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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرية التربية لوالية الجلفة                                        ارة التربية الوطنية         وز

    2019دورة مــــــاي                                                       ة: تقني رياضيالشعب
  دقيقة 30و ســـا 3 المدة :                 حبح                   ي بحاسثانوية شونان محمد 

 
 )هندسة الطرائق(تكنولوجيا  الاالمتحان التجريبي في مادة  

 
  :التاليين الموضوعينعلى المترشح أن يختار أحد 

 األولالموضوع  
  نقـاط) 80( :األولالتمرين  

I- أوليأمين )X(  53.3تبلغ نسبة الكربون فيه 15.5ونسبة الهيدروجين فيه  % % 

؟واستنتج صيغته المجملةاوجد الكتلة المولية لهذا المركب .1

 ؟لةنصف مفصال اوجد صيغته.2

 R-CNل ن الشكم غتهيص)Y( مركبلل من تفاعل هدرجة )X(لمركب ا لىتحصلنا ع.3

)Y(ث مع توضيح صيغة المركب عل الحاداكتب التفا-

;  C = 12g/mol: يعطى           H = 1g/mol  ; O = 16g/mol

II-مركب الد تحضير ينر)F(  لمركب اانطالقا من)Y(  نجري سلسلة التفاعالت التاليةوعليه: 

 

 

 

 

 

 

 

.Cللمركبات  نصف مفصلةالالصيغ عين .1 B . A .D .E.F..I. G   .

7استنتج مردود التفاعل رقم .2

ا التفاعل مع توضيح شروطهب هذاكت )G(كب يعطي المر )D(تفاعل نزع الماء من المركب .3

 ؟ا هو نوع البلمرةوم )G(كب اكتب تفاعل بلمرة المر-
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III-  يعتبر المركب)F(  4بمزج مخبريا  ويحضرذو فائدة صناعية كبيرةml  الكحول البنزيلي من

 OH)2CH-5H6(C وg8  برمنغنات البوتاسيوممن )4(KMnO  وبوجود وسط قاعدي)NaOH(

تان الداخلتان في التفاعل هما                       ثنائيأن ال اعلم ؟)F(تحضير المركب اإلجمالي لتفاعل الاكتب .1

-F( (      ;       )2/ MnO( المركب ( الكحول البنزيلي/
4OMn( 

؟البوتاسيوم وبرمنغناتكل من الكحول البنزيلي  د موالتداحسب ع.2

ية؟للعملكتلة ااحسب ا %70ود التفاعل هو إذا كان مرد.3

 = 16g/molO= 1g/mol  ; H;  = 12g/mol  C;= 39g/molK  ; 3OH) =1,04 g/cm2CH-5H6C(�
g/mol55=Mn 

 نقـاط) 60( الثاني:لتمرين  ا
I. كتلة  أخذنامن أجل تحديد قرينة التصبن لعينة من زيت الزيتونm = 3g ابتها في كحول إيثيلي منا بإذمنه وق

) ولمعرفة نقطة التكافؤ أضفنا قطرتين HCl )0.5Nهذا المزيج بواسطة  اوعايرن KOHوقمنا بإضافة محلول 

ml(HCl)=T; V         10 ml(HCl)=EV 24          أن:مت من فينول فتالين إذا عل

 بالعالقة:أثبت أن قرينة التصبن تعطى .1
( ).C .56T E HCl

S
V VI

m
�

�

        sIاحسب قرينة التصبن .2

 = 39g/mol  ;  H = 1g/mol  ; O = 16g/molK يعطى:   

II. األمينية لديك الجدول التالي الذي يمثل قيم بعض األحماض 

 iPHالـــ  ةاحسب قيم السابقة؟ ض األمينيةصنف األحما للجذور؟أكتب صيغ األحماض األمينية الموافقة .1

جدول مختصر) فيiHPة الـــيموق(يمكن وضع الصيغ والتصنيف  أميني؟لكل حمض 

12إلى  1من  PHعند تغير الــ  ليزينني الاكتب الصيغ األيونية للحمض األمي.2

= PHوضع مزيج من األحماض األمينية السابقة في جهاز الهجرة الكهربائية عند .3 9.74 

 بين مواضع األحماض على شريط الهجرة الكهربائية؟

Ser OH-2CH-R =  15=9,2/ PKa21=2,1PKa(Sérine)السيرين

Lys 2NH-4)2(CH-R =   = 10,53R=8,95 / PKa2PKa-8=2,11PKa(Lysine)ليزين 

Cys SH-2CH-R =   = 5,07i=10,28 / PH2=1,19 /  PKa1PKa(Systéiene)سيستيئين 

 
فنيل االنين 

Phénylalanine
Phe

48= 5,i/ PH9.13=2/  PKa1.83=1PKa

-H2CR =
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OHإضافة محلوقمنا بإضافة محلول 

نأن:لللمتمت ين إذا عل فتالين إذا عل

بالعالبالعالقة:بن تعطى التصبن تعطى 

I        

 H = 1g/mol  ; O= 1g/mol  

األمينيةاألمينية ألحماض ض األحماض 

iiPHHالـــ الـــ مةةحسب قيمحسب قيم
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t
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= 5,07= 5,07i28 / PH/ PHdu48= 5,= 5ii/ PH/ PH9.13.13=2a ed
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 نقـاط) 60( :لثالثااالتمرين  
I-25ند ع ق اإليثلينليكن تفاعل احترا°C :

Kj/mol1387,8-=,298rH°Δ      (l)O2+ 2H2(g)2CO→    2(g)        + 3O4(g)H2C

       :تشكل للمركبات التاليةباستعمال أنطالبيات ال
1-393  kJ.mol-=f,298(CO2 ,g)ΔH° 
1-284,2  kJ.mol-=f,298(H2O ,l)ΔH°

الغازي.أحسب أنطالبي التشكل لإليثلين  .1

4H2Cفي اإليثلين  C=Cطاقة الربط  للرابطة  أحسب.2

:تعطى أنطالبيات طاقات الربط في الجدول التالي

1-.moljk717=sub (C, s)   ΔH°

حيث يعطى  C°50عند الدرجة احتراق اإليثلين  احسب انطابي تفاعل.3

بالمرك CO2 g H2O l O2 g C2H2 g

CP (J.K-1.mol-1) 30.50 75.24 34.57 43.93

II- مسعر حراري ذو سعة حراريةC  نضع كتلة من الماء قدرها ،g300=1m حيث درجة حرارتها هي 

= 302°K1T  150 =نضيف إليها كتلة أخرى من الماء قدرهاg2m  313 =ودرجة حرارتها°K2T 

KfT°307 =هي في حالة التوازن هي: هائية المقاسةدرجة الحرارة الن

g4200 j/K.K(H2O) = eCللماء:  تعطى الحرارة الكتلية المسعر؟أوجد السعة الحرارية لهذا   -

III- 28تتمدد كتلةg  2من غاز ثنائي األزوتN5جم (نعتبره غاز مثالي) تمددا عكسيا من الحL  إلى الحجم

10L  25عند درجة حرارة ثابتة°C .  

 Wاستخرج عبارة عمل التمدد �

احسب هذا العمل�

  R= 8.314J/mol.kيعطى 

 

 
 
 

C-CC-HH-HLiaison

263,3-413,8-- 434,7)1-E (kJ.mol
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ى أنطالبيات طاتعطى أنطالبيات طاقات

71=sub (C, s)   sub (C, s)  ΔH°

حتراق اإلاحتراق اإليثليعلي تفاعل

OO22 gomc34.5cccon cccc
ضع كتلة من ال، نضع كتلة من الماء ق

0gمن الماء قدرهاخرى من الماء قدرها 

KK°07توازن هي:الة التوازن هي:
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 ثانيالموضوع ال
  نقـاط) 80( :األوللالتمرين  

I.اروماتي (جيني فحم هيدروAللهواء  ةبالنسب ) كثافتهd = 3.172

النصف مفصلة لهثم الصيغة  Aاوجد الصيغة المجملة للمركب -

II. نجري على المركبA يلي: الت حسب ماعسلسلة من التفا

 

 

 

؟ Iإلى  Bمن أكمل التفاعالت السابقة بإيجاد صيغ المركبات .1

 األخير؟التفاعل  اسمما هو .2

الوحدة البنائية لبوليمير ذو أهمية صناعية: Gب يعتبر المرك.3

له؟اعط تفاعل البلمرة  ؟.أذكر نوع البلمرة-

III.بن أستر وليكن (أجل الدراسة الحركية لتفاعل تص منA( هيدروكسيد الصوديوم نقوم بتتبع هذا التفاعل وذلك ب

لمتبقي بواسطة ا NaOHومعايرة  10mlمن مزيج التفاعل مقدارها  االبتدائيبأخذ عينات متساوية التركيز 

صول على النتائج التالية:زمنة مختلفة فتم الحخالل أ )4SO2H )L,05 mol/0محلول 

50 35 25 15 10 5 t(min)

1,85 2,3 2,8 3,4 3,8 4,4 )Lm(4SO2HV

أن عالقة التركيز تعطى ب أثبت .1
� �

2 4

1 100

H SOA V
�

؟لألستر االبتدائيالتركيز  جواستنت؟ ثانيةالرتبة ال أثبت أن التفاعل من.2

؟بيانيا Kاحسب قيمة ثابت السرعة .3

؟)A(من  %40هو الزمن الالزم لتفكك  ما التفاعل؟من نصف زاحسب .4
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 نقـاط) 06( :ثانياللالتمرين  
I. التالية:لديك األحماض الدهنية 

159,12,∆:3C189:1  ;     ; اللينولنييك    حمض∆C18حمض األوليك 

دهني؟كل حمض اعط الصيغة النصف مفصلة ل.1

 β (حمض األوليك) وفي الموضع αحيث الموضع  نائيث غلسيريدتدخل هذه األحماض الدهنية في تركيب .2
) حمض اللينولنييك(

؟اعط الصيغة النصف مفصلة لهذا الغليسيريد-

56g/mol    . C=12g/mol   . O =16g/molKOHM =علما أن  ؟له iIو  sI؟ ثم احسب احسب الكتلة المولية له-

II.:لديك األحماض األمينية اآلتية 

 

 

 

            ؟             صنف األحماض األمينية السابقة ؟أكتب صيغ األحماض األمينية الموافقة للجذور.1

لتصنيف في جدول مختصر)ن وضع الصيغ وا(يمك

III.  وضع في جهاز الهجرة الكهربائية مجموعة من األحماض األمينيةAsp , Lys , Gly  عندPH=7 

التعليل؟ عم أميني؟ح على الجهاز موضع كل حمض وض.1

-A (: Asp-Lysمركب (اكتب الصيغة الكيميائية لل.2 Gly

PH=12عند  )A(اكتب صيغة المركب .3

IV. للكشف عن مكونات مزيج من األحماض األمينية في العينة
)M( تمثل  المقابلةثيقة نستخدم أحماض أمينية شاهدة الو

)M(للعينة  االكروماتوغرافيالتحليل 

 )M(حدد األحماض األمينية المكونة للعينة .1

الكروماتوغرافي؟يل رين في التحلدور الننهد هو ما.2

ينة لألحماض األمينية المكونة للع fRاحسب معامل السريان .3
)M(1لعه كل مربع طول ض ؟cm 
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األمينية الموض األمينية الموافقة للج

 في جدول مخصنيف في جدول مختصر

عة من األحماض األجموعة من األحماض األ

التعليل؟التعليل؟مممععمميني؟
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 نقـاط) 06( :ثالثاللن  لتمرييا
I.الحراريةسعته  (مسعر)داخل كالوريمتر (C=200 J/K)  200يحتوي على g  18درجة من الماء عند ال °C 

 .C°80عند الدرجة   m = 100 gمن النحاس كتلتها نضع قطعة 

C° 20,2 و درجة حرارة التوازن   J/Kg.Keau Cp  4180 =ية للماء:  إذا علمت أن السعة الحرار

  Cuب السعة الحرارية لمعدن النحاس أحس-

II.: لديك التفاعل التالي 

(g)O24H+2(g)3CO                                    2(g) + 5O8(g)H3C 

 

:C °25عند  التالية أحسب األنطالبي القياسي لهذا التفاعل بإستخدام المعادالت-1

103.8Kj/mol    -=298∆H°8(g)H3C                                      2(g)+4H(S)3C

393.58Kj/mol          -=298∆H°        (g)2CO                                       2(g)+ O(S)C

241.8Kj/mol                 -=298∆H°(g) O2H                                   2(g) + 1/2O2(g)H

الداخلية؟التغير في الطاقة احسب -2

؟ °700Cأحسب األنطالبي القياسي لهذا التفاعل عند -3

H3C(g)8المركب في  C-Cأحسب طاقة الرابطة -4

g)(2CO (g)2O O(g)2H (g)8H3Cالمركبات 

37.20 29.37 34.23 73.89 CpJ/mol.K 

 sub(C)H∆ H-H C-H الروابط 

 716.7 436 415 Kj/moldis∆H° 

                              
 2019في بكالوريا    والنجاح  بـــــــــالتوفيق                                                            

أ-

IIII.لديكلديك التفا

)

بي القياسي لهذألنطالبي القياسي لهذا التف

10-==2982∆H°∆H°g)

2∆H°∆H        (g)(g22CO

∆(g) (g) OO22HH      

؟7

(g)(8HH33CCdddued73J/mol.KK edededed
∆°y-eeeeKj/moKj/mdisdis∆Hالرواالروابط cynnnc
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