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  كلمة المؤلف
رین و التي تخص ایسرني ان اقدم لطالبنا االعزاء ھذه السلسة في التم-

االقسام الثانیة من التعلیم الثانوي شعبة ھندسة الطرائق ھدف ھذه 
السلسة ھو توضیف المكتسبات التي اكتسبھا في الدروس المقررة وقد 

اضیع و ابتعدنا عن حرصنا علي اتباع االسلوب العلمي المبسط في المو
.التطویل الممل و االیجاز المخل وذلك الیصالھا الي الطالب   

بالنسبة لتمارین انصحك ان تعتمد علي مجھوداتك اثناء الحل و كما ان -
ي و محاولة التعبیر و التفكیر باسلوب الخاص اكثر اتقانك للنظر

علي  ادا لمجابھة ماھو اصعب و تذكر بان في یوم ما بان تعتمداستعد
.لن یكون غیر ھذامعلوماتك واسلوبك و  

اسال اهللا ان یلھم الجمیع الصواب و یوفقنا لما فیھ الخیر و الفالح وان -
. یرزقنا الصحة و العفیة و االمن و االستقرار  

 من اعداد الطاب

 سیني بوكروط عبد الرؤوف
 

 

 

 

 

الدراسیة السنة   

2009 -2010  
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.23اما العدد الكتلي 11دیوم ھوصالان العدد الذري لذرة -   

؟  ماھو بنیة النواة ذرة الصدیوم-1  

  ؟ ماھو عدد االلكترونات ھذه الذرة-2

علما ان ؟  احسب الكتلة ذرة الصدیوم-3  

mA=mP=1.67*10-27Kg 

me=9*10-31Kg 

 

LA13 ماھي بنیة ذرة االمنیوم الذي نواتھ یرمز لھا-
27  

؟ كتلة الذرة االلمنیوماحسب -2   

؟من معدن االلمنیومgK1ماھو ذرات الموجود- 3    

 mA=mP=1.67*10-27Kg 

 me=9*10-31Kg  

 

.و تحمل النواة شحنة قدرھاZ2=Aبحث یكون فیھا  X نعتبر ذرة عنصر كمیائي-  

q=192.*10-19C 

.؟استنتج من ذلك -1  

.؟لذرتھر و عدد كل من البروتونات و النیترونات و االلكترونات العدد الذري لھذا العنص-  

3التمرین   

2التمرین   

1لتمرین ا  
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.الكترون 12نیتون و 14بروتون و 12بھا Yنعتبرذرتھ -2  

.؟YوXماھي العالقة الموجود بین-  

e=9*10-31.یعطي شحنة االلكترون 

 

 

cT43لدینا نواة ذرةالتكنیسیوم - 
99  

..  ؟  43.    99 ماھي داللة  الرمزین- 1  

. ؟اوجد عدد البروتانات  النیترونات و االلكترونات- 2  

  . ؟ التكنیسیوماحسب كتلة نواة - 3

. ؟ احسب كتلة ذرة التكنیسیوم- 4  

. ؟ ماذا تنستج-   

        mP=1.67*10-27Kg تعطي          

 me=9*10-31Kg  

 

 

500mlمن الماء المقطر          N في Hoaمن الھیدروكسید صدیوم   0.4g .قمنا باذابة-         

. ؟ماھو تركیز مولي ھذا المحلول- 1  

. ؟ ماھو تركیز مولي بشوارد الصدیوم بالھیكروسید- 2  

5التمرین   

4التمرین   
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 g0.5و نضیف LCH( L/lom0.2(من محلول مائيlm100نكسب في بیشر - 
HOaNالصلب.  

.  ؟الموجود )اساس/مض ح(ماھي الثنائیة -   

  . ؟ اكتب معادلة التفاعل- 

.  ؟ ماھي كمیة المادة لكل الشوارد الموجود في المحلول في الحالة االصلیة-   

. ؟ ماھو لون المحلول عندما نضیف بضع قطرات من كاشف البرومیتول-   

 - المعطیات الكتلة الذریة الموالریة .

H=1 lom/g  .   Na=23  lom/g  .  O=16  lom/g  .    Cl=35.5  lom/g  

 

 

في ماء مقطر ثم )3oc2aN(فحمات الصودیوم  من g4.39حضر محلول باذابة - 
.اكملنا الحجم الي واحد لتر  

. ؟ ماھو التركیز الكتلي لھذا المحلول-   

. ؟  ماھو تركیزه المولي-   

. ؟ ماھي نظامیتھ-   

 - المعطیات الكتلة الذریة الموالریة .

Na=23  lom/g  .  O=16 lom/g .    C=  lom/g12  

7التمرین   

6التمرین   
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.من الماء lm50 في)iK(من یود البوتاسیوم g16.6نذیب -   

.  ؟ اوجد التركیز الكتلي لھذا المحلول ثم التكیز المولي- 1  

. ؟من الماء المقطرlm80 إلیھامن ھذا المحول و نضیف lm20 نأخذ- 2  

. ؟للمحلول علیھ  C/ الموليیز اوجد الترك-    

. ؟اوجد قیمة معامل التخفیف - 3  

 نعطي 

 iK =  lom/g166  

 

في كمیة من الماء )IcaN(من كلور الصدیوم g4.39 بإذابةحضر محلول - 
.lm250للحصول علي محلول حجمھ   

   ؟ )L/lom(لتر/بالمول IcaN احسب تركیز- 1

؟  یونات الناتجة في الماءاحسب تركیز اال- 2  

 تعطي

 Na=23  lom/g  .    Cl=35.5  lom/g  

 
 

 

 

9التمرین   

8التمرین   

 حكمة

تستطیع ان تنجح في حیاتك ولو كان الناس  - 
دون انك غیر ناجح و لكنك التنجح ابدا اذا كنت یعتق

.تعتقد في نفسل انك غیر ناجح  
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ثم نضیف lm150في بیشر سعتھ lcrBمن كلور الباریوم g30=mنضع كتلة- 
ونرج جیداlm150=vالماء المقطر للحصول علي محلول حجھ   

؟المحلول احسب التركیز المولي لالیونات الموجودة في ھذا-   

 تعطي

 rB =23  lom/g  .    Cl=35.5  lom/g  

 

 تركیزه4o2s2aNمن محلول اوكزالت الصدیوم lm250كیف یمكن تحضیر - 
N0.5  

 تعطي

Na=23  lom/g  .  O=16 lom/g .    s=  lom/g32  

 

4os2H انطالقا منN0.1ه تركیز4os2Hلتر من محلول 1كیف یمكن تحضیر - 1  

    نقاوتھ الذیب التجاري %   d =1.84كثافتھو
HOKمن محلول ھیدروكسیل البوتاسیومlm10 یستخدم ھذا المحلول لتعدیل- 2  

lm 10فلیزم منھ   

؟  ماھي االدوات الزجاجیة التي ینبغي استعمالھا-   

  ؟ و موالریتھHOKاحسب نظامیة محلول- 

   ؟الماخوذة للتعدیلlm10حلولھ ثم في في لتر من مHOKاحسب كتلة - 

12التمرین   

11التمرین   

10التمرین   
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ثم سمي الملح HOKو محلول 4os2Hاكتب معادلة التفاعل الحادث بین محلول - 
  ؟ و احسب كتلتھ الناتج

      تعطي 

             .  
O=16  lom/g  .    Cl=35.5 . lom/g  H=1 lom/g  .    Na=23  lom/g  

 

تركیزه المولي بالشوارد CaCL2ول كلور الكلسیومنرید تحضیر محل- 
Ca2+0.1ھوmol/L.  

  . -CL كم تكون موالریة ھذا المحلول بالشوارد - ا

من الماء المقطر 100Cm3ماھي كتلة كلور الكالسیوم الواجب اذابتھا في - ب
  . ؟حتي نحصل علي التركیز المذكور

المولي بالشوارد نرید الحصول علي محلول مخفف لكلور الكلسیوم تركیزه - 2
CL- 0.05 ھوmol/L وذلك باضافة حجم معین من الماء المقطر الي مقدار

20Cm3؟ المحلول السابق من  

  ؟ احسب الماء المضاف- 

 

من كلور الصدیوم حتي تتفاعل 4gبزیادة علي H2SO4نكسب حمض الكبریت - 
  C0 400 درجةكلھا في 

  . ؟الھیدروجین الذي یمكن جمعھ  ماھو حجم غاز كلور- 1

  من الماء المقطر فنحصل علي محلول 20Cm3نحل ھذا الغاز في مقدرا - 2

14التمرین   

13التمرین   
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  لحمض كلور الماء )م(

  ؟اكتب معادلة التحلول الحادث - ا

  ؟كیف تفسر انحالل ھذا النوع في الماء بسھولة - 

H3Oاحسب موالربة المحلول الناتج بالشوارد - ب
+.CL-    

  ؟احسب كثافة ھذا المحلول - ج

  ؟ احسب النسبة المئویة الكتلیة لھذا الغاز في المحلول- د

 

یؤخذ  +H3O  بالشوارد 10mol/lلحمض كلور الماء موالریتھ )م(محلول - 
نحصل علي محلول .3100Cmو تمدد بالماء حتي 20Cm3المحلولمقدار 

  )م(مخفف

  ؟ بنفس الشوارد)م(ماذا تصبح موالریة المحلول - 1

   2gاوتیاء كتلتھو یغمس بداخلھا صفیحة ت)م(من المحلول 50Cm3یؤخذ مقدار - 2

  ؟ما ھو المتفاعل الزائد و ما عدد الموالت الزائدة - ا

  ؟ما حجم الھیدروجین المنطلق في نھایة التفاعل - ب

H3Oماھي موالریة المحلول الناتج بالشوارد - ج
+.CL-  .Za2+.  ؟  

نفصل الراسب في التفاعل السابق بالترشیح و نعتبر ان الحجم المحلول المتبقي - 3
نضیف لھ الماء المقطر حتي تصبح موالریة بالشوارد 350Cm دائما ھو

H3O+ھيl  0.1mol/ ؟ 

  ؟احسب حجم الماء المضاف-

 

15التمرین   

 قال االمام الشافعي

ومن ھاب الرجال تھیبوه       

 ومن حقر الرجال فلن یھابا
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التي تتفاعل مع حجم معین من محلول Fe2O3ماھي كتلة اكسید الحدید الثالثي -  
  حمض كلور الماء للحصول علي محلول موالریتھ بالشوارد 

Fe3+ 0.25ھيmol/l30 وحجمھCm20  

 ؟    --Clماھي موالریة ھذا المحلول بالشوارد- 2

  ؟ ماكتلة الراسب المحصل علیھ بعد ترشیح المحلول الناتج- 3

  ؟ ماھي كمیة محلول كلور الماء المستعمل- 4

 

 C4H10Oنعتبرالصغة المجملة لمركب عضوي اكسجیني ھي - 

 ؟ منشورة المحتملة لھ و كتابة الصیغ الموافقة المطلوب ایجاد جمیع الصیغ ال - 

  

 

  كربون 40  %ھیدروجین6.71  %مركب عضوي یحتوي علي-- 
  اكسیجین 53.29%

  ؟ 182gاذا كانت الكتلة المولیة ھي - 

  ؟ فماھي صغتھ الحقیقیة - 

    لدینا

O=16  lom/g  H=1 lom/g    C=        lom/g12  

18التمرین   

1 7التمرین  

16التمرین   
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لدي تحلیل كیفي لمادة عضویة تبین انھا تحتوي علي الكربون و الھیدروجین و - 
من ھذه المادة احتراقا تاما بوجود مزید من اكسید 3gالكسجین و عند احتراق 

من 2gمن غاز الفحم و عند اذابة 6.6gومن الماء 3.6gالنحاس كوسیط تكون 
  0.615C0رجة بدء التجمد بمقدارمن الماء تنخفض د100gھذه المادة في 

  ؟ عین الصغة الجزیئیة لھذه المادة- 1

ماھي الصیغ المفصلة التي یمكن اعطاؤھا لھذه المادة علما انھا مشبعة و ان - 2
  ؟ 1850ثابت انخفاض التجمد للماء ھو 

 

ة نحرقھ بواسط50Cm3مزیج غازي یتكون من االثیلین و المیثان حجمھ - 
200Cm3 70من االكسجین فیتم االحتراق و یبقيCm3 من االكسجین بدون تفاعل  

   ؟اوجد حجم كل مركب في مزیج السابق و نسبتھ الئویة  - 

 

ان دراسة فحم ھیدروجیني غازي تدل ان حجما ثابتا من ھذا الغاز یثبت باضافة - 
س الشروط من الضغط و درجة الحرارة حجم مماثل من الھیدروجین مقاسا في نف

  و بعدھا فان ایة اضافة اخري غیر ممكنة 

  ؟الي ایة مجموعة ینتمبي ھذا الفحم الھیدروجیني و ماھي صغتھ المجملة - 1

اعط قیمة تقریبیة للكتلة المولیة مستنتجا 1.45اذا كانت كثافثھ بالنسبة اللھواء - 2
  ؟صغتھ الجزیئیة 

21التمرین   

20التمرین   

19تمرین ال  
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  ؟یة الحقیقیة ماھي كتلة المول-          

اكتب تفاعل ھذا الفحم الھیدروجیني مع كلور الھیدروجین و ما ھي الكتلة - 3
  ؟من ھذا الفخم الھیدروجیني 100gاالزمة لتثبیت 

  ؟ اعط الصغة المفصلة المجملة للجسم الناتج-        

O=16  lom/g  H=1 lom/g    C=        lom/g12  

 

ستلین مقاسا بالرط النظامین من الضغط  و درجة الحراة الناتج عم ماھو حجم اال- 
  من الفحم الكلسیوم النقي بكمیة زائد من الماء 12.8gمعالجتھ 

  ؟ماھو حجم االستلین - 

  ؟ماھي كتلة موالت الكلسیوم الناتج - 

 

ضغط و درجة من اثین مقدرة في الشرطین النظامین من 10Lقمنا باماھة - 
  الحرارة 

  ؟اكتب معادلة التفاعل - 1

  ؟ %89.6اذا كانت مردود ھذه العملیة - 2

  ؟ احسب كتلة المركب العظوي الناتج عن اماھة - ا      

 

من االیثیلین 300Cm3االزم للحصول علي )كحول ثانوي(ماھي كتلة االیثانول - 
  ؟ %90الكمیائي ھو علما بان مردود التفاعل)االیثیل(

 

24التمرین   

23التمرین   

22التمرین   
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في درجة الحرارة 2.46اذا كانت كتلة معینة من غاز تسغل حجما قدره - 1- 
25C0و تحت الضغط الجوي النظامي  

  ؟ اوجد الكتلة المولیة الجزیئیة- 

اذا كان ھذا الغاز عبارة عن فحم ھیدروجیني مشبع فاوجد ضغتھ الجزیئیة - 2
 ؟ ھ الكتلي الئويالمجملة ثم تركیب

lom/g  H=1         lom/ g 12 C =   

 

 : اوجد كل صیغ المنشورة الممكنة للمركبات العضویة التالیة- 

/1    2  O4H2O     /2   C8H3/3    C     10H4C 

 /4    2CL6H3/5   C     12H6CL   /6      C9H4C 

 

من مركب عضوي احترقا تاما بوجود االكسجین فانھ یعطي 1.5عند احتراق - 
2.603g من غاز الفحمCO2 1.42وgمن الماءH2O 

    ؟ اوجد التركیب االولي لھذا المركب-        

 

  من الفحم12gمن الھیدروجین مقابل 2.5gالكان حلقي یحتوي علي - 

  ؟االولي لھ  ماھو التركیب- 1

   2كانت كثافتھ تقارب العدد إذاماھي صیغتھ الجزیئیة الحقیقیة - 2

29التمرین   

27التمرین   

26التمرین   

25التمرین   
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  ؟ ھل توجد لھ مماكبات- 3

 

منھ اثناء االحتراق اعطي  0.7g ان CnH2nO2مركب عضوي صغتھ العامة - 
1.32gمنCO2   

 شورة الممكنةمختلف صیغھ المن أعطاكتب معادلة التفاعل و استنتج صغتھ ثم - 1
  ؟

 

مرة من  12كنسبة الكتل  یقبلCnH2n-2 فحم ھیدروجیني من الصغة االلكینات - 
  من الھیدروجین  أكثرالكربون 

   ؟ الصغة الجزیئیة المجملة لھذا المركب أعط- 1

  ؟ صغتھ المفصلة  أعط- 2

  ؟ الروابط التي نالقیھا في ھذا المركب أنواعماھي - 3

 

مزیجھما  حجمCnH2n األخرو CnH2n+2 مركبین ھیدروكربونیین احدھما- 
30Cm3 60 یحترق ھذا المزیج لیعطيCm3  منCO2  

حجم االكسجین االزم للتفاعل  أنعلمت  إذااستنتج الصغة المجملة لكل منھما - 1
  ؟   100Cm3ھو 

  ؟  احسب حجم كل مركب في ھذا المزیج

  

  

32التمرین   

31التمرین  

30التمرین   

  جاھلتعلم فلیس المرء یولد عالما                           و لیس اخو  علم كمن ھو 

التفت علیھ الجحافل     إذاعنده                           صغیر كبیر القوم العلم  نإ و  

المحافل         إلیھردت  إذاو إن صغیر القوم ان كان عالما                      كبیر   
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یؤدي تفاعل الكلور مع البنزن بوجود اشعة  الشمس فوق البنفسجة و في درجة 
20C0   كعامل مساعد الي تكوین سداسي كلور الھكسان الحلقي نفرغ بضع

  من غاز الكلور لتر 1قطرات من البنزن في دورق یحتوي علي 

  ؟ احسب كتلة بلورات سداسي كلور الھكسان الحلقي المتشكل - 1

  عین طبیعة الروابط بین ذرات الفحم في كل من الجزیئیات االبتدائیة و النھائیة - 2

  ؟ استنتج طبیعة من طبائع الضافة في الكمیاء العضویة - 3

 

من الھیدروجین علي 4Lمن االیثلین 5Lمن المیثان 3Lنمرر مزیجا مكونا من - 
  م بدور عامل مساعدیقو180C0النیكل المختزل عند درجة 

  ؟  ماھي طبیعة مكونات المزیج الغازي بعد خروجھ من الجھاز- 1

  ؟  اوجد التركیب الحجمي المئوي لھذا المزیج- 2

 

مكون من المیثان و االیثیلین و االستلین و لھدرجة كلیا 20Cm3 حجمھ)A(مزیج- 
ان )B(ج بعد الھدرجة مع عامل مساعد  نسمي المزی 2Hمن3Cm25من  وجب 

في الشروط النظامیة من 3Cm35كلیا یعطي حجما غازیا قدره )B(احتراق المزیج
  الضغط و درجة الحرارة 

  ؟  اكتب تفاعالت الھدرجة التي تحصل- 1

  ؟   اكتب تفاعالت االحتراق التي تحدث- 2

 

35التمرین   

34التمرین   

33التمرین   
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  من الكربون %82.76ھو التركیب الئوي لھ غازیةلة افحم ھیدروجیني في الح- 

  ؟  اعط الصغة الجزیئیة المجملة لھ- 1

 ؟  d=2تعطي الكثافة البخاریة لھ بالنسبة للھواء-    

  ؟  أي عائلة كمیائیة ینتمي الیھا - 2

  ؟  اعط صغتھ نصف المنشورة الممكنة مع تسمیتھا و تحدید نوع التماكب- 3

 

  نھا تحتوي احد المركبات التالیة اربعة انابیب  اختبار كلو واحد م- 

CH3–CHOH–C2H5       )C(   CH3–CH2–CO–CH3                 )A(  

 CH3–COH–CH3           )D(CH3–CH2–CHO                       )B(  

      CH3                               

لم  ذاوإ)+(تم التفاعل و ضعنا إذااختبارات  األنابیبنجري علي ھذه - 2
  4الي 1مرقمة من  األنابیبو ) - ( إشارةیحدث تفاعل وضعنا 

 رقم االنبوب 1 2 3 4

_ + _ + (Cr2o
2-

7 (محلول ثاني كرومات   

 
_ _ + + DNpHمحلول 

 محلول فھلنج + _ _ _

الصغة الجزیئیة و المنشورة الممكنة  وأعطيواسمھ   أنبوبحدد محتوي كل -   

37التمرین   

36التمرین   
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  : بین الصیغ المنشورة و مختلف الوظائف الكمیائیة للمركبات التالیة

   بنتال2- ثنائي المثیل  - 1

  3- اوكتانول5- اثیل  2- مثیل  - 2

  2- بنتانول 4- ایثیل3.2  -ثنائي مثیل -3
  ھكسانویك5- مثیل  -4

 

  C6H14Oمركب عضوي اكسجیني صغتھ العامة 
  ؟  او سیتونا كون ھذا المركب الدیھدی أنھل یمكن - 1
  ؟  ماھي الوظائف الكمیائیة التي یمكن نسبھا لھذا المركب- 2
  جدتالمماكبات اذا ومختلف الصیغ المنشورة الممكنة و  أعط- 3
بالكلور في شروط معینة فنتحصل علي C4H10نعالج كال من مماكبي البوتان - 1

  اربعة ممكبات الحادي كلور البوتان
  ؟  الجزیئیة المفصلة لكل منھا و سمھا اكتب الصیغ-    
نفصل كل ممكبات كلوري لوحده بالتقطیر المجزأ ثم نعالجھ بماءات الصدیوم - 2

  فینتج عن ذلك كحوال و ملحا 
  ؟ اكتب معادالت التفاعالت الكمیائیة الحادثة - 
اكتب الصیغ الجزئیة المفصلة للمركبات العضویة الناتجة و ما اسم و صنف - 

  ؟  فقالمركبات الموا
نختار الكحول الثالثي من بین االصناف الكحولیة السابقة و ننزع منھ الماء - 3

 ؟  وفق طریقة معینة 

39التمرین   

38التمرین   
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  فماھو الفحم الھیدروجیني المتشكل- 
عین كتلة الثالثي المتفاعل  15.40gھيكانت كتلة الفحم الھیدروجیني الناتج  إذا- 

   ؟ 80%مردود التفاعل الكمیائي ھو   أنبفرض 

 

و النسبة الئویة 2.48كثافتھ بخاره بالنسبة للھواء )A(مركب عضوي اكسجیني - 1
  11.1%و  66.7%الكتلیة للكربون و الھیدروجین ھما علي التوالي

  ؟ )A(اوجد الصیغة الجزیئیة المجملة للمركب  - 1

  ؟  الصیغ المنشورة المحتملة لھذا المركب أعط- 2

باللون الوردي فعین و ظیفتھ  شیفون بكاشف یل )A(المركب   أنعلمت  إذا- 2
  ؟  الكمیائیة و الصغة المنشورة الموافقة من بین الصیغ السابقة 

  ؟ )B(فنحصل علي مركب جدید )A(نجري عملیة ھدرجة كلیة للمركب - 3

واحسب حجم الھیدروجین االزم لتحضیر  )B(اكتب الصیغ المفصلة للمركب - ا
7.4g؟  من ھذا المركب  

عن طریق اماھة  )B(من المركب  )g7.4(حضر الكتلة نفسھان أن أردنا إذا- ب
  80%مردود التفاعل ھو   أنالكن فاوجد صغتھ ھذا االلكن و احسب كتلتھ علما 

 

 

 

 

 

40التمرین   

ل فخر فافتخر                    و احذر یفوتك فخر ذاك المغرسالعلم مغرس ك  

ملبس آوو اعلم بان العلم لیس ینالھ                       من ھمھ في المطعم   

حضرت بمجلس                  كنت الرئیس وفخر ذالك المجلس أنفلعل یوما   
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ما .اكتب معادلة التفاعل .من البروبانول الي حمض 3gالحقیقیة  باألكسدةنحول - 
  .ھي كتلة الحمض الناتجة 

الزما لتعدیل ھذه الكمیة من  ویكونL / lom 1 ماھو محلول الصود الذي یحتوي- 
  .؟ الحمض

اكتب  أولیيفاعلنا ھذا الحمض مع كحول  إذاالتي نحصل علیھا  األجسامماھي - 
  . ؟  معادلة التفاعل

 

من الماء g1.1احادي الوظیفة تعطي  )A(من حمض عضوي  g1.8أن احتراق - 
.2.6gمن غاز الفحمCO2  

فاوجدصغتھ الجزیئیة و 2.06كانت كثافتھ بخار ھذا الحمض بالنسبة للھواء  إذا - 
  كذلك الصعة المفصلة 

  ؟ )B(  باكسدة كحول   )A(نحصل علي - 1

 -  -   ؟ اكتب معادلة التفاعل و ماھي رتبة ھذا الكحول

 

لي الفحم و الھیدروجین و االكسجین ع يمركب عضوي اكسجیني مشبع یحتیو- 
2.1 كثافتھ  

   ؟  ماھي الصیغ المنشورة الممكنة لھ- 1

؟ ھذا المركب یعطي خلون  أكسدةعند -   

   ؟  ماھي الصغة المنشورة الحقیقیة لھ- 2

43التمرین   

42التمرین   

41التمرین   
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كثافتھ بخاره بالنسبة للھواء  CxHyOz   الشكلعضوي اكسجیني من  مركب . - 
من غاز الفحم 67.2Lتراق مول من ھذا المركب یؤدي انطالق اح إن 2.068ھي 

89.6L من بخار الماء في الشرطین النظامین  

  ؟ اوجد الصغة الجزیئیة المجملة لھذا المركب - 1

  ؟ مختلف صیغھ المنشورة المحتملة  أعط- 2

مول منھ مع كمیة كافیة من     لمعرفة الوظیفة الكمیائیة لھذا المركب نفاعل- ا

  ؟ فینطلق غاز الھیدروجین  الصودیوم

  ؟ )A(اكتب معادلة التفاعل و استنتج طبیعة المركب- 1

  ؟  احسب حجم الغاز المنطلق في الشرطین النظامین - 2

 

  وصغتھ من الشكل lom/ g 74 كتلة المولیة لھ Aلدینا كحول - 

R1–CH–OH 

R2               

 R1 و     R2ة جذور الكیلیة خطی  

 ؟   Aاوجد اسم - 1

  ماھو المركب العضوي المحصل علیھ . Aمن mol0.1 نؤكسد- 2

  ؟  كیف یمكن تمییزه - 

 ؟  ماھي كتلتھ - 

45رین التم  

44التمرین   
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  لكنھ الیتاكسد بالبرودة بالمؤكسدات العادیة  Aمماكب لB یوجد كحول - 3

  ؟  Bاعط اسم الكحول - 

 

  بالتجارب التالیة نقومO12H5C صغتھ المجملة  A للكشف عن المركب-

 10H5C صغتھ Bاكسدة مقتصدة فنتحصل علي مركب Aنؤكسد - 1

  نقوم بالتجارب التالیة  Bللكشف عن - 2

-B  یعطي معDNPH ؟  راسب اصفر  

-B  الیتفاعل مع محلول فھلنغ و المعsTollen و المع كاشف شیف  

  ؟ )و ظیفیة(  Bماھي طبیعة المركب - ا

  ؟ )و ظیفیة( Aماھي طبیعة المركب  -ب

 ؟  Bو  Aماھي الصیغ المفصلة الممكنة للمركبین  - ج

  

كثافتھ بخاره بالنسبة للھواء  OH2n+1HnCصغتھ الجزیئیة العامة  Aلدینا كحول - 2
d=2.55  

اوجد الصغة الجزیئیة المجملة لھذا المركب الكحول و اكتب مختلف الصیغ - ا
  ؟ اسم كل منھا المفصلة لمتماكباتھ و اذكر صنف و 

مع الحمض االیثانویك  )صنف اولي ( Aاكتب معادلة تفاعل الكحول  - ب
)CH3COOH ( ؟ 

  ؟  كیف نسمي ھذا التفاعل و سم المركب الناتج- 

47التمرین   

46التمرین   
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  التجارب التالیةA.B.Cمركبات عضویة 3اجریت علي 

B O                2+HA 

C         4KMno     B   

 DNPH   C+ب اصفر           راس

 C+الشیئ             محلول فھلنغ

وصغتھا  C و A.Bاعتمادا علي النتائج التجریبیة استنتج طبیعیة المركبات- 1
  العامة 

 ؟  lom/ g 74تساوي Bاذا علمت ان الكتلة المولیة للمركب - 2

؟ اوجد الصیغ المجملة للمركبات السابقة ثم صیغھا المفصلة مع التسمیة -1 

 

  من الماء1.195gمن حمض كربوكسیلي2gاعطي اال حتراق التام لكتلة مقدرھا - 

  ؟ ماھو اسم ھذا الحمض الكربوكسیلي  - 1

  ؟ ماھو حجم الھواء مقدرا في الشرطین النظامین لالزم الحتراق ھذه الكتلة - 2

 

 : عرف المصطلحات التالیة - 1

  تفاعل الھدرجة            *   الوظیفة الكحولیة *    االكسدة المقتصدة   *

  تفاعل االسترة *       الرابطة التشاكریة * كمیاء العضویة          *     

50التمرین   

49التمرین   

48التمرین   
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ھما فضل علي و سھرا علي الذان كان ل أميو  أبي إلي- 
مدللة  أختياحمد و فاروق و  أخيراحتي و نصحي   و 

 إليلھم دوام المحبة و  أتمنيمریم  و عائلة عاید الذین 
استاذي في مادة ھندسة الطرائق و  إليفي المتقنة و  يقسم
في شعبة ریاضیات  لي اصدقائيإ في الریاضیات و ذتياأست

و  و خاصة تھامي وامیني  و أدب وفلسفة و علوم تجریبة 
ي جدتي الغالیتین راجیا الموال عز وجل أن یحفضھم لي إل

و أن یرزقنا الصبر عند جمیعا و أن یسكنھم فسیح جناتھ  
.الشدائد   

االلكتروني او التسائالت حول ماورد في الكتاب یمكن االتصال عن طریق البرید االقتراحاتلمزید من -  
 
 

 

 

 إعداد الطالب
عبد الرؤوف سیني بوكروط 

    

ھدي ھذا أ
 :    الكتاب

Raouf_sini@yahoo.fr 
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