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ة الديمقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائر 
مديــرية التربية لوالية الشلفة الوطنية                 وزارة التربي

تقني رياضي       3: الشعبة امتحان الباكالوريا التجريبي 
2018ماي دورة عين مرانتاوقريت و  , الهرانفةموضوع مشترك بين ثانويات 

ســـــــــــــا04: المـدة)طرائقهندسة ال(التكنولوجيا : مادةامتحان 
:على المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين 

)نقاط8(:التمرين االول 

I. اليك التسلسل التفاعلي التالي :
1)_   A  + H2                                        B

2)_ B   +  HBr                                   C

3)_ C  + Mg                                               D

4)_ D + CH3CHO                                        E

5)_ E                                                        F + H2O

6)_ F                                               CH3CH2COOH + CH3COOH

7)_ G + PCl5                                         H + HCl + POCl3

8)_                       + H                    I para + HCl

9)_ I                            J

10)_  n(J)                                        K + m H2O

OH

Pd

ROOR

.........................

H2O

Alomine/ 350°c

KMnO4 / H2SO4

KMnO4 / H2SO4

. Kاىل Aاكتب صيغ املركبات من َ .1
مبركب أخر ، ما هو هذا املركب ؟ و ما هو الوسيط املستعمل ؟)1(ميكن تعويض الكحول اإليثيلي يف التفاعل .2
؟(3)ماهو الوسيط املستعمل يف التفاعل .3
؟Kو ماهي استخدامات املركب (10)ماهونوع التفاعل .4

II. حيَضر البويل أميد(nylon6-6)    مع ثنائي أمني من تفاعل محض األديبيك( ).
O
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                           + nF                 nylon 6-6    +  m H2O         n

؟(nylon6-6)ما هو نوع البلمرة يف تفاعل تشَكل البويل أميد .1
(nylon6-6)ل أستنتج الصيغة العامة  و .(F)أكتب الصيغة نصف املفصلة للمركب.2

(nylon6-6)ما هو سبب تسمية.3

ثنائي امني برر سبب تشكل البويل اميد يف سطح تالمس طبقة كلور االدبيك مع طبقة اهلكسا ميثيلني .4
)نقاط06(:التمرين الثاني

I. 1عايرناg من غليسرييد متجانس ب حملولKOH تركيزهC= 0,375 Mol/L 10فلزم اضافة mL

ISاوجد الكتلة املولية ل ثالثي الغليسرييد و استنتج .1

II= 95,25حدد عدد الروابط الثنائية اذا علمت ان .2

استنتج الصيغة اجلزئية العامة للحمض الدسم الداخل يف تركيب هذا ثالثي الغليسرييد  .3
M(K) = 39g/mol ,M(O )=16g/mol   M(C )=12g/mol    M(H)=1g/mol:یعطى M(I)=127g/mol

II.لديك ثالثي الببتيدAsp-Ser-Gly الكيميائية التالية ذو الصيغة:

CH CNH2 CH C

CH2

NH CH2 COOHNH
O O

OH

CH2

COOH

.أعط اسم هذا الببتيد.1
.أكتب الصيغ الكيميائية لألمحاض االمينية املكونة له.2
12اىل1منPhاكتب خمتلف الصيغ الكيميائية لالسبارتيك عند تغري ال .3

.pH=2,77: جبهاز اهلجرة الكهربائية عند(Asp,Gly,Ser)وضع مزيج من األمحاض االمينية .4
.لكل محض أميينpHiاحسب - أ
.عني القطب الذي يهاجر إليه كل محض أميين بعد التشغيل- ب

:يعطى
pKa1pKa2pKaRاحلمض األميين

Ser2,219,15/////
Gly2,349,60/////
Asp1,889,603,66
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)نقاط6(: التمرين الثالث

I. التالــــــــــــــي ليكن التفاعل:
CnH2nO (l) +  (3n-1)/2   O2 (g) nCO2(g) +    nH2O (l)

CnH2nOمن األلدهيد  1.67gحيرتق . 1 (l) يف مسعر حراري سعتهCcal = 150 J /K 250حيتوي علىml من املاء ترتفع
C°37درجة احلرارة مبقدار فع درجة احلرارة مبقدار 

CnH2nO(الناجتة من احرتاق األلدهيدQأحسب كمية احلرارة . أ (l

Ceauالسعة احلرارية للماء   :تعطى● = 4.18 J/g K

ملة والنصف مفصلة لأللدهيد . جـ  CnH2nOاستنتج الصيغة ا (l)؟
CH3COOHأحسب األنطاليب املعياري لتشكل . 2 (L) 25عند°C علما أن أنطاليب  احرتاق االيثانويك السائل

=CHcomb°25عند  -875 Kj/mol∆

C(s) +  O2 (g) CO2 (g) ∆H1 = -393 kj/mol
H2 (g) +  ½ O2 (g) H2O (l) ∆H2 = -286 kj/mol

C° 90أحسب أنطاليب احرتاق محض االيثانويك عند. 3

O2 (g)CH3COOH (l)H2O (l)CO2 (g)المركب
29.3123.175.237.5Cp ( J / mol .K)

؟                                                                                           (O=O)أحسب أنطاليب تفكك الرابطة . 4
Hvap = 44 KJ/mol ∆Hd(H-H) = 436 KJ/mol ∆Hd(O-H) = 463Kj/mol∆

.II 20-(من)مثاليانعتربه غارا (نرفع درجة حرارة مول من غاز األكسجني°C ( إلى(80°C)عرب شكلني من التحول
a. حتول عند حجم ثابت(isochore)

b. حتول عند ضغط ثابت(isobare)

أحسب يف احلالتني  كمية احلرارة املقدمة للغاز        .1
U∆التغري يف الطاقة الداخلية استنتج .2

)متدد عند ضغط ثابت(يتمدد عند الضغط اجلوي أحسب العمل املقدم من قبل الغاز والزيادة يف احلجم عندما .3
Cv = 0.18Kcal/Kg.K                  Cp = 0.25 Kcal/Kg.K :يعطى 
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الموضوع  الثاني 

)نقاط8(:التمرين االول

:الجزء االول 

I. مركب عضويA يعطي راسب اصفر مع 2كثافته البخارية تساويDNPH وال يعطي اي نتيجة  مع حملول فهلنق
Aاستنتج طبيعة املركب .1

OيعطAاوجد الصيغة النصف مفصلة للمركب .2 :16 g/mol :H :1 g/mol C : 12 g /mol

II.لدينا سلسلة التفاعالت التالية   :
1)_ A                                    B

2)_ B + SOCl2                          C  + HCl  + SO2

3)_  C + Mg                                  D

4)_ D + HCHO                              E                                 F  + MgClOH

5)_ D + CO2                                   G                             H  + MgClOH

6)_ F + H                                       J + H2O

LiALH4 / H2O

Ether

H+

H2O

H2O

مع كتابة مجيع التفاعالت Jاىل Aعني صيغ املركبات من .1
انطالقا من االسيتيلني Aاكتب تفاعالت حتضري املركب .2
DNPHمع Aاكتب تفاعل املركب .3

.و ماهي خصائصه 6:كيف يسمى التفاعل رقم .4
: الجزء الثاني 

:مبحلول الصود  اعطى النتائج التالية Jاالسرت دراسة تصنب -
65430)min(t

0,005890,006340,006830,00740,01[ester] mol / L

mol /L 0,01هي t  = 0علما أن الرتاكيز االبتدائية لكل من االسرت و الصود عند 

.2بني أن التفاعل من الرتبة .1
.½ tاحسب زمن نصف التفاعل و .kجد بيانيا ثابت السرعة .2
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٪ من الرتكيز االبتدائي لالسرت 20ما هو الزمن الالزم لتفاعل .3
دقائق 4عة التفاعل بعد مرور سر احسب .4

)نقاط6(التمرين الثاني

I.3,552عند معاجلةg 20من الغليسرييد الثالثي ب cm3 من البوتاس الكحويل(1mol/L) ملدة ساعة يف  محام
H2SO4(0,5mol/L)من محض الكربيت 8mLالفائض من البوتاس مت تعديله ب . مائي 

                                           احسب الكتلة املولية للغليسرييد الثالثيMKOH= 56g/mol

II.الفالني محض اميين كتلته املولية تساويM=117 g/mol. التحليل العنصري له اعطى النتائج التالية :

C٪H٪O٪N٪
51,289,4027,3511,96

عني الصيغة النصف مفصلة هلذا احلمض االميين من بني هذه االمحاض االمينية .1
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12اىل 1من Phاكتب الصيغ االيونية هلذا احلمض عند تغري ال .2

val(Phiلتعني ثوابت احلمض االميين _ Pka1 _ Pka2) , 10نضع mLنضيف له بعض القطرات من من احلمض االميين
-Phوذلك بواسطة جهاز NaOH(0,1 mol/L)ل و نعاير بواسطة حملو( Ph =1)املركز HClمحض  métre التجربة

اعطت النتائج التاية 

2422212019181614121110986420VNaOH(mL)

12 ,712,31211,310,49,99,69,598,563,53,22,62,11,71Ph

Ph = f(VNaOH)ارسم املنحىن البياين .3

Phiعني بيانيا .4 _ Pka1 و استنتجPka2
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)نقاط6(:التمرين الثالث

.I 25احرتاق هيدروكربون مشّبع عند °Cيعطى بالّتفاعل الّتايل      :
C5H12 (l) + O2 CO2 (g) + H2O (l)

.وازن الّتفاعل السابق.   أ

أحسب. ب  lf HC 125
025عند °C .يعطى   :

∆Hsub C(s)C-CC-HH-Hالرابطة
712,27-346.94-413.82-435.56E(kj/mol)

.Kj/mol 26,33هيC° 25عند C5H12أنتالبية تبخري * 
حبيث C° 25أحسب أنتاليب الّتفاعل الّسابق  عند .  جـ 

C(s) +  O2 (g) CO2 (g) ∆H1 = -392,92 kj/mol ………..(1)

C(s) + 2 O2(g) + 2H2 (g) CO2 (g) + 2H2O (l) ∆H2 = -963,91 kj/mol   ………….(2)

C° .R= 8,32 j/mol.k 25عندC5H12 (l)أحسب الّتغري يف الطّاقة الّداخلية لتفاعل إحرتاق املرّكب.   د

=H∆) 1(عندما يكون قيمة التغري يف األنطاليب عندها للتفاعل (T)أحسب درجة احلرارة .    ه -392,68 kJ/mol

= 29,36 j/mol.k   Cp (CO2g) =  37,45 j/mol.kCp(Cs) = 11,3 j/mol.k     Cp(O2 g)

. IIنعتربH2S1.5غازا مثاليا ، نأخذ منهmol حجمهV=7.8L من أجل تسخينه عند ضغط ثابتP= 4 bar من
T1=250 K إىلT2=300 k

؟T2حجم الغاز عند V2حدد قيمة . 1
R= 8.314 j/mol. K        1 bar=105:يعطى ؟W1-2أحسب قيمة العمل . 2 Pas

انتهى الموضوع 


