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 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر 

 الشلفمديــرية الرتبية لوالية                                          وزارة الرتبية الوطنية                              
 2017دورة ماي    امتحان الباكالوراي التجرييب                                                                   

                             رايضي                                        تقين  3الشعبة : موضوع مشرتك بني اثنوايت عني مران , اتوقريت , اهلرانفة                                      
 د 30و ـــــــــــــاس 04املـدة:                                                            (هندسة الطرائق )مادة: التكنولوجيا  اختبار يف 

 :على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني

 :املوضوع االول 
 (  نقاط08): التمرين األول

 اليك التفاعالت التالية::Iاجلزء 
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 النصف املفصلة اليت ميكن إعطاؤها له. ، أكتب الصيغO6H3C هو مركب عضوي صيغته )E(علما أن املركب  .1
 ما نوع التماكب املوجود بني هذه الصيغ. .2
 و ال يتفاعل مع حملول فهلنغ، عني الصيغة املوافقة له، و أذكر امسه. DNPHيعطي راسب أصفر مع  (E)إذا علمت أن املركب  .3
  .(L)إىل  (A)حّدد الصيغة النصف املفصلة للمجاهيل من  .4
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 :IIاجلزء 

 فتحصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول التايل:  ،(G)مبتابعة تركيز بعد مدة قمنا  ،(G)مع مول من  (F)ول واحد من يتفاعل م
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t(s) 
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mol/L 

 
 اذكر خصائصه.و   أكتب معادلة التفاعل احلادث. .1
 الرتبة االوىل بني ان هذا التفاعل من  .2
 احسب اثبت السرعة وزمن نصف التفاعل  .3
 (G)من املركب  ٪40احسب الزمن الالزم لتفاعل  .4
 

 )نقاط 6: ) التمرين الثاين
I. 3,552   عند معاجلةg  3من الغليسرييد الثالثي بcm 20  1(من البواتس الكحويلmol/L(  ملدة ساعة يف  محام مائي . الفائض

     )4SO2H )0,5mol/Lمن محض الكربيت  mL8من البواتس مت تعديله ب 

  56                                          احسب الكتلة املولية للغليسرييد الثالثيg/mol =KOHM 
II. لديك االمحاض االمينية التالية  

 
          COOH-CH-2CH-2CH-COOH            HOOC-CH-4)2(CH-N2H    COOH-CH–CH  -3CH 

            2NH                                                                  2       NH                                                                     2NH  3CH 

                 

 = 3,22)iGlu (ph                   =?)iLys(ph       =5,96)ival(ph  
 اض االمينية السابقة صنف االمح .1
 له علما ان   iphمث احسب  12 اىل 1 من  ph عند تغير   Lysاكتب الصيغ االيونية حلمض .2
  5=8.9 ) NH2( 2pKa    =2.18 (COOH)  1apK         10.53= RpKa 

 

 تلفة خم phوضع مزيج من االمحاض االمينية يف جهاز اهلجرة الكهرابئية و اجري فصل هذه االمحاض عند درجة  .3
(lyc)i=ph3=5,96      ph2=3,22          ph1Ph 

 ارسم خمططات اهلجرة توضح فيه مواقع االمحاض االمينية يف كل حالة من احلاالت السابقة معلال اجابتك  .أ
   L و  Dبتمثيل فيشر ابلصورتني  val مثل احلمض االميين  .ب
   Val-Lys-Glu  املكون من االحاض االمينية السابقة C ليكن البيبتيد  .4

 
 اكتب الصيغة النصف مفصلة للبيبتيد و اعط امسه  .أ

3as.ency-education.com



 6 / 3   الصفحة

 

 اكتب معادالت التفاعل االتية   .ب
  2تفاعل الفالني مع محض النرتوزHNO  
  تسخني حملول الفالني يف وسط اساسي 

 :C°25 لنعترب التفاعل االيت عند: التمرين الثالث 
                                              )(gA                                 2(g)+ 2H (s)2C 

 .Aأكمل التفاعل السابق إبجياد صيغة املركب  .1
 .C°25 عند A أحسب تغري أنطاليب تشكل املركب .2

 ∆°H) = 415kJ/mol-(CdH°∆436kJ/mol     ;    =  )2(HdH  :  إذا علمت أن

                   (C) = 716,7kJ/molSub(C=C) = 614kJ/mol     ;  ∆H°dH°∆ 

 .Aأحسب األنطاليب املعياري الحرتاق املركب  .3

  ∆°393,5kJ/mol-) = 2(g)(COfH°∆;   241,83kJ/mol-=  ))l(O2(HfH  : يعطى

 .C°100أحسب أنطاليب تفاعل االحرتاق عند  .4

 J/mol36, 29) = 2;  Cp(O J/mol 30,1O) = 2Cp(H           :علما أن

                      Cp(A) = 105,36J/mol  ; ) = 37,45J/mol 2Cp(CO    

 :حسب التفاعل التايل C°25عند  Aيتم هدرجة املركب  .5

                                                                                  (g)B                          2(g)+  H  (g)A 

 .Bكب اكمل التفاعل السابق إبجياد صيغة املر  .أ

   ∆°103,8kJ/mol-=  (B)fH     :احسب أنطاليب هذا التفاعل علما أن .ب

  ∆°CfH)-(347,3kJ/mol-=  C  :علما أن يف املركب الناتج )H-C( احسب طاقة تشكل الرابطة .ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

fH°∆ 
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 املوضوع الثاين :  
 نقاط(   8التمرين االول : ) 

I. لديك سلسلة التفاعالت الكيميائية التالية 

 

1) A + Cl2
uv

400 oC

B + HCl

2) B + AlCl3 C + HCl

3) C + Br2

UV D + HBr

4) D + Mg
R

E

5) E + HCOH
H2O F + MgBr(OH)

6) F
H3O

+

170 oC
G

7) Gn
 

 

 

 
 A،B،C،D،E،F،Gعني الصيغ النصف مفصلة للمركبات  .1
 ومبا نستطيع تعويض الكاشف املستعمل . (2)ما اسم التفاعل  .2
                       ، ومانوعه ، أذكر اسم البوليمري الناتج ورمزه التجاري  (7)ماذا يدعى التفاعل األخري  .3

II. ري يتم حتضري البوليم(H) : يف املخرب على مرحلتني 
 املرحلة األوىل : -أ

  5نضع يف بيشرml  من(G)  5معml   منNaOH  تركيزه(1mol/l)   مع اخللط اجليد مث ابلرتكيد نفصل الطبقتني 
  جنفف املركب)G(  النقي إبضافة كربيتات الصوديوم)4SO2Na(  . مت نرشح على قطعة قطن 

 املرحلة الثانية : -ب
  5ب اختبار نضع يف أنبوml   من(G)  0.5املعاجل ، نضيف لهg . من فوق أكسيد البنزويل 
  دقيقة . 20بعد تركيب مربد هوائي مث التسخني يف محام مائي مدة 
  15تربد املزيج ونضيف حوايلml  من امليثانول ، فيتشكل راسب شفاف(H) أسفل األنبوب .   
 املطلوب :

 (H)ري البوليمريأعط عنوان لكل مرحلة من مراحل حتض .1
 يف املرحلة األوىل وامليثانول يف املرحلة الثانية      (NaOH)مادور كل من  .2

n

CH= CH2

Kérosèn

Méthnol

CH2 CH
n
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(H) 

R-O-R 
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 d=0,90اإلبتدائية اذا كانت كثافته  (G)أحسب كتلة  .3
 nعرب هن الكتلة املولية للبوليمري بداللة  .4

  H=1g/mol . C=12g/mol : يعطى               مثل مقطعا من البوليمري الناتج مكون من أربعة وحدات بنائية . .5
 (نقاط6)التمرين الثاين :

I. موالت من اخلمض الدسم 3يعطي التحليل املائي ملول واحد من ثالثي الغليسرييد مول من الغليسريول و(A)  
 أكتب صيغة الغليسريول والصيغة العامة لثالثي الغليسرييد

 (KOH 0,5 N)من البواتس  15mlمنه لزم   2,13gعبارة عن محض دسم مشبع تعديل  (A)احلمض الدسم 
 وأعطي رمزه  (A)أوجد الصيغة النصف مفصلة لـ
    K=39g/mol  O=16g/mol  H= 1g/molيعطى :                   استنتج صيغة ثالثي الغليسرييد 

II.  ندر س ثالثة أمحاض أمينية : التحليل األويل لعناصرها أعطي التنتائج التالية 
 

H % O % C % N % ــاملوليــ الكتلة ــــةـ ــــــي g/molـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  احلمض األمينـــــــ
6,67 42,66 32,00 18,67 75 A 

9,59 21,42 49,31 19,18 146 B 

5,26 48,12 36,10 10,52 133 C 

 
 أوجد الصيغة اجلزيئية اجململة لكل مركب  .1
هو جذر أليفايت خطي )أي كل الروابط يف اجلذر بسيطة  Rاجلذر علما أن    C , B , Aأعطي الصيغ املفصلة لألمحاض األمينية   .2

 بدون تفرع والحلقة (
 PH=5,97أخضعت األمحاض األمينية الثالثة لعملية اهلجرة الكهرابئية عند  .3
 لكل محض أمينيي Phiأحسب  .أ

 وضح ابلرسم مواقع األمحاض األمينية السابقة على شريط اهلجرة الكهرابئية مع التعليل ؟   .ب
 وأعطي امسه   A-B-Cب الصيغة النصف مفصلة لثالثي البيبتيد أكت .4
    PH= 12و  PH= 1أعطي صيغة هذا البيبتيد عند  .5

 N:14g/mol     H:1g/mol      O:16g/mol        C:12g/mol  يعطى :
 

ـــياحلمض األمينــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  R 1PKa 2PKa RPKaــذر اجلــــــ

Gly -H 2,34 9,60 ////////////////// 

Ala 3CH- 2,34 9,69 ////////////////// 

Asp COOH-2CH- 1,88 9,60 3,66 

Glu COOH-2)2(CH- 2,19 9,67 4,25 

Lys -(CH2)4-NH2 2,18 8,95 10,53 

Arg C=NH-NH-3)2(CH- 

                   NH2 

2,17 9,04 12,48 
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 نقاط(6)التمرين الثالث :
 

I.  6,32=حيرتقg1m  من البنزن السائل(l)6H6C  يف مسعر حراري سعته احلراريةC=250j/K  9000= حيتوي علىg2m  ،من املاء
 وأنطاليب اإلحرتاق 4,185j/g.KeC=والسعة احلرارية الكتلية للماء  C1T°20=ا علمت أن درجة احلرارة اإلبتدائية ذا

3268Kj/mol-=  l)6H6(Cmbco
0H∆ 

                                                                                     
 كل من : أحسب   املطلوب    

 1Qكمية احلرارة الناجتة عن اإلحرتاق  .1

 2Tدرجة احلرارة النهائية عند التوازن  .2
 2Qكمية احلرارة اليت إكتسبها املاء  .3

II. 25التالية عند  من جهة أخرى لديك التفاعالت°C 

C(S) + O2(g)
CO2(g)  kj/mol

H2(g) + 1/2 O2(g)
H2O( l )

H2= -286 kjLmol

C6H6(l) + 1/2 O2(g)
6CO2(g) + 3 H2O(l)

H3= -3271kj/mol

+ 9 O
2(g)

  6 CO2(g) + 6 H2O(l)
H4= -3920 kj /molC6H12(l) 

 
 وحلقي اهلكسان                                                     أحسب أنطاليب التشكيل لكل من البنزن .1

 هل التفاعل الثالث ماص للحرارة أم انشر للحرارة ؟ علل إجابتك . .2

 T= 298 kكمية احلرارة عند حجم اثبت للتفاعل الرابع عند أحسب الفرق بني كمية احلرارة عند ضغط اثبت و  .3

 k1-R= 8,314 J.mol.-1يعطى :
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى املوضوع  

Hf°(C6H6)l

 

Hf°(C6H12)l
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