
8من  الصفخة 1

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مدیــریة التربیة لوالیة الشلفة الوطنیة         وزارة التربی
تقني ریاضي3: الشعبة بكالوریا التجریبيامتحان

2022دورة ماي تاوقریت و  عین مران      , موضوع مشترك بین ثانویات الهرانفة
ســـــــــــــا04: المـدة)  هندسة الطرائق( التكنولوجیا : مادةامتحان 

:التالیین على المترشح ان یختار احد الموضوعین 
الموضوع األول

)نقاط6: (التمرین االول 

I. الیك 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)_ E      + PCl5                                         H + HCl + POCl3

8)_                       + H                    I para + HCl

9)_ I                            J + CO2 + H2O

10)_  n(J)                                        K + m H2O

OH

Pd

ROOR

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

H2O

Alomine/ 350°c

KMnO4 / H2SO4

KMnO4 / H2SO4

A.L

. Kالى Aاكتب صیغ المركبات من َ .1
؟(3)ماهو الوسیط المستعمل في التفاعل .2
؟Kو ماهي استخدامات المركب (10)ماهونوع التفاعل .3
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8من  الصفخة 2

یتكون من اربع وحدات بنائیة Kاكتب مقطع من المركب .4

II. یحَضر البولي أمید(nylon6-6)مع ثنائي أمین من تفاعل حمض األدیبیك( ).

C NC CH2N
4

LiAlH4

H2O
                         F

CH2 C

O

OHC

O

OH
4

                           + nF                 nylon 6-6    +  m H2O         n

؟(nylon6-6)ما هو نوع البلمرة في تفاعل تشَكل البولي أمید .1
(nylon6-6)ل و أستنتج الصیغة العامة  . (F)أكتب الصیغة نصف المفصلة للمركب.2
(nylon6-6)ما هو سبب تسمیة .3
برر سبب تشكل البولي امید في سطح تالمس طبقة كلور االدبیك مع طبقة الهكسا میثیلین ثنائي امین .4

)نقاط7(التمرین الثاني 

I. غلیسیرید احادي لدینا(MG) قرینة الیود لهII= 216,47 وكتلته المولیةM=352 g/mol
اكتب الصیغ المحتماة له استنتج عدد الروابط المضاعفة الموجودة في الغلیسیرید و.1
احسب قرینة تصبنه .2
C18لینولییك من حمض ال%15من الغلسیرید السابق و %85تتكون من (Y)مادة .3 : 2Δ9,12حرال
 احسبII ,Is ,Ie, Ia للمادة(Y)M(I2) = 254 g/mol       M(KOH) = 56 g/mol

II. قصد التاكد من طبیعة بیبتید(P) قمنا بالتجارب التالیة
یسبب ظهور لون بنفسجي (CuSO4+ NaOH)ب (P)مفاعلة : االختبار االول 

NaOHور لون اصفر یتحول الى برتقالي عند اضافة هیسبب ظHNO3ب (P)مفاعلة : ي الثاناالختبار
فسر النتائج المحصلة و ما اسم االختبارین .1
استنتج  ماهیة باالعتماد على الجدولین الالحقین ,A,B,C,Dاعطت اربع مكونات (P)االماهة الحامضیة ل .2

كل مركب من المركبات السابقة 
الممیزات المركب 

B غیر فعال ضوئیا
C یعطي نتیجة ایجابیة مع كاشف كزانثوبروتیك
D نزع الكربوكسیل منه یعطي المركب

NH2 CH2 CH2CH2 CH2 NH C NH2
NH

O

4
C CH2

O
HO C OH
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8من  الصفخة 3

A,AGlyCycTyrArg
الصیغة 

C
O

NH2
CH2

OH

C
CHO

NH2

SH
CH2

OH

C
O

CH2

NH2
OH

OH

C
NHO NH

NH2

NH2

CH2CH2
CH2

OH

PKa
1

2,341,962,22,17

PKa
2

9,610,289,119,04

PKar////8,1810,0712,48
PH= 13و  PH = 1عند (P)اكتب صیغة البیبتید .3
و ماهي الصیغة السائدة PH = 6ماهي صیغ االرغنین الموجودة عند .4
PH = 6نضع االحماض االمینیة السابقة في شریط الهجرة الكهربائیة عند .5
 یغة التي یهجر بها كل صمبینا المع التعلیل و وضح بالرسم مواقع االحماض االمینیة السابقة على شریط الهجرة

و تبریر مسافة الهجرة امیني حمض

)نقاط7(التمرین الثالث 

m1نضع فیه Ccalمسعر حراري أدیباتیكي سعته الحراریة .1 = 200 gمن الماء درجة حرارتهT1 = 35 °C
.Téq= 43,2°Cفاصبحت حرارة توازنه T2= 50 °Cمن الماء حرارته m2= 300 gالیه نضیف

ما مفهوم النظام االدیاباتیكي ؟.أ
اوجد السعة الحراریة للمسعر ؟ .ب
30قطعة جلید كتلتها الیها نضف و في المسعر السابق C°50من الماء عند درجة حرارة 300gنضع .2 g

=Tدرجة حرارتها  -10°Cداخل المسعر السابق في حالة توازن.
اوجد درجة حرارة توازن المزیج ؟

Lf:علما ان = 335 j/g  ,  cp (H20(s)) = 2,1 j/g.k    ,  cp (H2O(l))= 4,185 j/g.k
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8من  الصفخة 4

قدرها داخل المسعر السابق نشر كمیة حرارة) CH3-CH2-CH2-CN(من بوتان نتریل السائل g 6.91حرق .3
256.8 KJ

 استنتج انثالبي االحتراقΔHcomb(C4H7N(l))؟
C :12g/mol   H :1g/mol       N :14 g/mol:یعطى الكتل المولیة

:C°25تعطى  معادلة احتراق البوتان نتریل السائل عند .4
CH3-CH2-CH2-CN(l) + O2(g) CO2(g) +     H2O(l) + N2(g)

وازن معادلة التفاعل ؟.أ
°H∆احسب انثالبي تشكل بوتان نتریل .ب

f(C4H7N(l))علما ان:
, ∆H°

f(CO2(g)) = -393kj/mol , ∆H°
f(H2O(l)) = -286kj/mol∆Hvap(C4H7N(l)) = 38kj/mol

°H∆احسب.ج
f(C4H7N(g))؟

للبوتان نتریل السائل؟CNاحسب طاقة الرابطة   .د
°H-HC-HC-CNN∆Hالرابطة

sub(c)s

E :kj/mol435.56413.82346.94945717

100احسب انثالبي احتراق المركب السابق عند .ه C°؟Tvap (H2O) = 100°c
∆Hvap (H2O)N2(g)O2(g)H2O(l)CO2(g)C4H7N(l)المركب
44 Kj/mol29.129.3775.2937.58134.2Cp(j /mol.k)

انتهى الموضوع االول 
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8من  الصفخة 5

الموضوع الثاني

)نقاط7(:التمرین األول 

I. اإلحتراق التام لفحم هیدروجیني)A ( في وجود حجم من األكسجین نتج عنه حجم منCO2 حیث
3VO2=4VCO2 وكثافة بخار المركب(A)d=1.38                                 الحجم والضغط مقاسان في الشروط النظامیة

(A)أكتب معادلة إحتراق المركب .1
ثم اعطي صیغته النصف مفصلة  (A)استنتج الصیغة المجملة لــ .2

:VM=22.4L/mol  C=12g/mol  H=1g/molیعطى 

II. إنطالقا من(A)نجري سلسلة التفاعالت التالیة :

1)_   A  + H2                                        B

2)_ B   +  C6H6                                   C

3)_ C  + HNO3                                   Dpara

4)_ Dpara                 E +                         I               J

5)_ E +Cl2                 F

6)_ F  + Mg              G  , G     + CO2             H

Pd

H+

H2SO4

Fe/HCl CH3 C
O

Cl

1) LiAlH4

2)H2O

UV

ROR H2O

.HإلىBاكتب صیغ المركبات من َ .1
(P)تعطي المركب (H)بلمرة المركب .2

أكتب تفاعل البلمرة  ، ومانوعها   ؟.أ
(P)أكتب مقطع وسطي مكون من ثالث وحدات بنائیة من البولیمیر .ب
M(p) =2022M(H): علما أن  nأحسب درجة البلمرة  .ج

(H)إنطالقا من المركب (E)كیف یمكن الحصول على المركب .3
انطالقا من مركب اخر مع تغییر الوسیط (C)كیف یمكن الحصول على المركب .4

) نقاط7( :التمرین الثاني
.I إماهة غلیسیرید ثنائي(DG) قرینة یودهIi=206.84تعطي الحمضین الدهنیین(B) (A) والغلیسیرول حیث
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8من  الصفخة 6

 الحمض الدهني(A) صیغته العامةCnH2n-8O2 یمتلك أول رابطة %10.145ونسبة الهیدروجین فیه
من جهة الوظیفة الكربوكسیلیة 6مزدوجة في الكربون 

 لحساب قیمة قرینة تصبن(DG) 2.5قمنا بتسخین كتلة منه قدرهاg مع حجمVT=11.8ml منKOH

فكان (0.5mol/l)تركیزه HClبمحلول KOHحتى الغلیان ، ثم قمنا بمعایرة الفائض من (1mol/l)تركیزه 
VE(HCl)=7.314mlحجم بلوغ التكافؤ

، أحسبها Is=22.4(VT-1/2 VE)أثبت أن قرینة التصبن تعطى بالعالقة   .1
.واعطي رمزه (A)أوجد الصیغة المجملة لـ .2
.(DG)إستنتج عدد الروابط المزدوجة لـ .3
(B)إستنتج صیغة الحمض الدهني .4
(A)من الحمض الدهني %75و(DG)من %25مكونة من (Y)أحسب قرینة الیود لمادة دسمة .5
 یعطىKOH= 56g/mol  C=12g/mol O=16g/mol  H=1g/mol I=127 g/mol

II .رباعي بیببتیدلدینا(P) حیث:
تفاعل إنزیم التریبسین مع البیبتید(P) ینتج عنه:A-B-C-D              A-B + C-D
13.3تعدل كتلة قدرها g في الجذر حرةیة الذي لدیه مجموعة كربوكسیل(من الحمض االمیني (

NaOHمن g 8بـ

تفاعل انزیم الكیموتریبسین مع البیبتید(P) ینتج عنهA-B-C-D                A-B-C +D
وأعطي اسمه (P)استنتج الصیغة النصف مفصلة لـ .1
PH=13لبیبتید عند لأكتب الصیغة األیونیة .2

: تبعا لقیم الوسط Argیتأین حمض األرجنین.3
.له PKa2أحسب و 13إلى1من PHعند تغیر الـ (Arg)أكتب الصیغ األیونیة لـ -أ
عندئذ والصیغة السائدة PH= 8عند وجودة أكتب الصیغ الم-ب

Trypsi
n

Chymotrypsi
n
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8من  الصفخة 7

الحمض 
األمیني 

RPKa1PKa2PKaRPhiM(g/mol)الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر 

Asp-CH2-COOH1.889.60..........2.77133

Arg-(CH2)3-NH-C=NH2.17……12.4810.76174

Ile)إیزولوسینن(CH-CH2 -CH3

CH3

2.369.68////////6.02131

Tyr)تیروزین(-CH2-C6H4-OH2.209.1110.07.........181

)نقاط06(:التمرین الثالث

من الماء المقطر داخل مسعر حراري محررا طاقة قدرها  500mlفي c° 25عند Aمن غاز ألسین 2gیحترق 

96.8  Kj 25علما أن أنطالبي اإلحتراق الخاص بهذا األلسن عند°Cهو:ΔHcomb = -1936   Kj/mol.

.هل التفاعل ماص أو ناشر للحرارة ؟ برر إجابتك-1

Ceauعلما أن Tfاحسب درجة الحرارة النهائیة المسجلة عند التوازن -2 = 4. 185 j/g.k

. ثم استنتج صیغته النصف مفصلة. Aأوجد الصیغة العامة للمركب -3

:علما أن . Aاحسب انطالبي تشكل المركب -4

C (s) +    O2(g) CO2(g ) ΔH1 = -393 Kj / mol  .

H2(g) +    ½ O2(g) H2O(l) ΔH2 = -286 Kj/mol.

. C° 50عندAأحسب انطالبي إحتراق المركب -5

NH2
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8من  الصفخة 8

:یعطى
H2O ( l )CO2  (g )O2 ( g )A المركب
75 .2437.5829.3642.54Cp (J/mol.k)

.c° 25أحسب التغیر في الطاقة الداخلیة لتفاعل االحتراق عند -6
Cأحسب طاقة الرابطة -7 C .Aفي جزیئ المركب --

H∆: یعطى  Sub(C )= 717kj /mol
C-CC- HH –H الرابطة

347.27414.22436ΔHf (Kj/mol)

انتهى الموضوع الثاني
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