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  الجمھوریة  الجزائریة   الدیمقراطیة   الشعبیة
 مدیریة التربیة لوالیة مستغانم  حجاج/ثانویة محمد بلھاشمي 

 
2017/ 2016بكالوریا  تجریبي    

 ھندسة الطرائق :تكنولوجیا :المادة  ساعات ونصف 4:المدة 
  :علیك اختیار موضوع واحد واالجابة علیھ 

  :الموضوع االول 

  :التمرین االول 

I. فحم ھیدروجیني غیر مشبع مول من  1نعامل A 28كتلتھ المولیةg/mol  بمول واحد من غاز
بغاز  Bثم نعامل المركب . Bفیتشبع  منتجا فحما ھیدروجینیا مشبعا اخر   H2الھیدروجین 

فینتج  NaOH الصودبالذي نعاملھ   Cلنحصل على مركب عضوي اخر  UVبوجود  Cl2الكلور
 تعطینا مركبا اخر  Dا كسدة المركب .   NaClوملح الطعام  Dلنا مركب  عضوي اكسجیني 

E یرجعDNPH  ثم نؤكسد الناتج  .ویرجع محلول فھلنكE  بمحلول برمنغنات البوتاسیوم في
لینتج لنا مركب عضوي  Dمع المركب  Fنفاعل المركب . Fوسط حمضي یعطینا مركبا 

 : Gاكسجیني 
  

 ؟اعط صیغتھ نصف المفصلة ؟اعط اسمھ و ؟ Aحم الھیدروجیني فلالمجملة ل صیغة الاستنتج   .1
طبیعة المركبات  حدد ابقا محددا اسماء ویھا سال المشار اكتب معادالت التفاعالت          .2

.B.C.D.E.F.G؟ 
 ائصھ ؟ص؟ وبین خ Dمع المركب  Fتفاعل االخیر  للمركب  الاعط اسم  .3
  Dمع المركب  Fاستنتج مردود التفاعل  االخیر للمركب  .4
 Br2  /HCl:كل من المركبات التالیة A اكتب معادلة  تفاعاللمركب  .5

 
II.  نرید تتبع تفاعل تصبن المركبG   298عندK°   50من اجل ذلك نمزجmL  المركب  من G 

0,01 mol/L 50وmL  0,01من الصودا mol/L : 
  

   ؟ اكتب معادلة التفاعل الحادث .1
  tالمتبقي بداللة الزمن  Gتركیز االستر اآلتيیعطي الجدول            

16  12  8  4  0  t (min)  
3,51  4,18  5,19  6,83  01  (10-3mol/L) [ G ] 

  /f(t)    1  = [ G ] ارسم المنحنى .2
  استنتج رتبة التفاعل  .3
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   Kاحسب ثابت السرعة  .4
  t1/2احسب  .5
   mol/l 3-10عند اي زمن یصبح تركیز االستر المتبقي  .6

  

  :التمرین الثاني 

I.      اللیبیدات مركبات  عضویة  حیویة  تعد من مصادر الطاقة الحیویة  الضروریة لمختلف
 أو بأدلةعملیات االیض التي تضمن استمرار الحیاة  الطبیعیة لمختلف االحیاء  وتتمیز ھذه المواد 

تمیزھا وتسمح لنا  بالتعرف على بنیتھا  الكیمیائیة وتركیبھا ووزنھا او قرائن كیمیائیة  أرقام
وقرینة یود تعادل  189.8سندرس ھنا ثالثي جلیسیرید  لھ قرینة تصبن تعادل .الجزیئي  

  :اذا علمت ان السلسلة الفحمیة لالحماض الدسمة المكونة لھ متساویة الطول  .114.8
 الجلیسیرید ؟ استنتج الكتلة المولیة الجزیئیة لھذا .1
 علل عدم تشبع ھذا الدھن ؟ .2
 احسب عدد الروابط المضاعفة فیھ ؟ .3
 لھذا الجلیسیرید ؟  المفصلةاستنتج الصیغة الكیمیائیة  نصف  .4

 
II.  نعامل عینة مستخلصة من نبات بكمیة من كبریتات النحاس  في وسط قاعدي فتتشكل لنا حلقة

جھاز قیاس بنفسجیة على سطح التفاعل  تقاس شدتھا اللونیة بجھاز خاص یعرف بالكولوریماتر 
 :الشدة اللونیة 

 بین اھمیتھ ؟ حدد نوع الكشف المستعمل ھنا ؟ .1
 ؟ما ذا تستنتج حول طبیعة ھذه العینة  .2
 بین طبیعة العالقة بین الكثافة اللونیة وتركیز العینة ؟ .3

 
III.                   االساسیة  الوحدات   ىاحد    X  المكونة للمركب المشكل للعینة المدروسة سابقا

 : -R:C6H5-CH2     تكون من الجذرت
 ؟ Xاعط البنیة الكیمیائیة للوحدة  .1
 ؟ ثم صنفھا ؟ Xحدد الطبیعة الكیمیائیة  للوحدة  .2
مبینا اسم الكشف وطریقة  ابتكجإ؟علل  Xھل ھناك كشف كیمیائي لتحدید طبیعة الوحدة  .3

 ؟ أجرائھ
 وحدد اسمھا ؟  Xبین بالشكل الرابطة الكیمیائیة بین وحدتین  .4
 لھا ؟ L و Dالشكالن  أعط فعالة ضوئیا ؟ X بین ان الوحدة  .5
و             PHI 5.48=علما ان                   Xللوحدة         Pka2احسب        .6

Pka1 =1.83    ؟ 

  : 3التمرین  
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I.  199.64مسعر حراري  سعتھ  الحراریةJ/K°  200نضع فیھml  من محلول حمض الكبریت  
H2SO4(2mol/L)  400ونضیف لھml  من محلول  الصود(2mol/L) حیث كانت درجة

 .°30,14Cودرجة الحرارة النھائیة  °22.5Cالحرارة االبتدائیة 
   °4.079J/g.kالسعة الحراریة للمحلول ھي           

 

 :  1.036g/Cm3للمحلول  والكتلة الحجمیة  

  

 اكتب معادلة التفاعل الحادث ؟ .1
 احسب كمیة الحرارة التي یتبادلھا تفاعل التعدیل ھنا ؟ .2
 احسب انطالبي تفاعل التعدیل ؟ .3

 
II.  الغازي  النشادرندرس تفاعل  تشكیل NH3  تحت ضغط ثابت  وفق معادلة التفاعل: 

1/2N2 (g)  +3/2H2(g)                                                               NH3(g)
 

  : °298Kعلما ان انطالبي التفاعل عند °823Kاحسب انطالبي التفاعل عند  .1

H298=-46KJ/mol∆ 

  :تعطى لك 

 CP(H2) =27.25+3.2.10-3T 

 CP(N2) =27.84+4.2.10-3T 

 CP(NH3) =29.72+2.5.10-3T 

III.  بدراسة التفاعل التالي نقوم: 

SO3(g) +H2O(L)                                                       H2SO4(L)
 

  :تعطى لك        التفاعل ؟ھذا احسب انطالبي  .1
 ∆Hf(H2O(g) )           =  -242KJ/mol 
 ∆Hf(H2O(L) )          =   -286KJ/mol 
 ∆Hf(so3(g) )         =    -396KJ/mol 
 ∆Hf(H2sO4(g) )  =  -811KJ/molض 

وفق    CO2الكربون  ثاني اكسید من غاز 66gاحسب كمیة الحرارة الالزمة لتفكك  .2
 :معادلة التفاعل 

CO2(g)                                              C(s)  +O2(g)
 

H298=   394KJ/mol∆  
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  2017:الموضوع الثاني  

  :التمرین االول 

I.  الكان عضوي(A)   30كتلتھ المولیةg/mol نفاعلھ مع البروم لنحصل على مركب) B ( بوجود
اضافة . (C)مع المغنزیوم بوجود االیثر نحصل على مركب جدید   (B)وسیط و نعامل المركب 

 D (نضیف الى.)  (Dوبعد االماھة تعطینا مركبا اخر  ) (C الى المركب HCHOالمیثانال 
  (E)بلمرة المركب  .   ( E )لنحصل على مركب c°170حمض الكبریت المركز ونسخن حتى )

  : (F)ضخم  تعطینا مركبا
 .   ؟ (A)استنتج  الصیغة الكیمیائیة للمركب  .1
 ؟ ( E )اكتب معادالت التفاعالت  المشار الیھا كاملة  حتى الحصول على المركب  .2
 اكتب نفاعل البلمرة وحدد اسم الناتج ؟  .3
 ما ھو نوع البلمرة ھنا ؟ .4
 ؟ (F)اذكر بعض استعماالت     .5
   4200Kgھي  (F)اذا كانت الكتلة المولیة ل  احسب درجة البلمرة  .6

II.  نرید تحضیر مادة  كیمیائیة  D    نستعملھا كمذیب في الصناعة البالستیكیة والصناعة الدوائیة
ذرات فحم  حیث یخضع ھذا االخیر الى سلسلة التفاعالت  4یتكون من  Aانطالقا من السین 

 :التالیة 

              

Pd(A)    +H2                                                                            (B)
 

H2SO4/(B)        +  H2O                                                                                                (C)
 

(C)                                                                                                      (D)KMnO4/H2SO4/
 

  :تعطینا مركبین متماثلین             Bاكسدة المركب حیث  
 ؟ Aاستنتج الصیغة الكیمیائیة المجملة للمركب  .1
 ؟مع ذكر االسماء ؟  Aاعط الصیغ نصف المفصلة الممكنة للمركب  .2
 ؟  Aاستنتج الصیغة الكیمیائیة نصف المفصلة   الموافقة  ل  .3
 ؟ Bما ھي طبیعة المركب  .4
 ؟  Bاكتب معادلة تفاعل اكسدة المركب .5
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 B لھ نفس طبیعة المركب الناتج عن اماھة المركب   Aھل  الناتج عن اماھة المركب    .6
 ؟علل اجابتك بكتابة المعادلتین الكیمیائیتین ؟

 
III.  5000  تحترق كمیة من غاز البوتان  حجمھاL بكمیة كافیة من الھواء لینتج لنا غاز الفحم والماء 

 اكتب معادلة تفاعل االحتراق ؟  .1
 احسب حجم الھواء  الالزم لالحتراق  ھنا ؟ .2

 مرات حجم  االكسجین  5=   حجم الھواء  
  

IV.   
  البنزن ؟ تفاعل نترجة ةاكتب معادل .1
 اكتب معادلة تفاعل سلفنة  البنزن ؟  .2
  .انطالقا من البنزن    C6H5-OH)ھیدروكسي بنزن (اعط تفاعالت تحضیر الفینول  .3

  : التمرین الثاني

I. یعطى لك المركب    تحلیل عینة من مادة حیةX ذي الصیغة نصف المفصلة الموالیة: 

CH 2 O C

C H 2 C H C H C H 2 C H 3

CH O C

C H 2 C H 3

CH 2 C H 2 C

C H 2 C H 3

O

O

O

77

14

14  
 ؟       Xماذا یمثل المركب  .1
 متجانس ام ال ؟علل اجابتك ؟ Xھل المركب  .2
 ؟Xاعط معادلة تفاعل اماھة المركب  .3
 ؟ Xما اسم الكحول الناتج عن تفاعل اماھة  .4
واعط الكتابة الطبولوجیة و  Xاعط الصیغ المجملة لالحماض الناتجة عن اماھة الجزیئة  .5

 الرمزالكیمیائي لكل حمض  ؟
 ؟ Xاحسب قرینة التصبن وقرینة الیود للمركب  .6
مع البوتاس والحمض غیر المشبع   Xاكتب معادلة تفاعل الحمض الدسم المشبع  المكون ل  .7

 مع الیود ؟ Xالمكون ل 
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الحمض الدھني غیر   10gالالزم لتعدیل حموضة NaOH( 0.1M      (احسب حجم الصود .8
 تعدیال تاما ؟ Xالمشبع الناتج عن حلمھة 

 

II.  عن طریق الكروماتوغرافیا حیث نستعمل ورق نقوم بتحلیل عینة  من مركب عضوي بروتیني
من الحافة السفلى للورقة وخط النھایة  2Cmوخط البدء على بعد  20Cmكروماتوغرافیا طولھ 

 :من الحافة العلیا للورقة وبعد اتمام التجربة نحصل على النتائج التالیة  4Cmعلى بعد 
  رقم البقعة   1  2  3  4  5

11.5  8  6.5  4.5  3  (Cm) المسافة التي تظھر فیھا البقعةx  
 اشرح مبدأ التحلیل الكروماتوغرافي ؟ .1
 ارسم الكروماتوغرام ؟ .2
 احسب معدل سریان كل حمض ؟ .3
 رتب االحماض االمینیة حسب الوزن الجزیئي  ؟ .4

  
  
 

 :التمرین الثالث 

I. تفاعل عنصر السلسSI   مع االكسجینO2  یعطینا اكسید السلسSIO2  حسب:  

SI(S) + O2(g)                         SIO2(s) 

                

یعرض علیك الجدول التالي والذي یلخص لنا یم بعض انطالبیات تشكل بعض المركبات الكیمیائیة عند  
25c° :  

  

 SI(S) SIO2(S) O2(g) المركب 
∆Hf(KJ/mol) O -911 0 

 

 ؟  SI(S)علل انعدام انتالبي تشكل عنصر السلس  .1
 ؟ O2(g) انتالبي تشكل جزيء االكسجین الغازيعلل انعدام 

 ؟ SIO2باستعمال المخطط الترمودینامیكي  اعط عبارة وقیمة انتالبي تصعیداكسید السلس  .2
 :تعطى لك القیم 

∆HSUB (SI)=399KJ/mol 
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E(si-o) =796kj/mol 
E(o=o) =498kj/mol 
 
 

II.  المجملة  ىاللالكیمیائیةالمیثان ابسط االلكانات والفحوم الھیدروجینیة صیغتھ  :CH4  : یوجد في
الشروط العادیة من الضغط ودرجة الحرارة بشكل غاز و یحترق باكسجین الھواءاحتراقا تاما  

  :من خالل المعطیات التالیة : H2O وماء  CO2محررا غاز ثاني اكسید الفحم
  : KJ/molطاقات الروابط ب  

O=O  H-H  C-H  C-C   نوع الرابطة 
  طاقة الرابطة    350  415  436  495

  

  : KJ/mol طاقات تشكل الجزیئات والعناصر 

C(g)  H2O(g)  CO2(g) الجزيء  
  طاقة التشكل   393.5-  241.8-  716.6

   

  

  : J/K.molالسعات الحراریة المولیة  

O2(g)  CH4(g)  N2(g)  H2O(g)  CO2(g)   المركب  
السعة الحراریة   37.1  33.5  29.1  35.7  29.3

  المولیة 
 

 ؟°298Kاحسب انتالبي تفاعل تشكل المیثان عند  .1
 اكتب معادلة تفاعل احتراق غاز المیثان ؟ .2
  ؟  °298Kاحسب انتالبي تفاعل احتراق غاز المیثان  عند  .3
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