السنة الدراسية1026/1025:
المدة1 :سا
الشعبة :هندسة الطرائق

ثانوية بن جامعة دمحم
المستوى 1 :تقني رياضي
االختبار الثاني للفصل الثاني
التمرين األول 07( :نقاط)
إنٍك سهسهخ انتفبعالد انتبنٍخ:
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 -1أكمم سهسهخ انتفبعالد ثكتبثخ انصٍغ وصف مفصهخ
نهمسكجبد(J),(I),(H),(G),(F),(E),(D),(C),(B),(A):
 -2كٍف ٌمكه انحصىل عهى انمسكت ) (Dمجبشسح دون انمسوز ثبنمسكت )(B؟
 -3مب هى وبتج انتفبعم ) (7فً وجىد أكسٍد انمىغىٍص MnOو 350°C
التمرين الثاني 05( :نقاط)
 -1أكمم انتفبعالد انتبنٍخ:
pd
)(A

C CH3 + H2
H2SO4

)(B

C

CH3

(A) + H2O

H2SO4
)(C

)(B

KMnO4

)+ (D

NO2

CH3
C N NH
C2H5
NO2
)(E) + (F

H2SO4

(C) + DNPH

(B) + CH3 COOH

 -2أذكس وىع انتمبكت انمىجىد فً انمسكت ) (Aمع انتعهٍم.ثم أكتت انممبكجبد انمىافقخ.
 -3إذا كبن انمسكت ) (Gمتمبكت وظٍفً مع انمسكت ) (Cأعطً صٍغته وصف انمفصهخ و اسمه.
 -4مه ثٍه انمسكجبد انسبثقخ عٍه انفعبنخ ضىئٍب مع انتعهٍم.ثم أكتت انممبكجبد حست إسقبط فٍشس.

التمرين الثالث 04( :نقاط)
مسكت عضىي أكسجٍىً ٌحتىي عهى ذزح أكسجٍه واحدح و ٌكىن عدد ذزاد انهٍدزوجٍه ثه ضعف عدد
ذزاد انكسثىن .
أ -مبهً انىظبئف األكسجٍىٍخ انتً ٌمكه وسجهب نهرا انمسكت؟
ة -إن احتساق  5, 8gمه هرا انمسكت ثىجىد  O2تعطً  13,2gمه غبش انفحم:
 -1أكتت معبدنخ تفبعم االحتساق؟
 -2أوجد انصٍغخ انجصٌئٍخ انعبمخ نهمسكت انعضىي؟
 -3أكتت انصٍغ وصف انمفصهخ مع تحدٌد انىظٍفخ؟
 -4عهمب أن انمسكت ٌتفبعم مع  DNPHو ال ٌتفبعم مع محهىل فههىغ .استىتج وظٍفخ هرا انمسكت
انعضىي و صٍغته وصف انمفصهخ.
التمرين الرابع 04(:نقاط)
 -1كٍف ٌمكه انحصىل عهى:ثسوثبوىن 2-اوطالقب مه حمض اإلٌثبوىٌك.
 -2اوطالقب مه انجسوثبوبل حضس انجسوثبوىن.2-
 -3كٍف ٌمكه انحصىل عهى CH3- COO- CH2- CH3 :اوطالقب مه األستٍهٍه و اإلٌثبوىل.1-
 -4اوطالقب مه  -3مثٍم ثٍىته 1-حضس  -3مثٍم ثٍىته .2-

"مع تمنياتي لكم بالتوفيق"

