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 ػََم اخذَار موضوع واحد فلط :

 املوضوع الاول :

ة :)5 هلاط (:  اٍمتٍرن الاول :هميَاء غضًو

مرات نخةل  6حفم َُدروحِين ؿري مش بع  نخةل اًفحم فَِ  (H)اذا ػَمت ان املرهب  اًؼضوي اًياجت   اوال :

 ًًذج غن سَسةل اًخفاػالت اًخاًَة :  g/mol 42اًَِدروخني و نخَخَ املوًَة 

1. (A) + HCl                                               (B )   

2. (B) + Mg                                               (C) 

3. (C ) + CO2         H2O                            (D) + ………………. 

4. (D) +  SOCl2                                           (E)  +HCl +SO2 

5. (E ) + H2                                Pd                        (F)  +  HCl 

6. ( F )  + H2                   Ni                         (G) 

7. (G )                      H2SO4/170°                (H ) +H2O 

 ؟وػني ظبَؼخَ اًىميَائَة ؟ (H)اس خًذج اًطَـة  اًىميَائَة  اجملمةل وهطف املفطةل املرهب اًياجت  .1

 A ,B ,C ,D ,E,F,G,Hاهكي سَسةل اًخفاػالت بىذابة  ضَؽ و اسٌلء املرهبات  .2

 واغط امس املرهب اًياجت . (H )انخب مؼادةل ثفاػي بَمرة املرهب   .3

 حدد هوع اًبَمرة ُيا ؟ ػَي اخابخم ؟ .4

 ؟ 2222احسب اًىذةل املوًَة ٌَبوٍميري اذا اكهت درخة اًبَمرة يه  .5

 

 ادلِورًة اجلزائًرة ادلميلراظَة اًشؼبَة

ة دمحم بَِامشي/جحاج                           مدًٍرة اًرتبَة ًوالًة مس خـامن                    اثهًو  

 

2216مذحان اًخجًريب دورة ماي  الا  

وهطف  ساػات4املدة : ُيدسة اًعرائق املادة :  
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ا :      مبردود      ( Y)مع اًىحول اًربوبًَل ٌَحطول ػىل مرهب خدًد ُو     (D)هلوم بخفاػي املرهب  اثَه

60%  : 

 ما امس اًخفاػي احلادث ُيا وما يه ممزياثَ ؟انخب مؼادًخَ ؟  .1

 واغط اسٌلءُا ؟ حدد هوع اًامتهب ُيا ؟ ٌَربوابهولاغط اًطَؽ هطف املفطةل  .2

 وحدد ظبَؼخَ ؟    ( Y)اغط  الامس واًطَـة هطف املفطةل  ٌَمرهب .3

 املس خؼمي؟ػَي اخابخم ؟اًربوابهول ما ُو مماهب   .4

 

 هلاط (:5ٍرن اًاا ي : )اٍمت

I.                           ا ٌَفحم ة ومطدرا اساسَ  ثؼخرب ادلُون بلك اهواغِا  موردا همٌل  ٌَعاكة احلًَو

دات  ة مما جيؼَِا حمال ٌدلراسة والاُامتم  ومن بني امه اشاكًِا الانرث اهدشارا اجلَُسرًي يف اًؼضًو

، زاليث اول (  واحٌلض دُيَة ػاًَة 3،  2، 1بروابن اًاالزَة اًيت يه اسرتات ًىحول اجلَرسول )

ذٍ ُ اجلًزيئ ونذكل بيُهتا اًىميَائَة  ومن امه اركام جسم  ًيا بخحدًد  وزهابمتزي ادلُون اًبس َعة ح  .

 . Ii اًَود رمقو  Isدًَي اًخطنب اًلرائن

د نادلُ            ظول اًسالسي اًفحمَة ًالحٌلض  اذلي حنن بطدد دراس خَ ُو زاليث خَُسرًي

 Is=189.8وثؼعى كل اًلمي :  nاملىوهة هل مدساوي او مامتزي اي ًِا هفس ػدد ذرات اًفحم 

 :  Ii=114.8و

 اغط اًطَـة اًىميَائَة هطف املفطةل  ٌَجَرسول واًطَـة اًؼامة ذلظ دُين مش بع ؟ .1

 غرف دًَي اًخطنب وغرف كًرية اًَود ؟ .2

 اغط اًطَـة اًىميَائَة هطف املفطةل  ٌدلُن اًبس َط ؟ .3

د ؟ .4  احسب اًىذةل املوًَة ًااليث اجلَُسرًي

 احسب ػدد اًروابط املزدوخة فَِ ؟ .5

د اًااليث املمىٌة ؟ .6  اغط اًطَـة اًىميَائَة هطف املفطةل ٌَجَُسرًي

 ُي ميىٌيا اًوضول اىل دُن مذجاوس ؟ػَي اخابخم ؟ .7
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II. من هبات)مرهب غضوي حِوي  (  مبحَول من نرًبخات اًيحاس  هؼامي  غَية ممس خخَطةCuSO4 

يف وسط كاػدي كوي من اًطود  فٌحطي ػىل ًون ازرق بيفسجي  ثلاس  شدثَ جبِاز خاص 

 ًؼرف جبِاز كِاس اًشدة اٌَوهَة  :

 هَف وسمي اًىشف اٌَو ي او اًخفاػي اذلي مقيا بَ ُيا؟ مباثفرس  اهَ اكن اجيايب  ؟ .1

ة ٌَمرهب ُي ثدٌاسب   .2 اًشدة اٌَوهَة بؼدد اًروابط اًيت جتمع بني اًوحدات الاساسَ 

 الاسايس ٌَؼَية  ؟

 غط امس وضَـة اًوحدات الاساس َة ٌَمرهب املدروس ؟ .3

 وضيفِا ؟ -C6H5-CH2من اًشلك:  Rاًيت ٍىون فهيا اجلذر  (A)مثي  شلك اًوحدة  .4

 نزاهخوبروثُِم ؟ػَي اخابخم ؟ُي ًؼعي املرهب املدروس  ثفاػال اجيابَا مع اكشف  .5

 ومسِا ؟؟ -CH3فهيا ُو Rاجلذر  Bووحدة  Aمثي اًرابعة اًىميَائَة  بني اًوحدة  .6

 ؟ ًِا LوDوشعة ضوئَا واغط متاَي فُرش ًِا واًشالكن  Bبني ان اًوحدة  .7

Pو  5.48يه  Aت هلعة اًخؼادل اًىِرابيئ  ٌَوحدة اذا اكه .8
ka1 

Pاحسب  1.83ًِا ُو 
ka2 

pًِا ،مث حدد اشاكًِا الاًوهَة يف جمال اذلوضة 
H 

 (؟ 12  - 1اًخايل )     

 pHiػٌَل ان  pH=3,pH=6,pH=12  يف الاوساط اًخاًَة : Bمثي ابًرمس جهرة اًوحدة  .9

 ؟  6ًِا ُو 

 

 

 

 اٍمتٍرن اًااًر :

I.  2مقيا بدسخنيmol  خرٍب ؿازا مثاًَا  يف وػاء خاص من حرارة اًوسط ؼ من ؿاز اًَِدروخني  وه

298k°  343اىلk° : 

 ٌَـاز ازياء جسخَيَ ؟  U∆احسب اًخـري يف اًعاكة ادلاخََة  .1

ثؼعى  350J-احسب هكَة احلرارة  املمخطة من ظرف اًـاز اذا اكن كد كام  بؼمي ملداٍر  .2

 كل :

Cp/Cv =1.4                        /  R=8.314J/mol.K    
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II.  ) هخابع  ثفاػي حتول محظ اًسرًتم )محظ اٌَميونC6H8O7  اىل محظ املاًَم   C4H6O5  غيد

25C° : حسب املؼادةل اًىميَائَة 

C6H8O7(L)    +  2H2O(L)                             C4H6O5(L)  + 3H2(g) +2CO2(g)   ∆H1= ? 

 اًَم ػىل اًخوايل :ملثؼعى كل اهعاًبَات احرتاق محظ اًسرًتم ومحظ ا

-1985KJ/mol ،-1340KJ/mol       285-وثؼعى اهعاًيب ثفاػي جشلك املاءKJ/mol : 

 انخب مؼادًيت ثفاػي احرتاق لك من محظ املاًَم ومحظ اًسرًتم ؟  .1

 احسب اهعاًيب ثفاػي حتول محظ اًسرًتم اىل محظ املاًَم ؟ .2

 

III.  املدوهة يف اجلدول :ازياء دراسة اًخفاػي اًخايل حطَيا ػىل اًيخاجئ 

 اًخفاػي :

Si(s)  + O2(g)                              SiO2(s) 

 خدول اًيخاجئ :

SiO2(s)  O2(g)  Si(s)    املرهب 

0 -911 0        ∆Hf 

(KJ/mol) 

 ؟ O2(g) و   Si(s)ػَي اهؼدام اهعاًيب جشلك  لك من  .1

        

ابس خؼٌلل اخملعط اًرتمودًيامِيك  )SiO2(g)  ∆HSUB (اغط غبارة وكمية  اهعاًيب ثطؼَد .2

 .ثؼعى كل اًلمي :   

 

                                   ∆HSUB(sI)=399kj/mol  

           E(Si=O)=796 kj/mol 

           E(O=O)=498 kj/mol. 
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وفق املؼادةل اًخاًَة  NO2جنري دراسة حرهَة ػىل ثفاػي هميَايئ  ًمت من خالهل ثفىم مرهب     اٍمتٍرن اًرابع : 

: 

NO2                               NO+ ½ O2 

  

هؼمتد ػىل ظرق كِاس اًرسػة اًفزيايئَة بلِاس اًضـط مث حنسب حرنزي املخفاػي وحنطي 

 ػىل اًيخاجئ اًخاًَة :

20 15 10 5 0 t (min) 

0.0047 0.0068 0.009 0.017 0.1 mol/L[NO2] 

 

 ؟ 2ازبت ان اًخفاػي املدروس من اًرثبة  .1

 احسب اثبت اًرسػة حتََََا ؟ .2

ا ؟ .3  احسب اثبت اًرسػة بَاَه

 احسب زمن هطف اًخفاػي ؟ ؟ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

حتَة ....      من اس خاذة  ُواُا جناحنك نك مين ًاي ورودي 

بخفوق .... اس خؼَيوا ابهلل ورنزوا مث اكرؤوا وػََوا وفرسوا 

وػىل املسودة حرروا مث راحؼوا اًلاهون واحلساب وال ثًسوا 

اًوحدات واخمتوا معَنك ابًىذابة ػىل اًورق اًرمسي دون 

نك من رب اًؼرش  جشعَب وال اهباض خبط مفِوم وواحض ًو

 مي اًسداد ومن كَيب دغوات ام ابًيجاح ........  اًؼظ
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 املوضوع اًاا ي : 

ة :  اٍمتٍرن الاول : هميَاء غضًو

I.  حفم َُدروحِين ؿري مش بع (ازياء معََات اًرتهَب اًؼضوي وس خؼمي اًسان(A    ٌَحطول ػىل

وم-2-اًربوابن  املرنزة واًساخٌة يف وسط مجيض : ون غن ظًرق الاهسدة بربمٌـيات اًبواتسَ 

 حدد هوع الاهسدة ُيا ؟ .1

 اس خًذج اًطَـة  هطف املفطةل ًالًسان اًؼضوي  واغط امسَ وضَـخَ اجملمةل ؟ .2

مع املاء الاهسجَين وحدد امس وظبَؼة املرهب اًياجت ُيا ؟ما   Aانخب مؼادةل ثفاػي املرهب  .3

 هوع الاهسدة يف ُذٍ احلاةل ؟

 يف هكَة اكفِة من الاهسجني ؟ Aحرتاق الاًسان انخب مؼادةل ثفاػي ا .4

من الاًسان اًسابق ابغخباران جحم الاهسجني kg1000احسب هكَة اًِواء اًالزمة الحرتاق .5

 ؟  22.4Lمن جحم اًِواء  واحلجم املويل ٌَـازات ُو  1/5ُو 

II. مادة دوائَة واسؼة الاس خؼٌلل يف ختفِف الامل : ُدٍ اًخفاػالت جسم  ًيا بخحضري 

1. (X) +SO3               H2SO4                       (Y) 

2. (   Y)  +NaOH           350°c                       (Z) 

3. (Z)   +  2 NaOH                                C6H5-ONa 

4. C6H5-ONa   +HCl                               (  E )   + NaCl 

5. ( E ) +  HNO3                     H2SO4        ( F)+ H2O 

6. ( F)  +H2                        /Ni                (G) 

7. ( G) + CH3- CO-O-OC-CH3                  (M)+ CH3-COOH 

 ؟ 1اغط امس اًفاػي  .1

 )هوع اًخفاػي ُيا ( 4-3-2اغط امس اًسَسةل  .2

 ؟ 5اغط امس اًخفاػي  .3

 ت امللرتحة ؟اهكي سَسةل  اًخفاػال .4

 ما ُو ادلواء احملرض ُيا ؟ .5
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 : بَوهميَاء : 2اٍمتٍرن 

I. : د زاليث ًؼعي غيد اماُخَ  محظ  دُين  رمٍز اًىميَايئ  C18 :1∆9خَُسرًي
ووحول اجلَرسول

 :
 

 اغط اًطَـة اًىميَائَة هطف املفطةل ٌدلُن  اًبس َط املدروس ؟ .1

وحِة ٌَحمظ ادلُين ؟ .2  اغط اًىذابة اًعبًو

 اجلَُسرًيد  اًااليث مذجاوس ؟ػَي اخابخم ؟ُي  .3

 احسب كًرية اًخطنب ،كًرية اًَود  ٌَجَُسرًيد اًااليث ؟ .4

 10gاًالزم ًخؼدًي اذلوضة اًياجتة غن الاماُة اًلكَة ل 0.1Mما ُو جحم  حمَول اًطود  .5

د اًااليث ؟  من اجلَُسرًي

II. رافِا  اًوركِة اغعى ًيا اًيخاجئ اًخاًَة :اًخحََي اًىميَايئ ًؼَية من مس خخَص هبايت بخلٌَة اًىروماثوؾ 

 

 

 

  

 

 

 

 4             3        2          1 اًؼَية  

                الاانبُب اًشاُدة                                                                  

                 

 حَي اًيخاجئ ؟ .1

 اربط لك بلؼة من اًبلع اًاالث ٌَؼَية مع اجلًزئة املوافلة ًِا وػَي اخابخم : .2
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HOOC-CH2-CH-COOH          CH3-CH-COOH          H-CH-COOH 

                   NH2                             NH2                        NH2 

                    (A)                                (B)                           (C) 

 اغط اًشلك اجلًزيئ ٌَملعع املماي ب : .3

(A)-(C)-(B)-(A)-(C)- 

 هَف وسمي املرهب اًسابق ؟ .4

 اي املرهبات اًاالث ًُس وشط ضوئَا ؟ ػَي اخابخم ؟ .5

 ضيف اجلًزئات اًاالث ؟ .6

  PH(1-12)يف اجملال  (A)مثي اًشلك الاًو ي ٌَوحدة  .7

 :ادلًيامِاك احلراًرة : 3اٍمتٍرن 

I. 500ػىل  )مسؼر حراري(حيخوي اكًورميرت g  =1m 19من املاء غيد ادلرخة °Cهكَة من املاء  هل ، هضَف

، اًسؼة احلراًرة ٌٌَلء:   C° 20,5درخة حرارة اًخوازن ًخطب  C°25,7غيد ادلرخة  m2 = 150 gنخَهتا 

Cpeau= 4180  J/Kg.K 

 ٌَ اكًورميرت،  أ حسب اًسؼة احلراًرة 

 

II.  ََم ة بس َعة مهنا  هرًتي اهًر يف حتطري اًبوٍميريات اًطياغَة حنخاج اىل موهومريات و حًزئات غضًو

ط  يف ضياػة اخلَوط اًطياغَة  اهعالكا من  الاًااانل  حسب  ORLONاذلي ٌس خؼمي هوسَ 

 مؼادةل اًخفاػي :

CH3-CHO  + HCN                CH3-CHOH-CN   

  ETHANAL                                             Le  NITRILE ACRYLIQUE 

 اًيب ُذا اًخفاػي ؟عاحسب اه .1
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  KJ/molوب  °25Cثؼعى كل اًلمي اًخاًَة غيد  .2

 ∆Hf(HCN) =-130KJ/mol 

 ∆Hf(ETHANAL) =-166KJ/mol 

 ∆Hf(NITRILE ACRYLIQUE) =-1980KJ/mol 

 ∆Hf(CO2g) =-393KJ/mol 

 ∆Hf(H2Ol) =-285KJ/mol 

 اٍمتٍرن اًرابع : هميَاء حرهَة :

حرهَة  فٌخابع ثـري حرنزٍي بدالةل اًزمن  وحنطي ػىل دراسة   H2O2هلوم بدراسة  ثفىم املاء الاهسجَين 

 اًيخاجئ اًخاًَة :

40 30 20 10 0 t (min) 

0.009 0.014 0.023 0.037 0.06 Mol/L[H2O2] 

 

 f (t )[H2O2]= ادلاةل :ارمس بَان  .1

ا ؟  .2  احسب  اًرسػة املخوسعة  بَاَه

ا  ؟ 15احسب اًرسػة اٌَحظَة غيد اٌَحظة   .3  بَاَه

 ؟1ازبت ان اًخفاػي من اًرثبة  .4

 احسب اثبت اًرسػة ؟ .5

 احسب زمن هطف اًخفاػي ؟ .6

 

ضدور اُاًَنك ورػامك برػاًخَ   اكن هللا يف غوىنك ونخب ًنك اخلري بيجاحنك وازَج

 اًيت ال ثؼَو ػَهيا رػاًة 


