
 وزارة التربية الوطنية                                                             
 نوية أحمد طالب الدوسن ثا                                                                                            

              2023نوفمرب 16يوم                                                                                 رياضي تقني  2: الشعبة
 عة ونصفـــــــــــــاس المـدة:                                 (في مادة: التكنولوجيا ) هندسة الطرائقللثالثي األول  المحروسالفرض 

    (ن 90)التمرين األول:
-    ازاد تلنٔر فصل مصٓج برتّلٕ متجاىظاملدربٓ٘  يف احدٖ حصص األعنال 

 ٓتلٌْ مً أزبع ضْائل باضتعنال العنلٔ٘ املْضح٘ يف السضه  

 لطْائل ملدص٘ يف اجلدّل  التالٕ : اخلْاص الفٔصٓائٔ٘ هلرِ ا

Teb   (c°) M(g /mol) املسكب 

174 142 C10H22 

36 72 C5H12 

69 86 C6H14 

126 114 C8H18 

 لعنلٔ٘  . ما إضه ٍرِ ا .1

 ما ٍْالطائل الرٖ ٓفصل أّال ثه ثاىٔا ثه ثالجا ثه زابعا ؟ علل إجابتم .  .2

 السضه .  املياضب٘  بٔاىاتال  ضع .3

 اشسح باختصاز مبدأ العنلٔ٘ .  .4

 الل٘ الصمً خالل ٍرا الفصل . دمجل مبيحيٙ بٔاىٕ علٙ معله متعامد ّمتجاىظ  تغري دزج٘ احلسازٗ  ب .5

 (ن01) لتمرين الثاني:
 -      ٌتقدو شدصاA  ّ B ٍْ 10اىل العٔادٗ إلجساء  حتالٔل خاص٘ بالدو  ، حجه كل عٔي٘ دوV ml    ٘كتل٘ الطلس يف عٔي ،        

A   ٍٕ9mالشدص              mg   ّيف عٔي٘  الشدص  B  ٍٕ18m mg 

6للغلْكْش  ٍٕ     علنا اٌ الصٔغ٘ اجملنل٘               12 6C H O 

0.7         الرتكٔص اللتلٕ   للطلس يف االىطاٌ الطلٔه حمصْز             1.02 /mC g l  

 .جد الرتكٔص اللتلٕ للطلس يف كل عٔي٘  .1

 .اضتيتج الرتكٔص املْلٕ  للطلس يف كل عٔي٘  .2

 .علل إجابتم   ؟ مسٓطاٌ  او ال  ٍل الشدصاٌ .3

  -   ٓطتعنل بلجسٗ عيد السٓاضٔني كنلنل غرائٕ  ىسٓد   % 99.4ٓتْاجد الغلْكْش يف التجازٗ  كنادٗ صلب٘ ىطب٘ ىقاّتَا 

  100mlّحجنُ     0.5mol/lحتطري حملْل قٔاضٕ ميُ  ألغساض طبٔ٘  تسكٔصِ   املْلٕ                   

 .علل إجابتم  ؟  ىقٕ أو ال ٍل ضلس الغلْكْش .1

 . احطب كتل٘ الغلْكْش الالشم٘ للتحطري  .2

 . اذكس الْضائل ّاملْاد الالشم٘ لتحطري احمللْل  .3

   ٕاللٔنٔائامئ٘ مَن٘ يف املدرب  احتٔاطاتاذكس ازبع  .4

 مندد احمللْل احملطس ضابقا  ازبع مسات . ماٍْ الرتكٔص املْلٕ للنحلْل اجلدٓد ؟ .5

  C= 12g/mol  .    O =16 g/mol   .  H= 1g/molتعطٕ : 

  مالحظ٘ : ىقط٘ علٙ تيظٔه الْزق                                                                                                                                    
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db



