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 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر

  مديــرية التربية لوالية البويــرة          وزارة التربية الوطنية                              
               أحريصثانوية بداوي حممد بربج        لتعليم الثانوي                 بكالوريا جترييب ل امتحان

 2015      دورة مــاي                                تقـــين رياضـــي  : لشعبةا
   د30و  سا 04: املـدة           )           هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : اختبار يف مادة

  :التاليني أحد املوضوعنيعلى املترشح أن خيتار 
 وع األولــاملوض

  )نقاط  05: ( التمرين األول
و اإليثر  Mgبوجود املغنيزيوم .C6H5-Brصيغته اجلزيئية العامة  (A)مشتق هالوجيين آرومايت –1  

نزع املاء من . (C)املركب  مع اإليثانال و بعد اإلماهة ينت (B)نفاعل املركب . (B)اجلاف يعطي املركب 
  .(D)املركب  ينتج C°170بفعل الوسط احلمضي و عند الدرجة  (C)املركب 

  . (D)،  (C)،  (B)عني صيغ املركبات     
  . (E)ليمري يؤدي إىل تشكل البو (D)ناتج بلمرة املركب  - 2   

  .(E)أعط اسم املركب  -أ      
  اكتب معادلة التفاعل - ب    
  . (E)أذكر أهم استخدامات البوليمري -جـ    

مبخرب حتليل   نتوجه الغذائي و هلذا الغرض اتصلتلقى منتج شكاوي من زبائنه بسبب سرعة تلف م -3
ومراقبة لتحديد أسباب فساد املنتوج الغذائي، و بعد إخضاع العينة للتحليل اتضح أن املادة احلافظة 

املستعملة كانت هي السبب، حيث مل تكن مالئمة، ومت معاجلة  األمر باستعمال مادة حافظة أخرى 
  ".محض البرتويك"هي 

  ك؟ وما هي العائلة الكيميائية اليت ينتمي إليها؟ما هي الصيغة الكيميائية حلمض البرتوي -أ    
رسم التركيب  افظة، كيف حتضر محض البرتويك معاعترب نفسك املعين بتحضري هذه املادة احل - ب    

  :املناسب انطالقا مما هو متوفر لديك من املواد الكيميائية التالية
C6H5-CH2OH , CH3Cl , HNO3 , H2SO4 , KMnO4 , H2O ,NaOH, 
HCl , CH3COOH , ….. 
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  )نقاط  05:( التمرين الثاين 

  
  لديك األمحاض األمينية التالية  )1

Tyr

O

NH 2 (CH 2  ) 4

OH

H 2 N

Lys

C
O

CHNH 2

C H 3

OH

Ala

C
O

CH 2

OH

NH 2

Gly

O

CH
CH 2NH 2

O H

OH

 
 الغلسني                األالنني                            الليزين                            التريوزين

  

  L   و  Dمثل احلمض األميين األالنني يف الصورتني  -أ

  صنف احلمضني األمينيني الليزين و التريوزين -ب        
    Tyr – Gly – Ala –Lysلديك رباعي  الببتيد التايل   ) 2

  .اكتب الصيغة الكيميائية املفصلة هلذا الببتيد-أ
  .توبروتيك؟ علل إجابتكهل يعطي هذا  الببتيد نتيجة إجيابية مع كاشف كزان- ب

  يف جهاز اهلجرة الكهربائية  Tyr ،Ala ،Lysوضع مزيج من األمحاض األمينية التالية) 3
  pH=6عند    

  pH =6وضح بالرسم مواقع هذه األمحاض األمينية عند  -أ
  pH =6أكتب الصيغة املتاينة لكل من األالنني و التريوزين عند  - ب
  pH =1وعند  pH =9.7أعط صيغة الليزين عند -ج

  pHi                pHi =5.6 9.75= pH =6.01: يعطى
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 )نقاط 05: ( التمرين الثالث

  
هي  حترر طاقةC2H6 (g) واإليثان الغازي  C2H4 (g)إن تفاعالت احتراق كل من اإليتيلني الغاري 

   (kJ.mol -1 1408,68-) و (kJ.mol -1 1218,36-) :على التوايل
  :هي H2Oو  CO2 فإذا علمت أن أنطاليب تشكل    

∆Hf (CO2)(g) = -393,51 kJ.mol -1  Hf (H2O)(g) = -241,82 kJ.mol -1∆ و 
  . C2H6 (g)و  C2H4 (g)أكتب معادليت احتراق  - 1
 Hf (C2H6∆و   Hf (C2H4 )(g)∆ : أحسب أنطاليب تشكل اإليتيلني و اإليثان - 2

)(g) 
  :معادلة التفاعل التايلتتم هدرجة اإليتيلني وفق  - 3

C2H4 (g)  +  H2 (g)               C2H6 (g)  298K 
    298Kاستنتج أنطاليب هذا التفاعل          

  من خالل أنطاليب تشكل اإليثان ؟c-cماهي طاقة الرابطة   - 4
  EC-H = -415 kJ.mol-1        ∆Hd(H-H) = 436 kJ.mol-1:     يعطى   

  Hsub = 712 J.mol-1∆للكربون       Sublimationأنطاليب التصعيد                   
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  )نقاط 05: ( التمرين الرابع

  
  ، من أجل  C °27 عند) HCOOC2H5(نريد تتبع سرعة تفاعل تصنب ميثانوات اإليتيل – 1  

  M   0,02من الصود   cm3 100معM   0,02من ميتانوات اإليتيل  cm3 100ذلك منزج    
  .أكتب التفاعل الذي حيدث –أ       

  .اقترح طريقة عمل لتحديد تركيز اإلستر املتبقى مبرور الزمن –ب      
  .tيعطي اجلدول اآليت تركيز اإلستر املتبقى بداللة الزمن  – 2 

16 12 8 4 0 t (min) 
3,51 . 
10-3 

4,18 . 10-

3 
5,19 . 
10-3 

6,83 . 
10-3 10-2 [HCOOC2H5] 

(mol/l) 
   f(t) = [HCOOC2H5] /1:أرسم املنحىن  –أ        
  .استنتج رتبة التفاعل  –ب       

  .K1أحسب ثابت سرعة التفاعل   - جـ      
  . ½tأحسب زمن نصف التفاعل  –د       

- K2 = 1,33 . 103 L . mol -1. minهو C °77 الدرجة إذا كان ثابت سرعة التفاعل عند – 3  

1  

  .Eaأحسب طاقة التنشيط                 
    R = 2 cal . mol -1. K -1   :يعطى            
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  اينــع الثواملوضــــــ
  :التمرين األول

 :إليك سلسلة التفاعالت التالية – )1
              A CH4 +  Cl2 

A     +  Mg B 
B     +  CO2 C 
C     + LiAlCl4  D        

/ °
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯      E 

E                            F  F 

: الصیغ النصف مفصلة للمركبات العضویة اءإعطاعد كتابة المعدالت الكیمیائیة مع   - أ

A .B.C.D.E .F . 

 .Bثم   Aوضح  الشروط التجریبیة لتشكل   - ب

 . Fكسد ضعیف في تفاعل تشكل ؤاقترح   م  - ت

                                ذو الصیغة Gاقترح  طریقة لتحضیر المركب  - )2

  .انطالقا من الطولیین

االصطناعیة الذي یعرف  األقمشةوھو نوع من  (Polyester )نرید تحضیر متعدد االستر- )3

  .Gو  F وھذا بتفاعل Tergalباسم ترقال  

 .التفاعل موضحا صیغة الترقالاكتب معادلة   -  أ

 .  ما اسم ھذا التفاعل و ما نوعھ   - ب

 :التمرین الثاني

I. (1لدینا األحماض الدسمة التالیة: 

 حمض الستیاریك  :C18  

  حمض األولییك: C18:∆9    

 حمض األراشیدونیك  :C20:4∆5,8,11,14 

 .أعط الصیغة النصف مفصلة و الكتابة الطوبولوجیة لھذه األحماض .1

 .الغلیسیرید الثالثي المتشكل من األحماض بنفس الترتیب أعط صیغة .2

  مؤكسد



 

 6 الصفحة 
 

AL201520051974SALI 

 .KOHأكتب معادلة تصبن الغلیسیرید الثالثي بالبوتاس  .3

 .لھذا الغلیسیرید الثالثي Isأحسب دلیل التصبن  .4

 .لھذا الغلیسیرید الثالثي   IIأحسب دلیل الیود  .5

II.  2,197تتفاعل عینة من غلیسرید ثالثي تزنg  15معml  من البوتاس

KOH(0,5N)  0,015 بتثبیتو تقومmol  من الیودI2. 

 أحسب الكتلة المولیة للغلیسرید الثالثي؟ .1

 عین عدد الروابط المضاعفة الموجودة فیھ؟ .2

 عین صیغة األحماض الدھنیة الداخلة في تركیبھ بإعتبار أنھا متماثلة؟ .3

  أكتب الصیغة المفصلة للغلیسرید الثالثي؟ .4

  :التمرین الثالث

  مستقلة عن بعضھا البعض III , II, I  الجزاء 

I -  الزنك  أكسیدمول من  1نفاعلZnO(S) مع الفحمn C(S)  عندºc25  وعند ضغط

P=1atm وفق المعادلة التالیة: 

                CO(g)       +       Zn(s)      ZnO(S)   +     C(S) 

حجمھ في  أنعلما 1atm)   و  ºc25 (المولي للغازات في شروط التجربة الحجماحسب  - 1

 . l22.4 ھو 1atm)   و  ºc0(الشروط النظامیة  

 .1atmتحت ضغط ثابت  Qوحرارة التفاعل  Wاحسب العمل  - 2

 .تحت حجم ثابت Qوحرارة التفاعل  Wاحسب العمل  - 3

 :یعطى ºc100عند  Hاحسب انطالبي التفاعل  - 4

CpCO(g)=2.7+4.8 10-3T Kj/mol.K       CpZnO(s)=3.7+1.5 10-3TKj/mol.K  

CpC(s)=5.6+2.1 10-3T Kj/mol.K            CpZn(s)=2.3+1.6 10-3T Kj/mol.K 

Hf CO(g)=-110.3Kj.mol                           Hf ZnO(g)=-347.8 Kj.mol  
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  :التمرين الرابع

  

  

 
 

 رھواني سـ و علیم سـ/ والنجاح األستاذینبالتوفیق 


