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 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر

  مديــرية التربية لوالية البويــرة                    وزارة التربية الوطنية                              
               ريصخأثانوية بداوي حممد بربج                                                البكالوريا التجرييب امتحان

 10/05/2016يوم                                            تقـــين رياضـــي  : لشعبةا
   د30و   سا 04: املـدة                      )          هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : اختبار يف مادة

  :حد املوضوعيني التالينيعلى املترشح أن خيتار أ
  املوضوع األول

   )نقاط .....( :التمرين األول
   
I. اإلحتراق التام لكتلةm = 1,3g من فحم هيدروجيين A  ملةذي الصيغة اCXHY  نتج عنهm= 4,3g  منCO2 

  d = 1,37ن كثافة خباره بالنسبة للهواء هي أعلما  H2Oمن  m = 2,34gو 

 .Aأكتب معادلة تفاعل اإلحتراق للمركب  .1

 ؟Aاملركب وما نوع. أوجد صيغته املة .2

II . جنري سلسلة التفاعالت التالية على املركبA:  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 . A,B`, B,C,D,E,F,G:  أكتب الصيغ النصف مفصلة لـ  .1

 . Iوليكن الناتج يف وجود اهليدروجني   Aعلى املركب  Pdأكتب تفاعل تأثري  .2
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 8من  1صفحة 
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 . MP = 126g/molكتلته املولية  Mتعطي بوليمري  Iبلمرة املركب  .3

 حسب درجة البلمرة أn .وما نوع البلمرة. أكتب معادلة التفاعل احلادث و. 

 :  التفاعلني التاليني  من جهة اخرى ولدينا .4

 مبيننا نوع الوسيط فاعلينيأكمل الت  . أ

 .يف التفاعل األول 

 .وما دوره يف الصناعة Lسم املركب ما إ  . ب

 

  )نقاط .....(  :ينالتمرين الثا
I.   

   Ii = 181,42 gو قرينة يوده  MA = 280g/molكتلته املولية  Aمحض دهين غري مشبع  
 . Aاعفة املوجودة يف احلمض الدهين ضوجد عدد الروابط املأ .1

 .Aلـ الصيغة اجلزيئية املة عني  .2

  محاض همأثالث  تشكل فت H2SO4و  KMno4مبحلول  Aنؤكسد احلمض الدهين  .3

/ HOOC- CH2 -COOH  /HOOC-(CH2)7-COOH  CH3-(CH2)4-COOH  

  عط رمزهأو حدد موضع الروابط املضاعفة يف احلمض.  

 .الدهين السابق مع الغليسريول للحصول على غليسرييد ثالثي من احلمض  mol 3يتفاعل  .4

 .صل اكتب معادلة التفاعل احلأ  . أ

  هلذا الغليسرييد النظريIs أحسب دليل التصنب   . ب

  K = 39 g/mol , I = 127g/mol  C= 12g/mol , O= 16g/mol , H = 1g/mol  ,/يعطى 
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 8من  2صفحة 
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II . ليكن لديك املركبA محض االسبارتيل سيستيئيل غليسل ليزين: كالتايل  مسهإ  
 .كتب صيغته النصف مفصلةأو Aما نوع املركب  .1
 .علل. مع كزانتوبروتيكاجيابية هل يعطي نتيجة  .2
 . Aما هي اموعات الفعالة املوجودة يف املركب  .3
 pH= 13عند  Aأكتب صيغة املركب  .4

 وصنفها  Aماهة املركب كتب صيغة نواتج إأ .5
كتب معادلة التفاعل وما أاملركبات السابقة له القدرة على تركيب رابطة كربيتية حدد هذا املركب وأحد  .6

 .دوره يف العضوية
  .له متثيل فيشر عطأو. علل. فعال ضوئيا هل الليزين .7

  
  

  
  )نقاط .....(  :لثالتمرين الثا

I. حيترقm1= 6g   البرتن السائلمن  C6H6(l)سعته احلرارية  ييف مسعر حرارC = 250j/K حيتوي على 
m2 = 9000g ن درجة احلرارة اإلبتدائية للماء واملسعر أ، إذا علمت  من املاءT1 = 20C0  والسعة

H0∆وأنطاليب اإلحتراق .C = 4,18j/g.Kاحلرارية الكتلية للماء 
r(C6H6 )(l)= -3268KJ/mol  

  أحسب : املطلوب

 .Q1كمية احلرارة الناجتة عن اإلحتراق  .1

 .T2درجة احلرارة النهائية عند التوازن   .2

 .Q2كمية احلرارة اليت اكتسبها املاء   .3
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 8من  3صفحة 
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II.  25عند  التفاعالت التاليةخرى لديك أمن جهةC0  

                  

  

 

H0∆ البرتن أحسب أنطاليب التشكل لكل من .1
f (C6H6 )(l) حلقي اهلكسان و (C6H12 )(l) ∆H0

f. 

 . جابتكإعلل . الثالث  ماص للحرارة أم ناشر للحرارة  هل هذا التفاعل .2

    الرابع ة عند حجم ثابت للتفاعل أحسب الفرق بني كمية احلرارة عند ضغط ثابت وكمية احلرار .3
      . T = 298kعند درجة احلرارة 

  )نقاط .....(  :رابعالتمرين ال
  :25C0عند  CCl4املنحل يف  N2O5لديك تفاعل تفكك  

  :مبتابعة تغري تركيزها بالنسبة للزمن اعطت النتائج التالية
160  120  80  40  0  t (min)  

0,054  0,063  0,072  0,08  0,1  mol/L]N2O5[  
  

  :املطلوب
  .اثبت أن التفاعل من الرتبة األوىل. 1

  .بطريقتني Kعني ثابت السرعة . 2

  علل ]0,5mol/L]N2O5 =0 قيمته لو كان التركيز اإلبتدائي وكم ستصبح t1/2استنتج زمن نصف التفاعل . 3

   t= 0minاحسب سرعة التفاعل عند . 4

  . N2O5من التركيز اإلبتدائي لـ  %85ما هو الزمن الالزم لتفاعل . 5

C(s)    +    O2(g)                  CO2(g)                                                  ∆H1 = -393,4 kj/mol 

H2(g)  + 1/2 O2(g)                        H2O(l)                       ∆H2 = -286 kj/mol 

C6H6(l)   + 15/2 O2(g)                       6CO2(g)  +  3 H2O(l)     ∆H3 = -3271 kj/mol 

C6H12(l)   + 9 O2(g)                             6CO2(g)  +  6 H2O(l)    ∆H4 = -3920 kj/mol 

  N2O5                    2NO2    +    1/2O2 
 

 8من  4صفحة 

R = 8,314 j/mol.k 



 

 

RAHOUANI SOFIANE2016 

  وع الثاينــــاملوض
  )نقاط .....: (التمرين األول

 
ونسبة الكربون واألكسجني فيه  d=2كثافة خباره بالنسبة للهواء  CXHYOZصيغته  Aمركب عضوي  .1

 O= 27,58%و  C= 62,06%على الترتيب 

 .و ما نوع الوظائف اليت ميكن أن حيتويها.  Aوجد الصيغة املة للمركب أ  . أ

   .كتب الصيغ النصف مفصلة املمكنة مع تسميتهاأ  . ب

  .ويتفاعل أيضا مع نترات الفضة النشادرية معطيا مرآة من الفضة DNPHيتفاعل مع   .2

مع نترات  Aو أكتب صيغة املركب العضوي الناتج من تفاعل املركب . Aما هي  طبيعة املركب    . أ
 .الفضة النشادرية

متبوعا باإلمامة فنحصل على   R-MgClمع مركب عضوي مغرتيومي من الشكل   Aيتفاعل املركب .3
 .   74g/molكتلته املولية  Bاملركب 

 C= 12g/mol , O= 16g/mol ,  H = 1g/mol/ يعطى 

 كتب التفاعل الكيميائي لتشكل املركب أB واستنتج صيغته النصف املفصلة. 

 . Cيتشكل املركب  Bعند نزع املاء من املركب  .4

 .و أكتب التفاعل الكيميائي احلاصل.ما هو الوسيط املستعمل  . أ

 . Dمث يتبع باالماهة فينتج املركب  O3مع األوزون  Cيتفاعل املركب   .5

 د الصيغة النصف مفصلة للمركب أكتب التفاعل احلاصل مع حتديD. 

 كتب تفاعل أLiALH4  وH2O  علىD  وليكن الناتجE وما نوع التفاعل.   

 كتب ناتج تفاعل املركب أE  معPCl5 

 

 8من  5صفحة 
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  )نقاط .....: (ثاينالتمرين ال
  

I. مينية التالية لديك األمحاض األ: 

  
  

  
 .مينية السابقةصنف األمحاض األ .1

 . Lesمثل مماكبات احلمض األميين اللوسني  .2

  (Phe)و فنيل أالنني  (Asp)سبارتيك لكل من األ pHi  أحسب قيمة الـ .3

 Asp (pka1 = 1,88 /pka2 = 9,60/ pkaR = 3,66 ) و  Phe(pka1 = 1,83 /pka2 = 9,13): يعطى

 . 14إىل  1من  pHيونية لليزين ملا يتغري الـ أكتب الصيغة األ .4

يف جهاز اهلجرة الكهربائية وأجري بعد  Phe , Asp , Lys: مينية التاليةنضع مزيج من األمحاض األ .5
 pHi(Lys) = 9,74مع العلم أن  pH  5,5 =ذلك فصل هذه األمحاض عند

 .عند هذه القيمةAsp  و   Pheو أكتب صيغة   محاض األمينية على اجلهازحدد موقع هذه األ  . أ

  -Lys-Les-Phe-: التايل ومسيه Aكتب صيغة البيبتيد أ  . ب

 .وكيف يتم الكشف عنها مع الشرح . Aما نوع الروابط املوجودة يف البيبتيد   . ت

II.  من مكونات زيت الزيتون ثالثي األوليني دليل تصبنهIs = 190 .  
 ستنتج الكتلة املولية للحمض الدهين املشكل لهأو. أحسب كتلته املولية  . أ

  C9أكتب صيغته النصف مفصلة مع العلم أن له رابطة مضاعفة يف الكربون التاسع   . ب

 .النظري للغليسرييد Iiواحسب دليل اليود . أكتب الصيغة النصف مفصلة للغليسرييد الثالثي  . ت

 .وما دور تفاعل اهلدرجة يف الصناعة. أكتب تفاعل اهلدرجة لثالثي األوليني   . ث

 C = 12g/mol , H = 1g/mol , O = 16g/mol , I = 127g/mol: يعطى

 8من  6صفحة 

HOOC-CH 2 CH

NH2

COOH

 
CH

NH2

COOHH2N CH2 4

 
CH

NH2

COOHCH2

 

CH

NH2

COOHCH3-CH

CH3

CH2

 

  Phe فنيل االنني

  Lesلوسني  

  Aspمحض االسبارتيك   Lysليزين 



 

 

RAHOUANI SOFIANE2016 

 
  )نقاط .....: (ثالثالتمرين ال

I 
  .25C0عند درجة احلرارة   C5H12(g) الغازي البنتانحتراق إلديك تفاعل  . 1

 
  

 وازن معادلة اإلحتراق  . أ

H0∆ الغازي البنتان نطاليب تشكلأحسب أ  . ب
f (C5H12(g))   25عندC0 . 

  . 25C0عند  للبنتان الغازي U∆حسب التغري يف الطاقة الداخلية أ   . ج

 50C0عند تغري درجة احلرارة مبقدار  الغازي البنتان حتراقإأحسب انتاليب   . د   

  H2O(l)  CO2(g)  O2(g)  C5H12(g)  املركبات  
-286     -393  /  …..  ∆H0

f (kj/mol) 
18  8,94  7,01  28,72  CP (cal/mol.k)  

 
  : أنعلما  البنتان الغازي لتشكل EC-Cحسب الطاقة الرابطة  أ .و
  
 
II . 1لديك  من جهة أخرىmol (1) من غاز مثايل ينتقل من حالة توازن   (P1=2atm,T1=273K)             

=   ): خالل حتول عكوس حيث تبقى القيمة   ) ºK )=T2 298 (2)حالة توازن إىل 푐푠푡푒).  
  .هلذا التحول .   V2 , P2 , V1أحسبمث  نوع هذا التحول ؟ ما .1

푅: حيثWوالعمل  Qمية احلرارة أحسب ك .2 = 8.314 푗. 푚표푙 . 퐾  و퐶 = R 

 . H∆واستنتج  푈∆أحسب التغري يف الطاقة الداخلية  .3

            1atm = 1,01325.105 Pa:يعطى 
1m3 = 103L  

 

C5H12(g)     +        O2(g)                                CO2(g)   +   H2O(l)    ∆H0
r =  -3537kj/mol   

 EC-H = 413kj/mol , ∆H0
d(H-H) = 436 kj/mol  ,∆H0

sub( C)  = 716,7 kj/mol 
 R = 8,314 j/mol.k  ,1cal = 4,185j 

 

 8من  7صفحة 
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  )نقاط .....(  :رابعالتمرين ال
   I .  كسجيين عطى تفكك املاء األأ(H2O2)  بوجود(Fe3+) كوسيط النتائج التالية:  

35  30  20  10  5  0  t (min)  

0,9  1,21  2,35  4,2  5,25  7,3  mol/L .10-2]H2O2[  

 ]f(t)   ]H2O2 =أرسم املنحىن البياين .1

 . t2 = 10min  إلى t1 = 5minمن  H2O2أحسب السرعة املتوسطة لتفكك  .2

  . t = 10 min أحسب السرعة اللحظية عند .3

II . خرى لديك املنحىن البياين التايلأمن جهة:  
 .عرب عن املنحىن املتشكل .1

 .ستنتج رتبة التفاعلإ .2

 .أحسب ثابت السرعة وعني وحدته .3

 .أوجد املعادلة الزمنية  .4

 ي زمن يكون التركيز املويل مساوي أعند  .5

 1mol/L  ن التركيز اإلبتدائي يساوي  لـ أعلما  0,472mol/Lلـ 

   t = 30min حسب قيمة سرعة التفاعل عند الزمنأ .6

 
 

2 5 t (h) 

 ]H2O2[ 0/ ]H2O2[ Ln 

2,5 

1 

 8من  8صفحة 

بعضنا ينام ليحلم بالنجاح والبعض{  

}اآلخر يستيقظ باكرا لتحقيقه  
يطلب منكم  / األستاذ سفيان رهواني

 أن تحلموا وتستيقظوا باكرا 
 بالتوفيق للجميع 


