـــخ:                    تر(ھــــــــــــــــط)                     3وى: ـــالمست
   ــــةاعـــس3 دة :ـــــــالم

       

  ق)ـــــة الطرائـــا (ھندســـوجیــــولــــادة التكنـــل األول :مــــار الفصـــــختبإ

7) (G) 

(H) 

H2SO4 

350C° 
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  : الثانين ـــریــــالتم
I-  
الغذائي لحفظ المواد .إقترح التفاعالت الكیمیائیة  –حمض البنزویك مادة حافظة تستعمل في المجال الفالحي  )1

 :التي تسمح بتحضیر ھذه المادة إنطالقا من 
 OH2CH-5H6Cالتولوین  -ج  OH 2CH-6H6Cالكحول البنزیلي  -ب    6H6Cالبنزن   -أ

 البنزویك مع كحول البنزیلي .نحصل على المركبات المھمة بتفاعل حمض  )2
 أكتب التفاعل الكیمیائي بتحدید صیغة المركب وأذكر إسم ھذا التفاعل.  -أ

 ماھي خصائص ھذا التفاعل .وماھو مردوده؟  -ب
في بدایة  0,1molإذا كان عدد موالت حمض البنزویك ھو عدد موالت الكحول البنزیلي یساوي   -ت

 توازن .التفاعل.حدد عدد موالت الحمض المتبقیة عند ال
 :نجري سلسلة التفاعالت اآلتیة  )3

 
  .(F) .(E) .(D) .(C) .(B) .(A)أوجد صیغ المركبات 

 . P  تعطي البولیمیر Bمع المركب  Aبلمرة المركب  )4
 مانوع البلمرة؟  -أ

 .Pأكتب صیغة البولیمیر   -ب
II-  
من الكربون  %38,7من األكسجین و    %51,6یحتوي على 62g/molكتلتھ المولیة (G) مركب عضوي )1

 من الھیدروجین . %9,7و
               g/mol: M(C) =12 . M(O) =16 . M(H) =1تعطى ب 

 إستنتج صیغتھ المجملة.  -أ
 عم تفاعل ألسان مع برمنغنات البوتاسیوم الممدد.أكتب التفاعل الحادث .   (G) ینتج المركب   -ب

بواسطة برمنغنات البوتاسیوم )بارا ثنائي مثیل بنزن  4.1 ( para xylène عن أكسدة  (J)ینتج المركب  )2
  .المركز في وجود حمض الكبریت

 .(J)استنتج الصیغة نصف المفصلة للمركب  
 .  P.E.Tتعطي   (J)مع المركب (G)بلمرة المركب )3

 مانوع البلمرة ؟  -أ
 . P.E.Tأكتب البولیمیر   -ب
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  : الثالثن ـــریــــالتم
 .O2Hمن  4,05gیعطي   O 2nHnCصیغتھ  (A)من مركب عضوي  ,5g34إن اإلحتراق التام ل  -1

 .(A)أوجد الصیغة المجملة والصیغ نصف المفصلة الممكنة للمركب  -
 :وال یتفاعل مع محلول فیھلنك ویستعمل في التفاعالت اآلتیة  DNPHمع  (A)یتفاعل المركب  -2

4LiAlH                          
  1) (A)                                              (B) 
                              H2O     

                             H2SO4 
2) (B)                               (C) + H2O 

                        170C° 
3) (C)  + HBr                   (D)    

                                R-O-R` 
4) (D) + Mg                      (E) 
5) H3C2-COOH  + PCl5                              (F) + ......... +.......... 

                                   AlCl5                                             
6) (F)  +                                    (G) + ..........  

 
7) (G) + (E)                        (H) 
8) (H) +  H2O                      (I) + MgBr (OH)  

 
 .(I) .(H) . (G) .(F) .(E) .(D) .(C)  .(B) .(A)عین الصیغ نصف مفصلة للمركبات   -أ

 .(06)و (05)أكمل التفاعالت الكیمیائیة   -ب
 .(G)أكتب تفاعل إرجاع كلیمنس للمركب   -ت

 .(L) تؤدي إلى تشكل البولیمیر )C(بلمرة المركب -3
 مانوع ھذه البلمرة .  -أ

 . (L)أكتب تفاعل البلمرة وأعطي إسم البولیمیر   -ب
 : الرابعن ـــریــــالتم

   :عند اإلنسان من ثالث الدھنیة التالیة   Fیتكون الفیتامین 
9,12,15            3Δ : 18,    C9,12   2Δ : 18,C5,8,11,14      : 4Δ20C 

 ما طبیعتھا. )1
 وكتابتھ الطبولوجیة. 4Δ20C :5,8,11,14 أعط الصیغة نصف المفصلة للحمض الدھني  )2
 .2Iمع الیود 3Δ : 18C 9,12,15أكتب تفاعل الحمض الدھني   )3
 . 4SO2Hول بوجود - 1-مع كحول البروبان 2Δ : 18C  9,12یتفاعل الحمض الدھني )4

 التفاعل الحادث.أكتب   -أ
  ماإسم ھذا التفاعل وأذكر خصائصھ.  -ب

 . 4SO2H  و4OnKMبمحلول   2Δ : 18C  9,12نؤكسد ھذا الحمض الدھني )5
 أكتب معادلة التفاعل الحادثة.
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