
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ثانويات: مقاطعة تنس                                مديرية التربية لوالية الشلف                   

 0202/0200السنة الدراسية:                      تقني رياضي                                             3الشعبة:   

 انتساعالمدة :    (    génie des procédes  -اختبار الفصل األول في مادة: التكنولوجيا ) هندسة الطرائق 

 نقطة 14..............  :األول التمرين 

І-1-  1.06 =لحجم قدره يتطلب االحتراق التام LAV  من مركب عضوي أكسيجينيA  صيغته العامة

(O2nHnC)  6.1كتلة قدرها g  من غاز األكسجين، علما أنA ليتفاعل مع ا DNPH وال يرجع كاشف طولنس  
 ، مع التعليل .Aحدد طبيعة المركب  -أ

 . nبداللة  Aالتام للمركب  االحتراق كتب معادلةأ  -ب

 تب الصيغ نصف مفصلة الممكنة له مع تسميتها .، ثم اك Aجد الصيغة المجملة للمركب   -ت

 .  DNPHلامع  Aاكتب تفاعل المركب  -ث

 ، ثم حدد ما هو الوسيط المناسب لهذا التفاعل . Aأكتب تفاعل كلمنس للمركب   -ج

 . ’Aوليكن  Aأعط المماكب الوظيفي للمركب  -2

 . Bبواسطة وسيط مناسب لينتج كحول  ’Aنقوم بارجاع المركب العضوي  -3

 . Cفي وسط حمضي وعند درجة حرارة مناسبة يعطي األلسان  Bنزع الماء من الكحول  -

 . Dمع البنزن بوجود حمض الكبريت يعطي المركب  Cتفاعل المركب  -

 . Eبواسطة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة تعطي المركب  Dأكسدة المركب  -

 . Fالمميهة تعطي المركب وبواسطة هيدريد الليثيوم واأللمنيوم  Eارجاع المركب  -

 الناتج . Bما صنف الكحول  -أ

 . ’Aما هو الوسيط الذي يمكن استعماله في عملية ارجاع المركب  -ب

 . جد الصيغ النصف مفصلة للمركبات المجهولة -ت

 انطالقا من: باستعمال المركبات والكواشف الشائعة اقترح طريقة لتحضير المركبين التاليين -ث

A                   ?4                CH   (1    

ol  -2-pentanméthyl -2                ?              A   (2                                  

 . Pتعطي البوليمير  Cبلمرة المركب  -ج

 اكتب معادلة البلمرة، مع ذكر اسم البوليمير .  -1

 يتكون من ثالث وحدات بنائية . Pحدد نوع البلمرة، ثم مثل مقطعا من هذا البوليمير  -2

 . n = 2000مرته اذا علمت أن درجة بل Pالمتوسطة لهذا البوليميراحسب الكتلة المولية  -3

ІІ-  لتحضير المركبE  ) نستعمل المواد التالية :مخبريا ) ذو أهمية صناعية 

2,5ml    من المركبF    ،2g    منNaOH  ،    ، حجر الخفان   ماء مقطر      .                

6g   4منKMnO      محلول    ،HCl  كحول ايثيلي .،     مركز 

 . % 60بعد إجراء التجربة تحصلنا على مردود التفاعل  -

  . Eللحصول على المركب . أكتب معادالت التفاعل الحادث .2

 ما هو دور كل من : أنبوب بروم ، حجر الخفان ، الكحول االيثيلي . .0
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 وما هي طريقة الفصل المستعملة . ، حمض كلور الماء في التفاعل الهدف من اضافة ماهو .3

 . KMnO 4و  Fالمركب أحسب عدد موالت كل من  .4

 .البنزويك النظرية  ثم التجريبية أحسب كتلة حمض  .5

  Tمقاسة C° 117 =:  بعد قياس درجة االنصهار للمركب المحضر كانت .6

 احسب الخطأ النسبي على درجة انصهار هذا المركب المحضر . -

 /O = 16 g/mol  ) g/mol , H = 1g/mol ,= 158 4, KMnO , Cl = 35,5g/mol mol(C = 12g :المعطيات 

         = 122 °C  نظرية T      ,         للمركب الكتلة الحجميةF :1,04 =3     هي g/cm  

 نقاط  06 .............. :الثانيالتمرين 

 . YHXC:  صيغته العامة Aلديك المركب العضوي التالي  -1

   حيث:                ، ClYHXCصيغته العامة :  Bيعطي المركب  UVبوجود  HClمع  Aتفاعل المركب  -

       C(%) = 45,84        ,   Cl(%) = 45,22 نسبة الكربون والكلور فيه هي:

 . Bجد الصيغة المجملة للمركب   -أ

 . Bو   Aاستنتج الصيغة نصف مفصلة لكل من:  -ب

 نجري سلسلة التفاعالت التالية :  Bانطالقا من المركب   -ت

                             +                  60 C° -/   Cl-CO-5H6C+                              R-O-R/  +  Mg  

           
                                      / Ni 2+ H 

 

                                                       170°C /  4 SO2H                                         +                       

                                                                                 

                                                                     O2/  H  3O + 
 

                                                         +             + 

, con                        4KMnO/ 4SO2H  

 

                         Fe / HCl                  4SO2H  /3 HNO   + 

 

 . Kالى  Cيغ النصف مفصلة للمركبات المجهولة من جد الص (1
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 بالتوفيق للجميع  ...... عن أساتذة المادة
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