الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة
وزارة التربية الوطنيّة

االختبار الثاني في مادة التكنولوجيا
المستوى :الثالثة تقني رياضي

مديرية التربية لوالية غليزان
* هندسة الطرائق *
المــــــــــــــد ّة 4:سا و نصف

السنة الدراسية5102/5102:
المؤسسـة :ثانوية عين طارق+عمي موسى
على الطبلب أن يختبر احد الموضوعيه التبلييه:
الموضوع األول
التمريه األول 07 (:وقبط)
نٍكٍ انزفبػم انزغهغهً انزبنً:
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 -1يب اعى انزفبػم األٔل؟
 -2كٍف ٌغًى انزفبػم (ٔ )3يب ْٕ انٕعٍػ انًغزؼًم ؟
 -3أٔعذ صٍغ انًشكجبد يٍ ( )Aإنى (.)F
 -4انًشكت ( )Eنّ أًٍْخ كجٍشح فً انًٍذاٌ انصُبػً ؽٍش أٌ ثهًشرّ رؤدي إنى رشكم ثٕنًٍش(.)G
أ -أكزت يؼبدنخ انجهًشحٔ,يب َٕػٓب؟ ٔيب اعى انجٕنًٍش؟
ة -إرا كبَذ انكزهخ انًٕنٍخ نهجٕنًٍش ًْ  84000g/molأؽغت دسعخ انجهًشح نٓزا انجٕنًٍش.
د -أركش ثؼط اعزخذايبرّ.
س -يضم يقطغ يٍ ْزا انجٕنًٍش ٌؾزٕي ػهى ٔ 4ؽذاد ثُبئٍخ.
-II

نذٌُب انًشكت انزبنً:

n

O
O
C (CH2)4 C NH (CH2)6 NH

 -1كٍف ٌغًى ْزا انًشكت؟ػهم؟
 -2يب َٕع انزفبػم انًؤدي إنٍّ.
 -3اعزُزظ صٍغخ انًَٕٕيٍشاد انًكَٕخ نّ ٔأػػ أعًبءْب.

)5/(D
)6/(E

 -4أكزت يؼبدنخ انزفبػم انؾبصم.
 -5أركش ثؼط اعزخذايبد ْزا انجٕنًٍش.
التمريه الثبوي 07(:وقبط)
 .Iإنٍك انغهٍغٍشٌذ انضالصً انزبنً:
CH2 O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3
CH O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3
CH2 O CO (CH2)14CH3

ْ -1م انغهٍغٍشٌذ يزغبَظ؟
 -2اعزُزظ صٍغخ األؽًبض انذٍُْخ انًكَٕخ نّ.
 -3أػػ انكزبثخ انشيضٌخ ٔ انزًضٍم انطٕثٕنٕعً نألؽًبض.
 -4أكزت يؼبدنخ انزصجٍ ثـ  KOHصى أؽغت دنٍم انزصجٍ انُظشي نٓزا انغهٍغٍشٌذ.
 -5أؽغت دنٍم انٍٕد انُظشي.
 -6أكزت يؼبدنخ إيبْخ ْزا انغهٍغٍشٌذ.
ٌ. IIؼطً انزؾهٍم انًبئً نًٕل ٔاؽذ يٍ صالصً غهٍغٍشٌذ يٕل يٍ انغهٍغٍشٔل ٔ صالس يٕالد يٍ ؽًط دًُْ . A
رؼذٌم  2,1gيٍ انؾًط انذًُْ ٌ Aزطهت  16,4mlيٍ .)0,5mol/l(NaOH
 -1أٔعذ صٍغخ انؾًط انذًُْ.A
 -2اعزُزظ صٍغخ صالصً انغهٍغٍشٌذ.
ٌؼطى:

M C   12 g / mol .......M  K   39 g / mol ......M O   16 g / mol
M  H   1g / mol .......M  I   127 g / mol

 .IIIإنٍك انًشكجبد انزبنٍخ:
CH COOH

H2N

COOH

CH
(CH2)3

CH2

NH

O

H2N

H
N

C

NH

COOH

H2N CH COOH
CH CH3

CH2

CH3

OH

C
NH2

OH

ؽًط األعجبسرٍك ASp

H2N CH COOH

أسعٍٍٍُ Arg

ثشٔنٍٍ Pro

فبنٍٍ VaL

عٍشٌٍ Ser

PKa1

PKa1 PKaR PKa2 PKa1 PKaR PKa2
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PKa2 PKa1 PKa2
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1,95 12,48

2,32 10,47

9,15

9,60

3,66

2,17
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 -1كٍف ًٌكٍ انكشف ػٍ غجٍؼخ ْزِ انًشكجبد يغ إػطبء انُزٍغخ يغ كم يشكت.

9,62

2,21

 -2صُف ْزِ انًشكجبد.
ْ -3م انًشكجبد انغبثقخ فؼبنخ ظٕئٍب ؟يغ انزؼهٍم.
 -4اخزش يشكت يٍ ثٍٍ انًشكجبد انغبثقخ ٔ يضهّ ؽغت إعقبغ فٍشش.
 -5أؽغت  PHiنكم يشكت.
ٔ -6ظغ يضٌظ يٍ ) (Arg ,Ser,Pro, VaLفً عٓبص انٓغشح انكٓشثبئٍخ ػُذ .PH=5,9
 ػٍٍ يٕقغ كم يشكت ػهى ششٌػ انٓغشح يغ انزؼهٍم.التمريه الثبلث 07(:وقبط)
إنٍك انزفبػم انزبنً ػُذ :25°C

)H2O(g) + SO2(g

)H2S(g) + 3/2 O2(g

 -1أؽغت اَطبنجً انزفبػم ػُذ .25°C
 -2أؽغت اَطبنجً انزفبػم ػُذ .800°K
 -3أؽغت انطبقخ انذاخهٍخ  ΔUػُذ .800°K
ٌؼطى:
ΔH°f(H2S(g)) =-20,15Kj/mol
ΔH°f(H2O(g)) =-241,83Kj/mol
ΔH°f(SO2(g)) =-296,90Kj/mol
1,117×10-6T2 J/mol.°K

CP(H2O)(g) =30,20+9,933×10-3

-6 2

CP(H2S)(g) =26,71+23,81×10-3

T J/mol.°K

4,255×10-6T2 J/mol.°K

CP(O2)(g) =25,50+13,61×10-3

38,09×10-6T2 J/mol.°K

CP(SO2)(g) =25,72+57,91×10-3

الموضوع الثبوي:
التمريه األول:
يٍ أعم رؾعٍش َ 4-nitroacétophénoneؾقق عهغهخ انزفبػالد انزبنٍخ:
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 -1اػذ كزبثخ انزفبػالد يغ رؾذٌذ صٍغ انًشكجبد يٍ A :إنى .J
ًٌ -2كٍ رؾعٍش  3-nitroacétophénoneيٍ خالل رفبػهٍٍ اَطالقب يٍ  :انجُضٌ ٔٔ AlCl3 ٔ CH3COCl
ٔ H2SO4ظؼ رنك ثًؼبدالد.
التمريه الثبوي:
 -1أعشٌذ رغبسة رفبػالد نٍَٕخ ػهى ثٍجزٍذٌٍ َ B ٔAزبئظ ْزِ انزغبسة يؼطبح فً انٕصٍقخ:
انجٍجزٍذ

رفبػم كضاَزٕثشٔرٍك

رفبػم ثٍٕسي

A

+

-

B

-

+

أ -اششػ رفبػم كضاَزٕثشٔرٍك,يب انٓذف يُّ؟
ة -اششػ رفبػم ثٍٕسي ,يب انٓذف يُّ؟
ط -فغش َزبئظ انزغبسة.
َ -2خعغ انجٍجزٍذ  Aنهٓغشح انكٓشثبئٍخ فً أٔعبغ يخزهفخ انـ  PHكًب ْٕ يٕظؼ فً انٕصٍقخ:
أ -فغش ْزِ انُز بئظ يذػًب إعبثزك ثزقذٌى انؾبنخ انكًٍٍبئٍخ نهجٍجزٍذ فً انًشاؽم انضالصخ.

َزبئظ انٓغشح

انًشؽهخ
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ة -كٍف ٌذػى  PHانٕعػ فً انًشؽهخ .2
ػ -يبًْ انخبصٍخ انزً ٌى إظٓبسْب فً ْزِ انزغشثخ.
 -3إرا كبٌ انجٍجزٍذ ٌ Bزكٌٕ يٍ صالس أؽًبض أيٍٍُخ:األعجبسعٍٍ ,ASnاألالٍٍَ ,ALaانغٍغزٍئٍٍ .CyS
أ -أػػ صٍغخ ٔ اعى ْزا انجٍجزٍذ.
ة -أػػ صٍغخ انجٍجزٍذ ػُذ :

PH=1

PH=PHi

PH=12

ط -أكزت رفبػم إيبْخ ْزا انجٍجزٍذ.
د -أكًم انزفبػالد انزبنٍخ:
ASn + CH3OH
ALa + HNO2
2CyS
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السيستيئيه

األعجبسعٍٍ

SH

التمريه الثبلث:
َعغ داخم َظبو يؼضٔل  82,5gيٍ انًبء ػُذ دسعخ ؽشاسح  20g ٔ 20°Cيٍ انغهٍذ ػُذ دسعخ ؽشاسح -

-I

, 5°Cدسعخ انؾشاسح ػُذ انزٕاصٌ .0,01°C
أؽغت ؽشاسح رغٍش انؾبنخ انفٍضٌبئٍخ نهغهٍذ).Lf(glace
ٌؼطىCp(eau)=4,18J/g.°K :
-II

Cp(glace)=2,03J/g.°K

َؼشض 3يٕل يٍ غبص يضبنً إنى انزؾٕالد انزبنٍخ:

أ -رًذد ػكٕط رؾذ دسعخ ؽشاسح صبثزخ ).(isotherme
ة -رًذد أدٌبثبرٍكً .
أؽغت فً كم انؾبالد انغبثقخ انؼًم,كًٍخ انؾشاسح ,انزغٍش فً انطبقخ انذاخهٍخ.
ٌؼطى:
R=8,314J/mol.°K

T2=226°K
CV=5/2R

V2=50L

T1=25°C
V1=15L

