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 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر 

 مديــرية الرتبية لوالية الشلف                                                                   ة الوطنية                 وزارة الرتبي

 اثنوية زوبيعة الشارف ابهلرانفة                                     امتحان الباكالوراي التجرييب 

 6102 ماي  01يوم :                                                                           تقين رايضي        3الشعبة : 

 دقيقة  01و ســـــــــــــا 14املـدة:                               مادة: التكنولوجيا ) هندسة الطرائق(                    امتحان 

 على املرتشح ان خيتار احد املوضوعني التاليني :

 ضوع االول : و امل

 : التمرين االول

I.  مركب عضوي A  يعطي راسب اصفر مع  2 كثافتو البخارية تساويDNPH  وال يعطي اي نتيجة  مع حملول فهلنق 
  Aاستنتج طبيعة املركب  .1
  O :16 g/mol    :      H :1 g/mol             C :12 g/mol        يعطى   Aاوجد الصيغة النصف مفصلة للمركب  .2

II. لدينا سلسلة التفاعالت التالية   : 

  

Ether 3)_ C  +  Mg                                   D 

4)_  D + HCHO                      E                         F + ..........

5)_   D + CO2                        G                         H + ..........

6)_   F  +  H                           J     +  H2O   

H2O

H
2
O

1)_   A          LiAlH4                    B

2)_   B+ SOCl2                                 C

H2O

 

 مع كتابة مجيع التفاعالت  Jاىل   Aعٌن صيغ املركبات من  .1
 انطالقا من االسيتيلٌن   Aاكتب تفاعالت حتضًن املركب  .2
   DNPH مع    Aاكتب تفاعل املركب  .3
 .   و ماىي خصائصو 6كيف يسمى التفاعل رقم : .4
 :  الثاين التمرين

I.  من ىاتو العينة و الباقي ىو ثالثي ابمليتو اوليٌن  20٪وي على امحاض حرة و اسرتات حيث ان محض اللوريك ميثل تحتلتكن لدينا مادة دىنية 
9        محض ابمليتو اوليٌن           C12  : 0 يعطى محض اللوريك     

∆     C16 : 1 

 اكتب الصيغ النصف مفصلة للمركبات املكونة هلاتو املادة الدىنية  .1
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   IAو احسب قرينة  KOHب  تفاعل تصنب  احلمضاكتب  .2
   IEاكتب تفاعل تصنب الغليسًنيد و احسب قرينة  .3
 و احسب دليل اليود يف ىذه العينة  ISاستنتج  .4
 ضي محو الوسط   KMnO4اكتب تفاعل اكسدة محض ابمليتو اوليٌن يف وجود  .5

II. الفالٌن محض اميين كتلتو املولية تساويM=117 g/mol .  : التحليل العنصري لو اعطى النتائج التالية 
C٪ H٪ O٪ N٪ 

51,28 9,40 27,35 11,96 

 ية االمينمن بٌن ىذه االمحاض عٌن الصيغة النصف مفصلة هلذا احلمض االميين  .1
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OH
CHNH2

CH2

OH 

  12اىل  1من  Ph اكتب الصيغ االيونية هلذا احلمض عند تغًن ال  .2
  HClنضيف لو بعض القطرات من محض   من احلمض االميين  mL 10, نضع val   (Phi  _ Pka1 _ Pka2)  احلمض االميينلتعٌن ثوابت 

  التجربة اعطت النتائج التاية  Ph- métreوذلك بواسطة جهاز  NaOH    (0,1 mol/L)و نعاير بواسطة حملول   ( Ph =1) املركز

24 22 21 20 19 18 16 14 12 11 10 9 8 6 4 2 0 VNaOH(mL) 

12 ,7 12,3 12 11,3 10,4 9,9  9,6 9,5 9 8,5 6 3,5 3,2 2,6 2,1 1,7 1 Ph     
 Ph = f(VNaOH) ارسم املنحىن البياين  .3

   Pka2  استنتج و Phi  _ Pka1عٌن بيانيا  .4

 عٌن النسب املئوية للصيغ االيونية على املنحىن  .5
 :  التمرين الثالث

          ليكن التفاعل التايل : 

    CnH2n+2O (liq) +  3n/2 O2(g)                n CO2 (g)+ (n+1) H2O (liq),                                           ∆Hcomb = -1282,37  KJ/mol                                                       

 

C 27,27من املاء حيث ترتفع درجة احلرارة مبقدار  mL 600يف مسعر حراري حيتوي على CnH2n+2O (liq) من الكحول  g 3,2حيرتق .1
° 

 CnH2n+2O (liq)                                                   Ce = 4,18 j/g . K من الكحول  g 3,2احسب كمية احلرارة الناجتة من احرتاقأ_ 

   CnH2n+2O (liq)        H :1 g/mol       O :16 g/mol      C : 12g/molللكحول استنتج الصيغة اجململة و الصيغة النصف مفصلة ب _

°H∆    احسب االنطاليب املعيار للتشكل  .2
f CnH2n+2O (liq)        

O2 g                      CO2 g                                         ∆H1 يعطى
°
= -395,5 Kj/mol                                      CS + 

   -286Kj/mo l                                                 ∆H2
°
 =                    H2O liq  O2 g         H2 g +1/2   
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  °C 100احسب انطاليب احرتاق الكحول السائل عند  .3
 يعطى : 

O2 g R-OH liq H2O liq CO2  g المركب 

34,7 111,6  75,2 36,4 CP(j/g.k) 
    

  (C=O)الرابطة  تشكل  احسب انطاليب .4
                                  Hf(O=O) = -502 kj/mol                                  ∆Hsub(Cs) =715 kj/mol∆          يعطى 

  R = 8,314 j/mol.k        ماذا تسنتج    .هلذا التفاعل    C°25 عند U∆احسب التغًن يف الطاقة الداخلية  .5
 

:التمرين الرابع   

  mol/L 0,02من ايثانوات امليثيل   100mLمن اجل ذلك منزج  °27Cعند   HCOOC2H5تتبع تفاعل تصنب ايثانوات امليثيل  نريد 

  mol/L 0,02من الصودا  100mLو 

 اكتب معادلة التفاعل احلادث  .1
 يعطي اجلدول االيت تركيز االسرت املتبقي بداللة الزمن 

16 12 8 4 0 t (min) 

3,51 4,18 5,19 6,83 0
 

HCOOC2H5 (10
-3

mol/L) 

 /f(t)    1 = [HCOOC2H5] رسم املنحىنا .2
 استنتج رتبة التفاعل  .3
  Kاحسب اثبت السرعة  .4
  t1/2احسب  .5
10عند اي زمن يصبح تركيز االسرت املتبقي  .6

-3
 mol/l  
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 املوضوع الثاين 

  :ألولالتمرين ا

I. :لتكن التفاعالت التالية 

  2)_              A  +  HNO3                H2SO4                Bpara  + H2O 

 3)_       B           LiAlH4             C 
H

2
O

  4)_    CH3-CH2-OH           KMnO4                        D 

H
2
SO

4

  5)_  D + SOCl2                               E + HCl  + SO2 

 6)_ C  + E                                                                              + HCl CH2CH3
NH C

O

CH3

  1)_                        CH3-CH2-OH      H2SO4                  A + H2O

 
 Bاىل  Aمن  أكتب الصيغ نصف املفصلة للمركبات  .1
 مبركب أخر ، ما ىو ىذا املركب ؟ و ما ىو الوسيط املستعمل ؟ (1)ميكن تعويض الكحول اإليثيلي يف التفاعل  .2

II.  مع ثنائي أمٌن               من تفاعل محض األديبيك     (         )حيَضر البويل أميد( ). 
  

C NC CH2N

4

LiAlH4

H
2
O

                         F

CH2 C

O

OHC

O

OH

4

                   

                           + nF                 nylon 6-6    +  m H2O 

 
 ؟ Nylon6-6ما ىو نوع البلمرة يف تفاعل تشَكل البويل أميد   .1
 . F أكتب الصيغة نصف املفصلة للمركب .2
 Nylon6-6  ل أستنتج الصيغة العامة   .3
        ، إذا علمت أن درجة بلمرتو  Nylon6-6أحسب الكتلة املولية املتوسطة  .4

                                                            :  يعطى

 التمرين الثاين :

I. اإلنسان جسم يف السكر نسبة ينظم رمونى  األنسولٌن 

O

4
C CH2

O

HO C OH
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  .بينا فيما مرتبطة أميين محض ( 22 ) من تكوني مقطع منو  متثل املرافقة  والوثيقة
 

 
 a و bنوع كل من الرابطتٌن ما .1
 إشرح ذلك إبختصار مبينا املواد املستعملة..ماىي التقنية ملعرفة ىذه األمحاض األمينية املكونة لألنسولٌن  .2
II. وليكن األنسولٌن من مقطعا أخذان(A)  

CCH

O

NH2

CH

CH3 CH3

CCH

O

HN

SH

CH2
CH2

COOH

CHHN COOHCHHN

CH2

OH

C
O

 
 

 (A).املركب ماذا ميثل .1
  .إجابتك علل نتوبروتيك؟اوكز  بيوري مع(A)املركب  تفاعل نتيجة يى ما .2
 ..  PH= 1 ،   PH = 11عند املركب ىذا  صيغة أكتب .3
 . فيشر متثيل مثلو حسب علل ضوئيا؟ فعال(Cys) .الـ   املركب ىل  .4
 علما أن :  (Cys,Ser,Asp ) األمحاض ذهھل PHiالـ   أحسب .5

 PKa1 PKa2 PKaR R الحمض اآلميني

Asp 1,88 9,6 3,66 -CH2-(COOH) 

Cys 1.96 10.21 / -CH2-SH 

Ser 2,21 9.15 / -CH2 –OH 

 
 . 12إىل 1 من PHالـ   يتغًن ملا  Asp األميين للحمض األيونية الصيغة . أكتب .6
   PH= 5.68   رابئية عندكهال جرةاهل لعملية Ser,Cys,Aspالتالية:  األمينية األمحاض . أخضعت .7
 األمحاض مع توضيح الصيغة الشاردية لكل محض آميينىذه  مواقع ابلرسم . وضح. 

III. 1 عايران g  غليسًنيد ثالثي متجانس ب  من KOH  تركيزهc = 0,375 mol/L  فلزم اضافة v=10 ml    
  ISاوجد الكتلة املولية هلذا الغليسًنيد مث استنتج  .1
   II=95,25حدد عدد الروابط الثنائية اذا علمت ان  .2
   استنتج الصيغة اجلزيئية العامة للحمض الداخل يف تركيب ىذا الغليسًنيد   .3

 : التمرين الثالث 
  Kj 725,2حيرر طاقة قدرىا  C° 25مول من امليثانول السائل عند درجة احلرارة  1االحرتاق التام ل 

a

A 
b 
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 اكتب معادلة احرتاق امليثانول السائل  .1
   Hf  (CH3OH)(liq)∆ احسب االنطاليب املعياري لتشكل امليثانول السائل  .2

Hf∆                       يعطى: 
°
(H2O)(liq)= -286kj/mol     ∆Hf

°
(CO2)(g) = -393,5kj/mol  

25Cعٌن التغًن يف الطاقة الداخلية للجملة )احرتاق امليثانول السائل ( عند  .3
°

  

                                        C°    R= 8,31 j/mol .k 60احسب انطاليب احرتاق امليثانول السائل عند  .4

O2 g CH3OH liq H2O liq CO2  g المركب 

34,7 81,6 75,2 36,4 CP(j/g.k) 
 

25C عند    Hf(CH3OH)∆احسب االنطاليب املعياري لتشكل امليثانول الغازي  .5
  Hvap(CH3OH)= 35,4 Kj/mol∆يعطى              °

  (O-H)احسب طاقة الربط يف الرابطة  .6

 Kj/mol  قيم طاقات الروابط بوحدة    تعطى

E(C-O) E(C-H) ∆Hd(H-H) ∆Hd (O=O) ∆Hsub CS 

-351 -413,8 435 498 717 

 التمرين الرابع :

     V نتابع من خالل الزمن تغًنات السرعة بداللة الرتكيز 

 استنتج رتبة التفاعل  .1
 11,40                                                                                                        و عٌن وحدتو احسب  اثبت السرعة    .2

   mol/L 2-10 .5  احسب زمن نصف التفاعل اذا علمت ان الرتكيز االبتدائي يساوي .3

                                                                                                                  8,92اوجد املعادلة الزمنية  .4
10  عند أي زمن يصبح الرتكيز مساواي .5

-3 
mol/L   

 t =30 min                 [A]2                 18,83          14,74 من احسب قيمة سرعة التفاعل عند ز  .6

 انتهى

يتمنى لطلبة  االستاذ بلجوهر الحاج

 6102هندسة الطراىق النجاح في باكالوريا 

 ان شاء هللا

 


