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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أوالد جالل –ثانوية دهان محمد بن يحي   وزارة التربية الوطنية  

                                                                                                                   7102ي دورة ما                             تجريبياختبار بكالوريا  األستاذ: فويل محمد األمين                            

            عالج أحد الموضوعين                         

 *الموضوع األول*

 التمرين األول: )8 ن(

قوم المادة ن ولتحضير هذه، حيث يستخدم كمسكن آلالم الرأس وأوسعها انتشارابر الباراسيتامول من أشهر المسكنات يعت - 

  بسلسلة التفاعالت التالية:

 

 

 

 

 ؟ D.C.Bأوجد صيغ المركبات  -1

 لتحضير الباراسيتامول،علل ذلك؟ COCl-3CHهل يمكن إستبدال بالماء الخليك بمركب كلور األسيل  -2

3-  

 سلة التفاعالت التي تسمح بالحصول على المركب أكتب سلA إنطالقا من البنزن؟ 

  أكتب سلسلة التفاعالت التي تسمح بالحصول على مركبCOCl-3CH ؟ 

 تحضير الباراسيتامول عمليا إستخدمنا المواد التالية:ول -4

 

 من الباراسيتامول. 5gفي إرلن ماير و في نهاية التجربة تحصلنا على 

 

لشعبة تقني رياضيا اختبار يف مادة التكنولوجيا )هندسة الطرائق(  د33 سا 4 المدة:  

 5.5g من بارا امينوفينول 

 8mL    )من بالماء الخليك )انهيدريد األسيتيك 

 50mL من الماء المقطر 

 4mL من حمض اإليثانويك المركز 

  ماء جليدي 

 

+  HNO3                                                           (B) +  H2O

(B)                                                               (C)

(C)   +   CH3COOCOCH3                                                        (D) + CH3COOH

H2SO4

Fe/HCl
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 لتنقية الباراسيتامول؟ استعملتالعملية التي  اسمما  -أ

 ما هو دور الماء الجليدي في مرحلة التنقية؟ -ب

 فينول؟ وبارا أمينويتامول أحسب الكتلة المولية وعدد موالت لكل من الباراس -ت

 التفاعل؟  مردود هذااحسب  -ث

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

  (ن 6 ):الثاني التمرين

 المحلول ، pHقمنا بمتابعة تغيرات  NaOHبمحلول من   Aخالل معايرة  محلول من حمض أميني   -

 . (1الوثيقة)نتائج هذه التجربة  موضحة في        

 لهذا الحمض األميني .  pHiو   pKa 2pKa ,1عين بيانيا قيم  -أ       

 اسم هذا الحمض األميني .  (2الوثيقة)أستنتج من  -ب       

 ؟ 2KapH = pما هي األشكال األيونية التي يأخذها هذا الحمض األميني عند  -ج       

 . (2الوثيقة)متشكل من أحماض أمينية موجودة  في  Pثنائي ببتيد   -2

 الحرة ، يعطي نتيجة ايجابية مع كاشف كسانتوبروتييك . –2NHالحمض األميني األول من جهة  -

 أما الحمض األميني الثاني فهو قاعدي .  -

 .Pأعط تسلسل األحماض األمينية في الببتيد  -أ       

 لصيغة نصف المفصلة لهذا الببتيد و أعط اسمه .   أكتب ا -ب     

 .Pمثل التوازنات الكيميائية بين مختلف أشكاله األيونية للببتيد  -ج  

                            كيف يمكن أن نكشف عن هذا الببتيد؟  اشرح باختصار. -د  

 R 1pKa 2pKa RpKa pHiالجذر  الحمض

Lys -4)2(CH-N2H 2.18 8.95 10.53 9.74 

Phe -2CH-5H6C 1.83 9.13 ----- 5.48 

Val CH-2)3(CH 2.32 9.62 ----- 5.97 

 (2الوثيقة )
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 ن( 6): الثالث التمرين

I)  نقوم بدراسة تصبن إيثانوات اإليثيل بالصوداNaOH  25عندC°  انطالقا من تركيزين ابتدائيين للصودا

 . l/Lmo2-10المتساويين  واألستر

 من االستر مع نفس الحجم من الصودا cm 3100نمزج من اجل ذألك 

 .لاكتب معادلة التفاع -أ

 اقترح طريقة عملية لتديد تركيز االستر المتبقي بمرور الزمن. -ب

 ثم أعطيت النتائج التالية بداللة الزمن:

360 300 243 183 0 t(t) min 

3-5.89 10 3-6.33   10 3-6.83 10        3-7.4 10 2-10 [A] mol/L 

 الثانية.برهن أن التفاعل هو من الرتبة  -ت

 بيانيا. Kثابت السرعة  أحسب-ج     

 زمن نصف التفاعل؟ أحسب-د     

 األستر.من  ℅75الزمن الالزم لتفكك  ما هو-هـ     

 (1الوثيقة )
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II)   298الجدول التالي يبين طاقات الربط عند درجة حرارةK  

 

 أحسب األنطالبي القياسي للتفاعل التالي:

 

 للتفاعل التالي: C-Fالرابطة أحسب طاقة 

 تعطى قيم طاقات الربط في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 C-CE H-CE C=CE O-CE H-OE الرابطة

E (kJ/mol) - 342,5 - 412,3 - 612,8 - 356,0 - 426,6 

 H-CE F-HE F-FE الرابطة

E (kJ/mol) - 412,6 - 562,6 - 153,0 

C2H5OH (g)       ==>      CH2 = CH2 (g)   + H2O (g)      ΔH°r,298  

= ? 

 CH4 (g) +  4F2 (g)    ==>  CF4 (g)    +   4HF(g)      ΔH°r,298  = -1923 

kJ/mol 

 

3as.ency-education.com



 
 

)5 /7) الصفحة   
 

 

 *موضوع الثانيال*

 (ن 8: )التمرين األول

ӏ-   لدينا مركب عضوي أكسيجينيA  من مميزاته أنه يتفاعل مع الـ  %34.78نسبة األكسجين فيهDNPH  و يلون كاشف

 شيف

 أوجد الصيغة الجزيئية المجملة لهذا المركب؟-1

  حسب مايلي : Aنجري سلسلة من التفاعالت على المركب  -2

 

 

 

 

 

 . H.F…Bأكمل التفاعالت السابقة بإيجاد صيغ المركبات   

 ذو أهمية صناعية  Pمع حمض الفتاليك فنحصل على مركب   Gيتفاعل المركب  -أ

 .        إقترح طريقة لتحضير حمض الفتاليك -1

      

HOOC COOH

 

 أكتب معادلة البلمرة مع تسمية المركب الناتج. -2

لهذا البوليمير. استخداماتل ثالثة أذكر على األق   -3  

ӏI-0.1 نمزجmol  من المركبF  0.1معmol  من حمضj  و نضيف للمزيج قطرات من حمض الكبريت ثم نضعه في

 و عند التوازن وجدنا : °100Cحمام مائي درجة حرارته

 . 6gهي  ( المتشكلةZتلة األستر ) ك -

 . 88g/molكتلته المولية ) األستر( هي  -

 ة التفاعل الحاصل ثم حدد خصائصه.أكتب معادل -1
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 ا هو دور حمض الكبريت.م -2

 صيغة الحمض. استنتج -3

 أحسب مردود التفاعل. -4

األستر من تركيزين ابتدائيين للصودا و  انطالقا °25Cعند  NaOHبدراسة تصبن إيثانوات اإليثيل بالصودا  نقوم-5    

 لزمن:. ثم أعطيت النتائج التالية بداللة ا mol/L2-10المتساويين

 

 

 التفاعل.اكتب معادلة  -ث

 الثانية.برهن أن التفاعل هو من الرتبة  -ج

 بيانيا. Kثابت السرعة  أحسب-ج     

 ؟ 21t/التفاعلزمن نصف  أحسب-د     

 األستر.من  ℅75ك الزمن الالزم لتفك ما هو-هـ     

  (ن 6 ):الثاني التمرين

I)  غليسريد ثالثي كتلته الموليةM= 800g/mol   100=ودليل اليود iI  : علما انه غليسريد متجانس 

 حسب عدد الروابط المضاعفة الموجودة فيه .ا -1

 اكتب الصيغة النصف مفصلة للحمض الدهني ثم استنتج الصيغة النصف مفصلة للغليسريد الثالثي. -2

 .C= 12g/mol  ,   O=16g/mol  , H= 1g/mol , I= 127g/molعطى : ي

II) :لدينا المركبات الكيميائية التالية 

 

 

 

 

 

360 300 243 183 0 t(t) min 

3-5.89 10 3-6.33   10 3-6.83 10        3-7.4 10 2-10 [A] mol/L 

NH2-CH-COOH 

        CH3                                

Pk1 = 2,35, Pk2 = 9,69 

(A(  Ala 

NH2-CH-COOH 

        CH2-OH             

Pk1 = 2,21, Pk2 = 9,15 

(B( Ser 

NH2-CH-COOH 

        (CH2)2                          

             COOH 

Pk1 = 2,19, Pk2 = 4,25, Pk3 = 9,67 

(C( Asp 
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 .وصنفها أعط أسمائها(؟ A( ،)B( ،)C) طبيعة المركباتما  -1

 A-B-C( على الترتيب: C( و )B( بـ )Aاعطي نتائج إرتباط المركب ) -2

 (؟A( ،)B( ،)C)للمركبات  iPHأحسب قيم  -3

  ن( 6:) الثالث لتمرينا

 c    1-638.18KJ .mol-=  CombH°°25عند  OH ) -3( CHمن الميثانول  mol 1انطالبي احتراق *

 ـ أكتب معادلة االحتراق الميثانول ؟  1

 ؟  ـ أحسب األنطالبي المعياري لتشكل الميثانول السائل 2  

  KJ .mol-=  ( L )O )2(HfH            1-393 KJ .mol-=  (g)) 2(COfH 286-1     يعطى :              

 Hvap= 35.11Kj/molـ أحسب األنطالبي المعياري لتشكل الميثانول الغازي إذا علمت أن 3

   ؟ °60Cأحسب أألنطا لبي القياسي إلحتراق الميثلنول عند  4

 k 1-) = 37.20 J mol 2Cp (co   /1       -k 1-) = 29.37 J mol 2Cp (o-1 يعطى : 

1            -k 1-J mol81.6 = (L)OH )-3Cp (CH        /1          -k 1-= 34.58 J mol (L)O )2Cp (H      

  C  1-k1-R = 8.314 J mol°25ـ أحسب التغير في الطاقة الداخلية عند  5    

 ونقيس درجة  الحرارة االبتدائية  1mol /lتركيزه   NaOHمن  100ml*نضع داخل مسعر حراري  

°C  = 22.5 it   100ثم نضيفml  منHcl  1تركيزهmol /l    ونحرك جيدا  ونقيس درجة الحرارة النهائية 

= 30.14°C  fT  

  ثم عرفها؟  pQأـ  أحسب الحرارة المولية للتعديل   

 ثم أكتب معادلة التفاعل موضحا عليها الحرارة المولية  neutrH ب ـ استنتج األنطالبي المولي للتعديل

 g1-= 4.185 J.Ke /   C   1-= 200.46 J.KCal C.-1يعطي: 

3as.ency-education.com




