
 وزارة التربية الوطنية                                                             
 نوية أحمد طالب الدوسن ثا                                                                                            

 0202 جوان 20يوم                                                                             رياضي تقني  2: الشعبة
 ـــــــــــــاس 02المـدة:                                     (في مادة: التكنولوجيا ) هندسة الطرائق ثانيلفصل الاختبار ا         

 ن(70)التمرين األول: 
   لدٌك ثالث كحوالتC . B . A ةمن نفس الصٌغة العامO    C4 H10 ترتها كالتالً : مردود اس 

 A=60% .   B=10% .  C=  67%   

 . استنتج صنف والصٌغة النصف المفصلة لكل كحول  .1

 .  c°300المسخن حتى Cu نقوم بتمرٌر ابخرة من هذه الكحوالت الثالث على طبقة من النحاس  .2

 لمفصلة للمركب الناتج اكتب معادلة التفاعل الحادث على كل  كحول معطٌا الصٌغة النصف ا

 .ونوع الوظٌفة الكٌمٌائٌة التً ٌحتوٌها 

الذي ٌعطً بدوره   Dٌعطً المركب    H2SO4 بوجود KMnO4بفائض من    Cاكسدة الكحول  .3

 وغاز ٌعكر ماء الكلس .  Eبالتسخٌن مركب 

 ما هو الغاز المنطلق ؟  .أ 

 تفاعالت الحادثة  .بكتابة معادالت ال  Eو Dاعط الصٌغ النصف المفصلة للمركبٌن  .ب 

 .  Fمعطٌا مركب  H2SO4بوجود   Dمع المركب    Bنفاعل الكحول  .4

 ما اسم التفاعل الحادث ؟ وما هً ممٌزاته ؟ .أ 

 . F اعط الصٌغة نصف المفصلة للمركب  .ب 

 ن(60)التمرين الثاني 
 المركب العضوي التالً : لدٌك  
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 ؟  ةما المقصود بالجزٌئات الكٌر آلٌ   .1

 واستنتج عدد المتماكبات الفراغٌة .عٌن عدد ذرات الكربون غٌر المتناظرة  فً هذا المركب  .2

 فٌشر مختلف المماكبات الفراغٌة . بإسقاطمثل    .3

 اوجد العالقات الموجودة بٌن هذه المتماكبات .    .4

CH3                                            لدٌك المركب التالً : .5 CH CH O C CH3
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 موجودة فً المركب المذكور ؟ علل.   Z و E  هل التماكب الهندسً .أ 

 فً حالة وجودها مثلها .  .ب 

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m
/e

xa
m

s

2as.ency-education.com



 ن( 06) :لثالتمرين الثا
 

  : لدٌك االحماض الدهنٌة االتٌة 9,12 9

18 16 18: 2 , : 0, :1C C C   

ودرجة انصهارها هً :      63 ,16 , 05C C C    

ما ذا تعنً هذه الرموز   .1 9,12

18 16: 2 , : 0C C؟ 

 .  درجة انصهار خاص به مض دهنً انسب لكل ح .2

 للمركبات السابقة .  الطوبولوجٌة اعط الصٌغة النصف المفصلة والكتابة  .3

9ما نوع التماكب الموجود فً المركب  .4

18 :1C   . مثله 

9,12 حمض اللٌنولٌٌك .5

18 : 2C    ٌتواجد فً زٌت دوار الشمس 

4KMnOاكتب تفاعل اكسدة حمض اللٌنولٌٌك بوجود   .أ  con   2و 4H SO   

 ٌنولٌٌك لاكتب معادلة  تفاعل هدرجة  حمض ال .ب 

 ما هً االهمٌة الصناعٌة لتفاعل الهدرجة  .ج 

 

 

 

 

 

 على تنظيم الورقة نقطة  : مالحظة

 

 

 "     من جد وجد    "
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