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 ة الديمقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائر

 وزارة التربية الوطنية                                                  مديــرية التربية لواليةمستغانم
 -مقاطعــــــة عشعــــاشـــة               - امتحان البكالوريا التجريبي                         

 22/05/2018                    يوم                          تقـــني رياضـــي :الشعبة 

    ســــــــــــــا04:30: المـدة                                (هندسة الطرائق  )التكنولوجيا : اختبار في مادة
 :على المترشح أن يختار أحد الموضوعيين التاليين

 الموضـــــوع األول
 (نقاط 06): ن األولـــــالتمري
I. فحم ىيدروجيين ارومايت( (A صيغتو العامةCxHy   كتلتو ادلوليةg/mol78  92,3  نسبة الكربون فيو% 

  %7,70و نسبة اذليدروجني ىي 
 .(A)جد الصيغة نصف ادلفصلة للمركب  .1

 H=1g/mol     C=12g/mol:         يعطى
:  ميكن حتضري الباراسيتامول وفق سلسلة التفاعالت التالية(A)إنطالقا من ادلركب .2

1)  (A) +H2SO4                                        (B)  +  H2O. 
2)  (B) + NaOH                                  (C)    +  H2O.  
3)  (C) + 2NaOH                                    (D)    +  Na2SO3  + H2O  . 
4)  (D) +  HCl                                        (E)    +  NaCl. 
5)  (E)  + HNO3                                     (F)     +  H2O   . 
6)         (F)                                                 (G)     + H2O. 
7)  (G) + CH3-CO-O-CO-CH3                        (H)  +CH3-COOH.      

 (باراسيتامولال)
  (H)  و(G)،(F)،(E)،(D)،(C)،(B)أعط الصيغ نصف ادلفصلة للمركبات (أ 
. 1سم التفاعل  (ب 
. 6 يف التفاعل رقم Fe/HClأعط عامل  مرجع أخر غري  (ج 

 (Tergalنسيج ) P تؤدي إىل بودلريHO-C6H4-COOHبلمرة ادلركب بارا ىيدروكسي بنزويك  .3
  مع كتابة معادلة البلمرة Pأكتب صيغة البوليمر  (أ 
 ما نوع البلمرة (ب 

 . متكون من ثالث وحدات وأذكر استخدماتوPأكتب مقطع من بوليمري 
 علل ذلك؟, لتحضريالباراسيتامولCH3-COCl ىل ميكن إستبدال بالماء اخلليك مبركب كلور األسيل- 

Fe/HCl 

H2SO4 

350C° 

H2SO4 
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؟    إنطالقا من األستلنيCH3-COClأكتب سلسلة التفاعالت اليت تسمح باحلصول على مركب-
II- لتحضري الباراسيتامول عمليا إستخدمنا ادلواد التالية :

 5,5gمن بارا أمينو فينول. 
 8ml (أهندريد األسيتيك) من بالماء اخلليك. 
 50mlمن ادلاء ادلقطر. 

 4mlمن محض اإليثانويك ادلركز . 
 ماء جليدي. 
 1.08الكتلة احلجميةg /ml  

.  من الباراسيتامول5gيف ارلن ماير ويف هناية التجربة حتصلنا على 
  لتنقية الباراسيتامول ؟استعملتماإسم العملية اليت  - أ

 ماىو دور ادلاء اجلليدي يف مرحلة التنقية؟ - ب
 أحسب الكتلة ادلولية وعدد موالت لكل من الباراسيتامول وبارا أمينو فينول ؟ - ت
 و أعطي االسم العلمي لباراسيتامول احسب مردود ىذا التفاعل؟ - ث
 كيف ميكن التأكد من نقاوة الباراسيتامول الناتج عمليا وأذكر اجلهاز ادلستعمل؟ - ج

 N = 14 g/mol  C= 12g/mol , O= 16g/mol , H = 1g/mol  ,        :يعطى 
 ( نقاط06 ) :ن الثانيــــالتمري

I   -من األكسجني وال يتفاعل مع اليود %11.91حيتوي ثالثي غليسريد متجانس على  -أ . 
 .أوجد الكتلة ادلولية لثالثي الغليسريد  .1
 .أوجد صيغة احلمض الدىين ادلكون لثالثي الغليسريد  .2
  .وأعط إمسو اكتب الصيغة نصف ادلفصلة ذلذا الغليسريد الثالثي .3

 مث نسخن  KOH (0.5N)كحويلمن حملول ml 25نضيفوثالثي غليسريد  من m=2,195gنزن كتلة  - ب 
  .ml 10فيتطلب HCl (0.5N) من  محضي  بواسطة حمول KOH  الفائض نعايردلدة معينةمث 

  ادلتفاعلة مع ثالثي الغليسريدKOHأحسب كتلة  .1
 .Is تصنبعرؼ دليل ال .2
 .  العملي ذلذه العينة من الزيت النبايت ISاحسب  .3
  .Is ماالفائدة من حساب قرينة التصنب .4
 يف وسط محضي أنتجت KMnO4إذا علمت أن أكسدة األمحاض الدىنية ادلشكلة ذلذه العينة بواسطة  .5

 .ثالث أمحاض كربوكسيلية 
.  ذرات كربون 9ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية وذلا : األوىل 
.  ذرات كربون 3ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية وذلا : الثانية 
.  ذرات كربون 6أحادية الوظيفة الكربوكسيلية وذلا : الثالثة 

  . أكتب رمزه و أوجد الصيغة النصف ادلفصلة ذلذا احلمض الدىين -
 K = 39 g/mol , I = 127g/mol  C= 12g/mol , O= 16g/mol , H = 1g/mol  ,/يعطى 

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



 

  8إلى3 صفحــة

 

 ACHAACHA  BAC  2018 

  

II - يؤدي مركب عضويA))  (. اجلسم)دورا ىاما داخل العضوية
: متت معاجلتو كما يلي ((Aدلعرفة الطبيعة الكيميائية للمركب 

  ادلركبA)) +  (.تفاعل إجيايب) كاشف بيوري              لون بنفسجي 
  ادلركبA)) + HNO3 (تفاعل إجيايب )                 لون أصفر    .

. فسر النتيجتني-أ
. ((Aحدد الطبيعة الكيميائية للمركب -ب
. ((A بعض األمحاض األمينية الناجتة عن إماىة ادلركب ميثل اجلدول- 2

 .اجلدولصنف األمحاض األمينية ادلوضحة يف -أ
 .السابقة  لكل األمحاض األمينية  PHiأحسب -ب
 PH=12 اىل PH =1أعطي األشكال االيونية لرتيوزين -د
:   و اإلسم وفق السلسلة التالية ((Aأكتب الصيغة نصف ادلفصلة دلقطع من ادلركب -ج

Thr-Pro - Thy - Asn – Lys 
 pH=1,pH=pHi,pH=12: أكتب الصيغ األيونية للبيبتيد عند - د        
. pH=5,6إىل اذلجرة الكهربائية على الورؽ عند  (1)أخضع مزيج األمحاض األمينية يف الوثيقة -     ىػ
ماىي العوامل اليت تؤثر على اذلجرة الكهربائية؟  .مثل مبخطط نتائج اذلجرة مع التعليل    -

 ( نقاط08 ) :ن الثالثــــالتمري
I.  ليكن التفاعل التايل عندT=298 K ° 

  ىي  ° K 353 إذا علمت أن أنطالبية التفاعل عند °25C عند السابق  أحسب أنطاليب التفاعل .1
 ∆H353K° = -288,9  KJ/mol يعطى   :

 
 
 

 R pKa1 pKa2 pKaR-الجذرالحمض 
 /////// Asn   H2N-CO-CH2- 2,02 8,80            األسبارجني    

  Lys                       ليزين    H2N-(CH2)4- 2,18 8,95 10,53 
 Thy      C6H5-CH2- 2,2 9,11 10.07                   التريوزين

  Thr                   ثريونني  CH3-CHOH- 2,09 9,10 /////// 
Pro             O             الربولني       

N
H

OH
 

1.99 ,6010  //////

O2 (g) NO(g) H2O (l) NH3(g)  ادلركب
29,3 29,8  75,2 35 CP(j/mol.k) 

NH3(g) + 5/4 O2(g)                       NO(g) + 3/2 H2O(l) 
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  R=8.31 J/mol.k يعطى °25Cأحسب الطاقة الداخلية للتفاعل السابق عند  .2
 HVap(H2O) =44  kj/mol∆  :إذا علمت أن .3

 أحسب قيمة أنطاليب التفاعل التايل                 :
NH3(g) + 5/4 O2(g)               NO(g) + 3/2 H2O(g)  

:  علما أن NH3 يف N-Hأحسب إنطاليب تشكل الرابطة  .4
∆Hdiss(H-H) = 436 kj/mol          ∆Hf(NH3) =-46,35  kj/mol         ∆Hdiss(N≡N) = 940,5 kj/mol 

II. 2يتعرضmol  (2 إىل 3) مث من (3 إىل 4) مث من  (4 إىل 1) من غاز مثايل إىل دورة من التحوالت ادلغلقة من  
 °298K عند درجة حرارة  1 كما يف الشكل (1 إىل 2)مث من
 : Wأوجد عبارة العمل  .1

 (3 إىل 4)للتحول  مث (4 إىل 1)للتحول 
 . لكل التحوالتQ,∆U,∆H,W أحسب .2

R=8.31 J/mol.k,  1 bar=105pas ,   1m3=103L      

Cp= 
5

2
R 

III- التحليل ادلائي لليوريا يف خمابر تصفية الكلى جيرى  L’urée ((NH2)2CO) وفق ادلعادلة التالية  :

(NH2)2CO     +  H2O
HCl(con)

NH4OH    +  HNCO 
 :متابعة تغري تركيز اليوريا مع مرور الزمن أعطى النتائج التالية 

 
 
 
1 بني أن التفاعل من الرتبة األوىل بالنسبة لليوريا. 
  2 أوجد بيانبا ثابت السرعةk. 
  3ماىي قيمة زمن نصف التفاعلt1/2 0,5 ،وكم تصبح قيمتو إذا كانت قيمة الرتكيز االبتدائي لليورياmol/L؟  
  4 أحسب السرعة االبتدائية للتفاعل. 
  5 من الرتكيز االبتدائي لليوريا؟ %90ما ىو الزمن الالزم لتفاعل 
 
 
 

160 120 80 40 0 t ( min ) 
0,054 0,063 0,074 0,086 0,100 [(NH2)2CO](mol/L) 
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AlCl3 

 

ROOR 
 

وسيط 

 

                        CH3 

  ـــــــــــــــــــ C ـــــــــــ CH2 ــــــ

                        OOC-CH3  n 

 
الموضــــوع الثاني 

 (نقاط 04): رين األولــــــالتم
:  دواء مضاد لإللتهاب ميكن احلصول عليو عرب التسلل التفاعلي التايلketoprofeneالكيتوبروفني - 

1.  A + H2                                    B                                        

2.  B + HBr                                  C                                

3.  C + Mg                                    D  

4.  D + CH3-CHO                        E + MgBr(OH) 

5.       E                                      F + H2O  

6.      F                                                     G +  CH3-COOH 

7.  G + Cl2                               I + HCl 

 

8. I +                                                                                        + HCl 

  
 I و A،B،C،D،E،F،Gعني صيغ ادلركبات  .1
 D و إسم ادلركب 3عني الوسيط ادلستعمل يف التفاعل  .2
 : وفق التفاعلني التالينيPlexiglass يستخدم كبديل للزجاج Pميكن احلصول على بوليمري  .3

1) A + CH3COOH                     K 

2) nK                                                                                  (P) 

  
 Kإستنتج صيغة ادلونومري  .1
 مانوع البلمرة؟ .2
 أكتب مقطع من البوليمري يتكون من ثالث وحدات بنائية .3

H2O 

 

 

Al2O3 

400C° 

KMnO4 

H2SO4 

UV 

Pd 

 

 

 

 

O

 

O CH3

O

OH
 

ketoprofene 
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 n=2000:أحسب الكتلة ادلتوسطة للبوليمري إذا علمت أن درجة بلمرتو .4

     C=12g/mol        ،  O=16g/mol ،   H=1g/mol  :يعطي
 (نقاط 06): ن الثانيــــــالتمري

I - محض دىين2%يتكون زيت من  A %11 من ثالثي الغليسريد B  %87من ثالثي الغليسريد C.  
. موالري NaOH 0,5 من 20ml يتطلب A من احلمض الدىين  2,82gتعديل -(1
 ذرات كربون 9 ولو D بربمغنات البوتاسيوم ادلركز ويف وسط محضي تعطي ثنائي احلمض Aأكسدة احلمض الدىين - 

 .Eوأحادي احلمض 
 . Aأحسب الكتلة ادلولية للحمض الدىين -  أ

 .وأذكر إمسو A إستنتج الصيغة ادلفصلة للحمض الدىين –ب 
 .E وألحادي احلمض Dأكتب الصيغة نصف ادلفصلة لثنائي احلمض -ج
 .F ىو متجانس ويتكون من محض عضوي مشبع Is=208,4 لو دليل تصنب Bثالثي غليسريد - (2
 . وأكتب صيغتو نصف ادلفصلة وأعط إمسوBأحسب الكتلة ادلولية لثالثي الغليسرييد- 
 .F ومن محض واحد من احلمض الدىين Aمن محضني من احلمض الدىين  Cيتكون ثالثي غليسريد -(3
 ؟Cماىي الصيغ احملتملة لثالثي الغليسريد - أ

 .Cأحسب دليل اليود لثالثي الغليسريد -ب
 . ذلذه العينة من الزيت  Ii ودليل اليودIsدليل التصنب  , IAأحسب دليل احلموضة -ج
II -1- أجريت جتارب تفاعالت لونية على ببتيدينAوB نتائج التجربة معطاة يف الوثيقة التالية  :
وماىو اذلدؼ منو؟ ,إشرح تفاعل كزانثوبروتييك  - أ

 وماىو اذلدؼ منو؟, إشرح تفاعل بيوري  - ب
 فسر نتائج التجربة ؟ - ت

 
:  كماىو موضح يف الوثيقة التالية PHللهجرة الكهربائية يف أوساط خمتلفة من الAخنضع الببتيد - 2

 فسر ىذه النتائج مدعما إجابتك بتقدمي - أ
 . احلالة الكيميائية للببتيد يف كل ادلراحل الثالثة

 ؟2 الوسط يف ادلرحلة PHكيف يدعى  - ب
 ماىي اخلاصية اذلامة ادلدروسة يف ىذه التجربة؟ - ت

 
 :هبذا الرتتيب  Cysالستيئني ,Alaاألالنني , Asnاألسبارجني :يتكون من ثالث أمحاض أمينية Bإذا كان الببتيد - 3

Ala- Asn- Cys . 
 .أعط الصيغة النصف ادلفصلة ذلذا الببتيد وإمسو - أ

تفاعل بيوري  تفاعل كزانثوبروتييك الببتيد  
A +  -
B  -+ 

 

 نتائــــــــــــــــج الهجـــــــــرة PH  لمــــــــــــرحلةا

1 2,7 +    -
2 4,6 +    -
3 12,6 +    -

 

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



 

  8إلى7 صفحــة

 

 ACHAACHA  BAC  2018 

  

    -R(Asn) : NH2-CO-CH2-     R(Ala) : CH3-   R(Cys) : HS-CH2:  يعطى
 .  PH=1,PH=12,PH=Phiأكتب صيغة ىذا الببتيد عند - ب     

 PH=12 الى PH =1أعطي األشكال االيونية لألسبارجني و السيستني على -4
: أكمل سلسلة التفاعالت التالية باستعمال الصيغ الكيميائية- 5

1) Asn                                 …………...+CO2  
2) Ala +HNO2                              ……………    

3) 2 Cys                               ……………   
 (نقاط 06): الثـــن الثـــــــــلتمريا
I. مبعرفة التغريات يف األنطاليب  - أ°

rΔH 25للتفاعالت التالية  عند الدرجة oC: 
C2H4(g)+H2(g)                C2H6(g)                                 ∆H°1=-128,5 KJ/mol 
C2H4(g)+3O2(g)              2CO2(g) +2H2O(l)                 ∆H°2=-1400,7 KJ/mol 
2H2 (g)+O2 (g)               2H2O(l)                                      ∆H°3=-572 KJ/mol 

°  ((393,5Kj /mol  CO2(g)-=:     يعطى 
f H∆    

°  ((H2O (l) :استنتج أنطالبيات تشكل  -
f H∆,     C2H4(g)))  °

f H∆ ,  C2H6(g)))  °
f H∆.  

 :C2H6 (g )ليكن التفاعل التايل الذي ميثل احرتاؽ اإليثان الغازي  -ب

C2H6(g)  +7/2 O2(g)                                2CO2(g) +3H2O(l)                  
combأحسب أنطاليب االحرتاؽ  .1

° H∆25عند الدرجة      للتفاعل Co.  
 .    U∆حدد قيمة التغري يف الطاقة الداخلية   .2
 .  خالل ىذا التفاعلWأحسب العمل ادلنجز  .3

II- مسعر حراري سعتو احلراريةCcal = 130J/K كتلة ادلسعر و ىو فارغ ،m1 = 219,1g نضع فيو كتلة من
 .Ti = 20,4°Cو نقيس درجة احلرارة االبتدائية m2 = 365,7g)ادلسعر و ادلاء(ادلاء البارد مث نزن كتلة اجلملة 

 = m3)ادلسعر و ادلاء و اجلليد(مث نزن من جديد اجلملة C0°درجة حرارهتا mgنضيف كتلة من اجلليد 
378,7g نقيس درجة احلرارة عند االتزانTf = 13,6°C .

 .Lfاحسب احلرارة النوعية إلنصهار اجلليد .1
 .Hfus∆استنتج أنطاليب ادلويل إلنصهار اجلليد  .2
 .Hfus∆اكتب تفاعل انصهار اجلليد موضحا أمامو أنطاليب ىذا التفاعل  .3

 Ceau = 4,185J/g.K:يعطى
III- 100نضع داخل مسعر حراري mL منNaOH1تركيزه mol /L ونقيس درجة  احلرارة

 1mol /Lتركيزه HClمن mL 100 مث نضيف CTi = 22.5°االبتدائية
 Tf = 28 °Cنقيس درجة احلرارة النهائية  -
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 مث عرفها؟Qp أحسب احلرارة ادلولية للتعديل  -1
 .ΔHneut استنتج األنطاليب ادلويل للتعديل  -2
 .أكتب معادلة التفاعل موضحا عليها احلرارة ادلولية -3

 -CCal= 200.46 J.K-1      Ce = 4.185 J.K-1.g-1 :يعطى
 ( نقاط04 ) :ن الرابعــــالتمري

الذي مل يتفاعل بواسطة حملول KOHنتابع تفاعل تصنب إيثانوات اإليثيل هبيدروكسيد الصوديوم عن طريق معايرة 
H2SO4  (0,2mol /l)    وحجموV H2SO4 .  وذلك بعد أخذ عينات من ادلزيج التفاعلي مقدارىا

 10ml وإضافة قطرتني من كاشف الفينول فتالني  .
 0=[KOH]0=0,4mol/l[CH3COOC2H5]: الرتاكيز اإلبتدائية 

: والنتائج التجريبية مدونة يف اجلدول التايل 
83 53 37 24 15 9 4 0 t ( min ) 

2,72 3,7 5 5,6 6,75 7,7 8,8 10 V H2SO4(ml) 
 .أكتب معادلة تفاعل تصنب األسرت -1
 .وضح بيانيا أن ىذا التفاعل من الرتبة الثانية -2
 . بيانيا وحسابيا Kأحسب قيمة ثابت السرعة  -3
 .t1/2أحسب زمن نصف التفاعل  -4
 دقيقة؟50ماىو تركيز األسرت عند الزمن  -5

 

 من إعـــــداد األستـــاذة زروقـــي واألستــــاذة مـــــوجــــب

 

 
ا ــالوريــفي شهادة البك والتفــوق ا لكم بالنجاح ــتمنياتن

 ادة ــــذة المــــأسات
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