الجمهىسٌت الجزائشٌت الذٌمقشاطٍت الشعبٍت
يذٌشٌخ انزشثٍخ نىالٌخ ؿهٍضاٌ
دوسح :يبي 1026

وصاسح انزشثٍخ انىغٍُخ
صبَىٌبد ؿهٍضاٌ
انشؼجخ :تقىً سٌاضً

انًذح 04 :ساعات و نصف

ايزحبٌ انلصم انضبنش كً يبدح انزكُىنىعٍب  -هُذسخ انطشائن -
على المتششح أن ٌختاس أحذ المىضىعٍه التالٍٍه:

المىضىع األول ( 02وقطت)
التمشٌه األول 15( :وقاط)
الجزء األول :نُؼزجش انزلبػم االرً ػُذ :25°C

∆H°f
)2C(s) + 2H2(g

)A(g
 .1أكًم انزلبػم انسبثن ثإٌغبد صٍـخ انًشكت .A

 .0أحست رـٍش أَطبنجً رشكم انًشكت  Aػُذ .25°C
إرا علمت أن:

∆H°d(C-H) = 415kJ/mol

∆H°d(H2) = 436kJ/mol

;

∆H°d(C=C) = 614kJ/mol

; ∆H°Sub(C) = 716,7kJ/mol
 .3أحست األَطبنجً انًؼٍبسي الحزشام انًشكت .A

ٌعطى∆H°f(H2O(g)) = -241,83kJ/mol ; ∆H°f(CO2(g)) = -393,5kJ/mol :
 .4أحست أَطبنجً رلبػم االحزشام ػُذ .100°C
علما أن:

Cp(H2O) = 30,1J/mol ; Cp(O2) = 29 ,36J/mol
Cp(CO2) = 37,45J/mol ; Cp(A) = 105,36J/mol

ٌ .5زى هذسعخ انًشكت  Aػُذ  25°Cحست انزلبػم انزبنً:
)A(g) + H2(g

)B(g

أ .اكًم انزلبػم انسبثن ثإٌغبد صٍـخ انًشكت .B
∆H°f(B) = -103,8kJ/mol

ب .احست أَطبنجً هزا انزلبػم علما أن:

ج .احست غبهخ رشكم انشاثطخ ) (C-Hكً انًشكت انُبرظ علما أن∆H°f(C-C) = -347,3kJ/mol :
الجزء الثاوًَ :غشي ػهى انًشكت  Aسهسهخ يٍ انزلبػالد حست يب ٌهً:
A + H2O H2SO4

C
D

KMnO4

E + POCl3 + HCl
+

F + H2O

H3 O
1

C
D + PCl5
C+D

 .1أكًم انزلبػالد انسبثوخ ثإٌغبد صٍؾ انًشكجبد يٍ  Cإنى  F؟
ٌ .0ؼزجش انًشكت  Aانىحذح انجُبئٍخ نجىنًٍٍش رو أهًٍخ صُبػٍخ:
أ .أػػ اسى انجىنًٍٍش.
ب .أركش َىع انجهًشح.
ج .يضم يوطغ ٌحزىي ػهى أسثغ وحذاد ثُبئٍخ.
د .أركش ثؼط اسزخذايبره.
الجزء الثالثٌ :زلبػم انًشكت  Fيغ هبػذح ػُذ  25°Cحست انزلبػم انزبنً:
Δ
CH3-COONa + C2H5-OH
بحٍث:

F + NaOH

]NaOH[0 = [F]0 = 10-2mol/L

انغذول انزبنً ٌجٍٍ رـٍش رشكٍض انًشكت  Fثذالنخ انضيٍ:
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 .1وظح ثٍبٍَب أٌ انزلبػم يٍ انشرجخ انضبٍَخ.
 .0أحست صبثذ انسشػخ  Kػُذ ) 25°Cثٍبٍَب(.
 .3احست صيٍ َصق انزلبػم .t1/2
 .4يبرا ٌحذس نضبثذ انسشػخ  Kػُذيب ٌزعبػق انزشكٍض االثزذائً نـهًشكت F؟
 .5أوعذ سشػخ انزلبػم ثؼذ اخزلبء  45%يٍ انًشكت .F

التمشٌه الثاوً 05( :وقاط)
.I

CH2 O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3

إنٍك انـهٍسٍشٌذ انضالصً انزبنً:

CH O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3

 .1هم انـهٍسٍشٌذ يزغبَس؟

CH2 O CO (CH2)14CH3

 .0اسزُزظ صٍـخ األحًبض انذهٍُخ انًكىَخ نه.
 .3أػػ انكزبثخ انشيضٌخ و انزًضٍم انطىثىنىعً نألحًبض.

 .4أكزت يؼبدنخ انزصجٍ ثـ  KOHصى أحست دنٍم انزصجٍ انُظشي  Isنهزا انـهٍسٍشٌذ.
 .5أحست دنٍم انٍىد انُظشي .Ii
 .6أكزت يؼبدنخ إيبهخ هزا انـهٍسٍشٌذ.
.II

ٌؼطً انزحهٍم انًبئً نـ  1molيٍ صالصً انـهٍسٍشٌذ  1molيٍ انـهٍسٍشول و  3molيٍ حًط دهًُ  Aيشجغ.
رؼذٌم  2,1gيٍ انحًط انذهًُ ٌ Aزطهت  16,4mLيٍ .)0,5mol/L(NaOH

 .1أوعذ صٍـخ انحًط انذهًُ .A
 .0اسزُزظ صٍـخ صالصً انـهٍسٍشٌذ.
ٌعطى:

M(C) = 12g/mol ; M(K) = 39g/mol
M(H) = 1g/mol ; M(O) = 16g/mol ; M(I) = 127g/mol
0

المىضىع الثاوً ( 02وقطت)
التمشٌه األول( :

وقاط)

االحزشام انزبو نـ  0,6Lيٍ كحى هٍذسوعًٍُ سبئم ) (Aكزهزه انًىنٍخ ٌ .106g/molؼطً  900Lيٍ ؿبص صبًَ أكسٍذ
انكشثىٌ ).(CO2
 .1اكزت انًؼبدنخ انؼبيخ نزلبػم االحزشام.
 .0اوعذ انصٍـخ انغضٌئٍخ انًغًهخ نـ ) ،(Aػهًب أٌ كزهزه انحغًٍخ  = 0,864g/mLو انحغى انًىنً نهـبصاد كً
ششوغ انزغشثخ .Vm= 23L/mol
َ .3غشي ػهى انًشكت ) (Aانزلبػهٍٍ انزبنٍٍٍ:
H3 O+

)(C
COOH + 2CO2 + 2H2O

)(A) + (B

K2Cr2O7

HOOC

)(C

H2SO4

أ .يب غجٍؼخ كم يٍ انًشكجٍٍ ) (Aو )(B؟ اوعذ صٍـخ انًشكجبد ) (B) ،(Aو ).(C
ب .يب َىع و اسى انزلبػم األول؟
 .4حذّد انصٍؾ انُصق يلصهخ نًشكجبد انزسهسم انزلبػهً انزبنً:
)(E
)(F) + MgCl(OH
)(G

(D) + Mg ROR
H 2O
LiAlH4
H2SO4

Paraxylène + HCl
COOH + H2O

(K) + mH2O

ããÏÏ KMnO4

)(B

)+ (D

AlCl3

KMnO4 Con

HOOC

)(G

180°C

AlCl3

(I) + HCl

)(F

H 2O

(B) + H2O
)(H

(E) + CO2

)(I) + (D
Paraxylène

H2SO4

n(H) + n HOOC

COOH

 .5يب َىع انجهًشح كً انزلبػم األخٍش .و يب اسى انجىنًٍٍش انُبرظ؟
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 .6يب هً انًغًىػخ انلؼبنخ كً انصٍـخ انؼبيخ نهجىنًٍٍش؟
 .7يضم يوطؼب نهجىنًٍٍش ٌزكىٌ يٍ وحذرٍٍ ثُبئٍزٍٍ.

ًَ .8ضط  0,1molيٍ انًشكت ) (Gيغ  0,1molيٍ حًط ) (Lو َعٍق نهًضٌظ هطشاد يٍ حًط
انكجشٌذ صى َعؼه كً حًبو يبئً دسعخ حشاسره  100C°و ػُذ انزىاصٌ رشكم انًشكت ) (Mثحٍش كزهزه
انًىنٍخ .M = 74g/mol
أ.
ب.
ج.
د.

أكزت يؼبدنخ انزلبػم انحبصم صى حذّد خصبئصه؟
يب هى دوس حًط انكجشٌذ؟
اسزُزظ يشدود انزلبػم؟ صى احست كزهخ انًشكت ) (Mانًزشكهخ ػُذ انزىاصٌ.
اسزُزظ صٍـخ انحًط )(L؟

التمشٌه الثاوً( :

وقاط(
a

 .Iنذٌُب انًشكت  Aانًىظح كً انىصٍوخ :-2-
Cys

 .1يب َىع هزا انًشكت؟

....Phe

Gln

S

 .0أػػ اسى انشاثطخ انًشبس إنٍهب ثـ  aو ،b

b

واسى انًشكت انًشبس إنٍه ثـ  cو d؟

S
Glu Cys

 .3اصُبء ايبهخ انًشكت  Aايبهخ انحبيعٍخ

O
HO P O Ser Lys Phe

C
OH

رحصهُب ػهى انًشكت :B

-Ç
áæËí ÞÉ-1

……Lys-Phe-Glu-Cys

الحمض الجزس R

أ .اكزت انصٍـخ انُصق يلصهخ نهًشكت  Bيغ اػطبء انزسًٍخ.
ب .أػػ صٍـخ هزا انًشكت ػُذ  pH = 1و .pH = 12
ج .أكزت صٍـخ حًط انـهىربيٍك ػُذ كم يٍ:
pH = 11 ; pH = 1

.II

d

;

pHi

Lys

-(CH2)4-NH2

Phe

-CH2-C6H5

Glu

-(CH2)2-COOH

Cys

-CH2-SH

ثـٍخ روذٌش أنجىيٍٍ انجٍط ثبنطشٌوخ انهىٍَخ (اسزؼًبل كبشق ثٍىسي) و ثؼذ إعشاء انزغشثخ رحصهُب ػهى انُزبئظ
انًؼجش ػُهب كً انغذول انزبنً:
سقم األوبىب
كمٍت األلبىمٍه Q
)(mg
الكثافت الضىئٍت DO
)(h=540nm

األوبىب الزي ٌحتىي على

0

1

2

3

4

ألبىمٍه البٍض

0

2

4

6

8

؟

0

0,404 0,301 0,206 0,102

 .1أسسى انًُحُى انجٍبًَ ).DO = f(Q
4

0,210

 .0اسزُزظ ثٍبٍَب كًٍخ األنجىيٍٍ انًىعىد كً انؼٍُخ اػزجبسا يٍ األَجىة انزي ٌحزىي ػهى أنجىيٍٍ انجٍط.
 .3اسزُزظ كًٍخ األنجىيٍٍ انًىعىدح كً  33,31gيٍ صالل انجٍط يٍ انًُحُى انجٍبًَ.
 .4ػهًب أٌ َسجخ انجشورٍٍ كً صالل انجٍط هً  ،12,9%هم كًٍخ انجشورٍٍ يطبثوخ نهُزبئظ انًحصم ػهٍهب؟

التمشٌه الثالث( :

وقاط)

ٌ .Iزًذد  1molيٍ ؿبص يضبنً رًذدا ػكسٍب ػُذ دسعخ حشاسح صبثزخ )  (T = 0°Cيٍ انعـػ االثزذائً P1 = 10atm
إنى انعـػ انُهبئً .P2= 0,4atm
 .1أحست انؼًم  Wانًجزول يٍ غشف انـبص انًضبنً.
 .0احست كم يٍ  ∆Hو  ∆Uنهـبص انًضبنً.
 .3يب هً كًٍخ انحشاسح انًزجبدنخ ثٍٍ انـبص انًضبنً و انىسػ انخبسعً؟
R= 8,32J/mol. K
ٌعطى:
 .IIيسؼش حشاسي سؼزه انحشاسٌخ  ،Ccal = 130J/Kكزهخ انًسؼش و هى كبسؽ َ m1 = 219,1gعغ كٍه كزهخ

يٍ انًبء انجبسد ،صى َضٌ كزهخ انغًهخ )انًسؼش و انًبء(  m2 = 365,7gو َوٍس دسعخ انحشاسح االثزذائٍخ
.Ti = 20,4°C
َعٍق كزهخ يٍ انغهٍذ  mgصى َضٌ يٍ عذٌذ انغًهخ )انًسؼش و انًبء و انغهٍذ(  m3 = 378,7gصى َوٍس
دسعخ انحشاسح ػُذ االرضاٌ .Tf = 13,6°C
 .1احست انحشاسح انُىػٍخ إلَصهبس انغهٍذ .Lf
 .0اسزُزظ أَطبنجً انًىنً إلَصهبس انغهٍذ .∆Hfus
 .3اكزت رلبػم اَصهبس انغهٍذ يىظحب أيبيه أَطبنجً هزا انزلبػم .∆Hfus
ٌؼطىCeau = 4,185J/g.K :

بالتىفٍق للجمٍع...
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أساتزة المادة

