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   )نقاط 05(  : يلتمرین الثانا

  

  حمض أمیني  39ھرمون ینظم إنتاج الكورنیزول وھو ببتید یتكون من  

  ھو مقطع منھ  Aالببتید 

Ser – Tyr – Ser – Met – Glu  
 

  وأكتب صیغتھ النصف المفصلة  Aسم المقطع الببتیدي / 1

  علل . ھل یعطي نتیجة ایجابیة مع كاشف بیوري / 2

  المركز HNO3بمحلول  Aنعامل محلول من الببتید / 3

  ما اسم التفاعل اللوني المنجز  

 ما ھي النتیجة المنتظر الحصول علیھا مع التعلیل  

   Aأكتب تفاعل اماھة الببتید / 4

   Aصنف األحماض األمینیة المكونة للببتید / 5

  حسب إسقاط فیشر Gluمثل الحمض األمیني / 6

  Ser . Met . Tyr . Gluلكل من   PHiأحسب / 7

  PH = 5.6لعملیة الھجرة الكھربائیة في وسط ذو  Ser  . Tyr . Glu  أخضعت األحماض األمینیة / 8

  السابقة مع التعلیلوضح بالرسم مواقع األحماض االمینیة الثالث  

  Serأكتب معادلة تفاعل نزع مجموعة الكربوكسیل من / 9

   HNO2مع حمض النتروز Tyrأكتب تفاعل / 10

 

 

PKR  Pka2  Pka1  الجدرR الحمض األمیني  

4.25  9.67  2.19  HOOC-CH2-CH2-  Glutamique  

/  9.15  2.21  HO-CH2-  Serin  

/  9.2  2.3  CH3-S-CH2-CH2-  Méthionine  

/  9.11  2.2    Tyrosine  

  

   

 

 

  

  



  )أجزاء التمرین الثالث مستقلة عن بعضھا ()نقاط 05(  :ثلتمرین الثالا

I. 25انطالقا من المعادالت التالیة التفاعل عندc°  
1) C2H4 (g)    +   3 O2 (g)                    2 CO2 (g)      +    2H2O (l)                 ∆H1

°= - 337.3 kcal/mol 

2) H2 (g)           +    1/2   O2(g)                     H2O (l)                                ∆H2
°= - 68.32 kcal/mol 

3) C2H6 (g)    +   7/2 O2 (g)                    2 CO2 (g)      +    3H2O (l)             ∆H3
°= - 372.6 kcal/mol 

  : أنتالي التفاعل التالي Hr∆أحسب / 1

 C2H4 (g)     +   H2 (g)                    C2H6 (g)             ∆Hr
°
 =?  

  .°25cعند  إلیثانللتفاعل المؤدي إلى تشكیل ا∆   U عین التغییر في الطاقة الداخلیة/ 2

  cal/mol.k   =  R 2 یعطى   

Hf∆     (g)( C2H6)أحسب األنطالبي المعیاري لتشكل اإلیثان / 3
°   

12.7  kcal/mol  ∆Hf = (g)( C2H4)  یعطى
° 

 C – Cأحسب طاقة الرابطة / 4

∆Hd
 
(H-H)     =    104 kcal/mol                            EC-H = - 99.5 kcal/mol 

∆Hsub (C(S))     =   171.2 kcal/mol 

II.   أحسب∆Hr أنتالي التفاعل التالي :   

C2H5OH (l)    +   C H3- COOH (l)                        C H3- COO- C2H5 (l)      +     H2O (l) 

  یعطى

H2 (g)     +    ½   O2                    H2O (l)          ∆H1
°= - 68.32 kcal/mol  

  (C2H5OH) (l) = - 326.66  kcal/mol  ∆Hf
°  

(C H3- COOH) (l) = - 208  kcal/mol  ∆Hf
°  

(C H3- COO- C2H5) (l)  = - 538.5  kcal/mol  ∆Hf
° 

 

III.  األنطالبي المعیاري لتشكلC H3- C≡N    ھو(C H3- C ≡N)   = 88  kj/mol  ∆Hf
° 

 C≡Nأحسب طاقة الرابطة 

 : یعطى

∆Hd
 
(N≡N)     =   946 KJ/mol         ∆Hd

 
(H-H)     =   436 KJ/mol 

EC-H = - 413 KJ/mol           EC-C = - 347 KJ/mol 

∆Hsub (C(S))     =   717 KJ/mol  

 



 

 )نقاط 05(  :علتمرین الرابا 

  

  نستخدم المواد و األدوات التالیة   H2SO4بواسطة محلول حمض الكبریت  NaOHالحرارة المولیة  لتعدیل قیاس   من أجل  

  المركبات و المحالیل الكیمیائیة  األدوات المخبریة

أو كأس من  calorimètre مسعر حراري 

  بیشر -ترمومتر –مخبار مدرج   –البولیستیران 

H2SO4    تركیزهCH2SO4 = 1 mol/L  

(aq) NaOH        

  

  

   200بواسطة األنبوب المدرج نأخذml   منNaOH (aq)   و نضعھا في المسعر 

  نقیس درجة الحرارة االبتدائیةTi  للمسعر وNaOH (aq)  22.5 = فنجدھا C   Ti  

  100بنفس الطریقة نأخذml   منH2SO4(aq)   

 30.14 =تدریجیا في المسعر مع التحریك و نسجل درجة الحرارة النھائیة للمزیج ولتكن   نسكبھا C   Tf 

 

  .أكتب معادلة التفاعل الحادث /  1
     H2SO4 تعدیل   الناتجة من تفاعل الحرارة   أحسب كمیة/  2
         H2SO4   لتعدیل  استنتج  األنطالبي المولي /                   3

 
 j/k  200.46السعة الحراریة للمسعر   :تعطى  

  j/mol.K 4.0755 للمحلول السعة الحراریة

  g/cm3 1.036الكتلة الحجمیة للمحلول 

 HClفي نفس الظروف التجریبیة السابقة استنتج حرارة التعدیل عند استعمال حمض /  4

∆H°H2SO4 = -112.1 KJ.mol-1   /  الحل 

1-56 KJ.mol-=  lHCH° ∆  

  

  

  

 

  

  

 



  : الموضوع الثاني

  )نقاط 05(  : للتمرین األوا

  .C4H10Oصیغتھ  Aفحم ھیدروجیني أكسیجیني / 1

  نمرر أبخرة المركبA  300على النحاس المسخن عندC°  فنحصل على المركبB   

  المركبB   یتفاعل مع كاشفD.N.P.H   یتفاعل مع محلول فھلینغ البینما.  

  موضحا طبیعتھما الكیمیائیة  Bو  Aأوجد الصیغة نصف المفصلة لكل من المركبین / ا         

  

   Cلیعطي مركبا یتحلل بالماء لیتشكل المركب    CH3-MgBrمع برومید المثیل مغنزیوم   Bیتفاعل المركب / 2

  نمرر أبخرة المركبC  تعلى األلومینAL2O3  400المسخن عند C°  فیتشكل المركبD   

  یتأكسد المركبD  بواسطة  K2Cr2O7     في وسط  حمضي فینتج المركبینE وF   

  یتفاعل المركب  F   مع كلور الثیونیل(SOCl2)  لیعطي المركبG   

 تأثیر  CH3-MgCl  على المركبG  یؤدي إلى المركبE  

 

   G,F,E,D,Cأكتب الصیغ نصف المفصلة لمركبات   - أ

 ؟Gو  Dما نوع التفاعل المؤدي إلى تشكل كل من المركبین    - ب

 :أكمل التفاعل التالي  - ت

  
  

 3-2,4.10علما أن عند بلوغ التفاعل حده یتشكل  یكمن حمض اإلیثانو 3gمع  C4H10Oحول صیغتھ العامة كمن  3.7gنفاعل /  3

  مول من األستر

  احسب مردود تفاعل األسترة/ ا

  صیغتھ النصف مفصلة واسمھاستنتج صنف الكحول وأعط / ب

  أكتب معادلة تفاعل األسترة الحادث ما ھي ممیزاتھ؟/ ج

  

  

  

  

  



 )نقاط 05.5( :نيلتمرین الثاا

/ I لدیك ثالثي الغلیسیرید اآلتي :   

  .ھل ثالثي الغلیسیرید متجانس  )1
استنتج صیغة األحماض الذھنیة والغلیسیرول    )2

 . الموجودة في ثالثي الغلیسیرید  
و أكتب الصیغة الطبولوجیة لھذه الكتابة الرمزیة أعط  )3

  .األحماض الذھنیة
حسب دلیل التصبن ثم أ  KOHب التصبن أكتب معادلة  )4

  .النظري لثالثي الغلیسیرید
  .احسب دلیل الیود النظري لثالثي الغلیسیرید )5
 .أكتب معادلة تفاعل اماھة ثالثي الغلیسیرید  )6

I : 126.9 g/mol       O: 16 g/mol        H: 1 g/mol      C: 12 g/mol      K: 39 g/mol      

/II  

 :نتائج ھذه التجارب معطاة في الوثیقة  Bو Aأجریت تجارب تفاعالت لونیة على ببتیدین  .1
 

 

 الكزانتوبروتییك ، ما الھدف منھ؟اشرح تفاعل   - أ
 اشرح تفاعل بیوري ، ما الھدف منھ؟   - ب
 فسّر نتائج التجارب؟   - ت

  
 : كما ھو موضح في الوثیقة  pHللھجرة الكھربائیة في أوساط مختلفة الـ  Aنخضع الببتید  .2

  
فسر ھذه النتائج مدعما إجابتك بتقدیم الحالة   - أ

 الكیمیائیة للببتید في المراحل الثالثة؟
 ؟ 2الوسط في المرحلة  pHكیف یدعى   - ب
ما ھي الخاصیة الھامة التي تم إظھارھا في   - ت

 ھذه التجربة؟
 

 
 : بھذا الترتیب Cys  ، السستیین Ala، األالنین  Asnاألسبارجین : یتكون من ثالثة أحماض أمینیة   Bإذا كان الببتید  .3

Ala- Asn – Cys. 
 . أعط الصیغة المفصلة لھذا الببتید و اسمھ   - أ

R (Asn) :  NH2-CO-CH2-            R( Ala) : CH3-           R (Cys) : HS-CH2- 
 

 ؟ pH=4.6     ,     pH=12   ,  pH=1: أعط صیغة ھذا الببتید عند  - ب
 ؟ أكتب تفاعل إماھة ھذا الببتید   - ت

 أكمل سلسلة التفاعالت السابقة بصیغ كیمیائیة؟ .4

                           Asn +CH3OH 
    

  ………+…… 

                          Ala + HNO2            ……………… 

 Cys    1    E    
  ………………..+ CO2                                                                               ؟ التفاعل الثالثأذكر نوع  

 

 

  تفاعل بیوري  تفاعل كزانثوبروتییك  الببتید
A  +  -  
B  -  +  



 
    

  ) نقاط 05.5(  :لثلتمرین الثاا

  

  KJ 725.2یحرر طاقة قدرھا  °25Cمول من المیثانول السائل عند الدرجة   1ل االحتراق التام  

  .أكتب معادلة احتراق المیثانول السائل/ 1

Hf∆     (l)( CH3OH)أحسب األنطالبي المعیاري لتشكل المیثانول السائل / 2
°    

Hf° (H2O)(l) = - 286kJ/mol     ∆Hf∆   : یعطى       
° (CO2) (g) = - 393.5kJ/mol       

  .°25cاحتراق المیثانول السائل عند للتفاعل ∆   U عین التغییر في الطاقة الداخلیة/ 3

   °C 60احتراق المیثانول السائل عند   أحسب أنثالبي تفاعل/ 4

  

CH3OH (l)  O2(g) H2O (l)  CO2 (g)  المركب 

81.6  34.7 75.2  36.4  CP   J/K.mol 

  

  .°60cاحتراق المیثانول السائل عند لتفاعل ∆    U عین التغییر في الطاقة الداخلیة/ 5

  8.31j/mol.K   =  R  یعطى    

  

Hf∆     (g)( CH3OH)أحسب األنطالبي المعیاري لتشكل المیثانول الغازي / 6
  .°25cعند   °

              H°vap (CH3OH)(l) = 35.4 kJ/mol∆   : یعطى

 O-Hأحسب طاقة الرابطة / 7

 : یعطى

∆Hsub (C(S))     =   717 KJ/mol 

∆Hd
 
(O=O)     =   498 KJ/mol 

∆Hd
 
(H-H)     =   435 KJ/mol 

EC-H = - 413.8 KJ/mol 

EC-O = - 351 KJ/mol 

 

 

  

  



   ) نقاط 04(  :بعلتمرین الراا

   یحضر بروم االیثیل بتفاعل كحول اإلیثانول مع بروم البوتاسیومKBr   في وجود الوسیط حمض الكبریت المركزH2SO4 

 نستخدم المواد و األدوات التالیة 

 

 

 

 

 

 

 

و  اإلیثانولمن  mL 50أضف .المركز ثم قم بالتبرید تحت تیار مائي بارد  H2SO4   من  mL    50 في دورق كروي ضع  )1

mL 15 العادیة مل من الماء الجلیدي دون تجاوز الحرارة.  

  .ثم ركب مكثف على الدورق ، بحیث إناء االستقبال یحتوي على الجلید   KBrمن  g 45أضف بعد ذلك  )2

  .دقیقة ینتھي التفاعل 20االستقبال على شكل قطرات زیتیة، خالل حوالي سخن بھدوء یتشكل بروم اإلیتیل ویسقط في إناء  )3

المركز حتى تتشكل طبقتان من  H2SO4  افصل الماء ثم ضع محتوى اإلناء في حوض مبرد ثم أضف بعد ذلك قطرة قطرة  )4

  .جدید، الطبقة   العلویة ھي التي تحتوي على بروم اإلیتیل

 م°39إلى    38بروم اإلیتیل باستعمال جھاز التقطیر عند الدرجة أفصل ھذه الطبقة ثم قم  بتقطیر  )5

 

 النتائج 

          V  = 22.6  cm3 : حجم طبقة بروم االیثیل

      °d =  1.46 a 20C     : كثافة بروم االیثیل

 المطلـــوب   
  

 .ما نوعھأكتب معادلة التفاعل الحادث  )1
 .التفاعلفي   H2SO4المركز  ما ھو دور حمض الكبریت  )2
 .أرسم األداة المستعملة.حدد اسم طریقة فصل الطبقة الزیتیة عن الطبقة المائیة )3
 تركیب ھذه العملیةفي نھایة التجربة ؟أرسم  التقطیر  ما الھدف من    )4
  م°39إلى    38عند الدرجة   تقطیر البلماذا نقوم  )5
 .ثم أحسب مردود التفاعل ظریة والتطبیقیة أحسب كتلة بروم االیثیل الن )6

 
Br : 79.9 g/mol       O: 16 g/mol        H: 1 g/mol      C: 12 g/mol      K: 39 g/mol      

 

 

 

 األدوات المخبریة المركبات و المحالیل الكیمیائیة

  °96مل  من كحول اإلیثیلي    50 .1

 مل  من  حمض الكبریت المركز 50 .2

 ماء جلیدي -جلید  -مقطرماء  .3

4. g45    منKBr 

إجاصة  - ماصة مدرجة  –دورق كروي  -

 –أنبوب مدرج  –حمام مائي  –ماصة

 –حوض زجاجي  –مكثف  –میزان حساس 

 -قارورة الفصل -حامل  -دورق التقطیر 

   مصباح بنزن  -بیشر


