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:1تمرين   

 
 من النسب الكتلية التالية : ”C“يتركب الفيتامين 

- 40,  من الكربون . 9%

 الهيدروجين .من  4,6% -

 من األوكسيجين . 54,5%-

 . M=176g.moℓ-1هي  ”C“الكتلة المولية للفيتامين 
مول واحد من  جين فيحدد كتلة كل من الكربون والهيدروجين واألوكسي -1

 . ”C“الفيتامين 
 . ”C“استنتج الصيغة الكيميائية اإلجمالية للفيتامين  -2

 

 :2مرين ت
 

 O46H27Cللكولسترول الصيغة اإلجمالية التالية : 
 احسب الكتلة المولية لجزيئة الكولسترول . -1
 هل هذه الجزيئة عضوية . -2
 ل .للكولسترولمختلف العناصر المكونة للعناصر المكونة احسب النسب المئوية  -3

 

 :3تمرين 
 

 ، هو المكون األساسي للخل . M=60g.moℓ-1حمض اإليثانويك ، كتلته المولية 
ئوية التالية أوجد صيغته األجمالية علما أن التحليالت أعطت النسب الم -1

 للعناصر المكونة للجزيئة :

40%     C       6,7%    H              53,3%    O 

ذرات األوكسيجين لهذه الجزيئة علما أن كل غة نصف المنشورة الصي طاع -2
 ذرة كربون واحدة .بل تصت

 :جزيئة التالية لنعطي الصيغة المنشورة ل -3
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. ماذا يمكن القول عن هذه الجزيئة وجزيئة أعط تمثيل لويس لهذه الجزيئة 
 الخل .

 معطيات :
 1-M(C)=12g.moℓ    1-M(H)=1g.moℓ      1-M(O)=16g.moℓ 

 

 :4تمرين 
 

ته غازية وكثافالفيزيائية  البنتان مركب عضوي ينتمي الى مجموعة األلكانات ، حالته
 . d=2,483بالنسبة الى الهواء تساوي تقريبا 

 الى الهواء .بالنسبة اعط التعبير العام لكثافة جسم غازي  -1
  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2علما أن الصيغة األجمالية لأللكانات تكتب على الشكل التالي :  -2

 د صيغة هذا األلكان .حد
 نعطي : 

1-M(C)=12g.moℓ 

1       -M(H)=1g.moℓ 

 

 

 :5تمرين 
 

يث ،حيحترق غاز االسيتيلين في ثنائي األوكسيجين محررا طاقة حرارية جد مرتفعة 
 )لذا يستعمل هذا االحتراق في التلحيم (. C°3000تصل درجة حرارة اللهب الى 
 وفق النسب الكتلية التالية هيدروجين كربون ويتكون األسيتيلين من ذرات 

C:92,3%        ،H:7,7% 

 24L/moℓmV=علما أنه في ظروف معينة ، حيث يكون الحجم المولي هو : 

 . 𝜌=1,083g/Lيعطى قياس الكتلة الحجمية لألسيتيلين : 

 أوجد الصيغة االجمالية لألسيتيلين . -1
 أنجز تمثيل لويس للجزيئة. -2
 الفضائي للجزيئة .حدد الشكل  -3
 أكتب معادلة االحتراق الكامل لألسيتيلين في ثنائي األوكسيجين . -4

 نعطي:
1-M(C)=12g.moℓ 

1       -M(H)=1g.moℓ 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 


