انغًٕٓسٌخ انغضائشٌخ انذًٌوشاغٍخ انؾؼجٍخ
يذٌشٌخ انزشثٍخ نٕالٌخ هبنًخ

ٔصاسح انزشثٍخ انٕغٍُخ
صبٌَٕخ ػٍغى صسًٌؼ – حًبو دثبؽ-
صبٌَٕخ حؾبػ انؼٍذ ٔ -ادي صَبرً-
صبٌَٕخ ْبدي يحًٕد  -ربيهٕكخ-
ايزحبٌ ثكبنٕسٌب رغشٌجً انزؼهٍى انضبَٕي

دورة مـــاي 6102
المدة 10 :ساعاث و 01د

إختبار فً مادة التكنولوجٍــــا (هندست الطرائق)
ػهى انًزشؽح أٌ ٌخزبس أحذ انًٕظٕػٍٍ انزبنٍٍٍ

انًٕظٕع األٔل
التمرٌن األولَ 05( :وبغ)
.I

كحى ٍْذسٔعًٍُ أسٔيبرً ( ،)Aصٍـزّ انؼبيخ  ،CXHYكزهزّ انًٕنٍخ  .78 g/molأيب كزهخ
انكشثٌٕ كٍّ رغبٔي  21يشح كزهخ انٍٓذسٔعٍٍ.
 )2اعزُزظ صٍـزّ انؼبيخ.
ٌؼطىH = 1g/mol , C = 12g/mol :
 )1أكزت صٍؼزّ انُصق يلصهخ.
َ )3غشي ػهى انلحى انٍٓذسٔعًٍُ األسٔيبرً عهغهخ انزلبػالد انزبنٍخ:
B + HCl
C

AlCl3
ROR
T

E

B + Mg
C+D

F + MgClOH
G + H2 O

A + Cl2

E + H2 O
H2SO4
270°C

F

nG

n
اعزُزظ صٍؾ انًشكجبد.G, F, E, D, C, B :
.II

نزحعٍش انٍُهٌٕ  6-6كً انًخجش .اعزخذيُب انًٕاد انزبنٍخ:
 كهٕسٌذ األدثٍم ْكغب يضٍهٍٍ صُبئً ايٍٍصفحت 0من 2

 سثبػً كهٕس انكشثٌٕ.يب ْٕ دٔس سثبػً كهٕس انكشثٌٕ؟
أكزت يؼبدنخ رلبػم انجهًشح نهٍُهٌٕ .6-6
يضم يوطؼب يٍ انٍُهٌٕ ٌ 6-6حزٕي ػهى ٔحذرٍٍ ثُبئٍزٍٍ.
ػهم عجت رغًٍخ ْزا انجٕنًٍٍش ثبنٍُهٌٕ .6-6

)2
)1
)3
)4

التمرٌن الثانًَ 07( :وبغ)
.I

نذٌُب األحًبض انذٍُْخ انزبنٍخ:
)2
)1
)3
)4

.II

C20 : 2∆9 ,15
; C18 : 1∆9
; C18 : 0
أكزت انصٍـخ َصق انًلصهخ نألحًبض انذٍُْخ انغبثوخ.
سرت ْزِ األحًبض ٔكن هٍى دنٍم انٍٕد انًزضاٌذح.
عذ َٕارظ أكغذح األحًبض انذٍُْخ ثٕاعطخ  KMnO4كً ٔعٕد .H2SO4
رلبػم  3يٕل يٍ انحًط انذًُْ انًؾجغ يغ انـهٍغٍشٔل ٌؼطً انًشكت .A
أ -أكزت يؼبدنخ انزلبػم.
ة -حذد غجٍؼخ انًشكت .A

نذٌك انغذٔل انزبنً:

سيض انحًط
األيًٍُ
Lys
Phe
Asp
Thr

انغزس
2)4

2

(CH

H 2N

CH

2

CH

CH

HOOC

H 3C

PKa1

PKa2

PKaR

PHi

2.18

8.95

10.53

……

……

9.23

/

5.48

……

5.50

3.66

2.77

2.2

……

/

5.66

OH

)2

أكًم انغذٔل يغ انزؼهٍم.

)1

صُق األحًبض األيٍٍُخ انغبثوخ.

)3

يضم انًزًبكجبد انعٕئٍخ نهحًط األيًٍُ  Thrحغت إعوبغ كٍؾش.

)4

أكزت انصٍؾ األٌٍَٕخ نهحًط األيًٍُ  Lysػُذ رـٍش انـ  PHيٍ  2إنى .21

)5

أكزت انصٍـخ َصق انًلصهخ نشثبػً انججزٍذ انزبنً يغ رغًٍزّ:
Lys-Phe-Asp-Thr
صفحت  6من 2

)6

أكًم انزلبػهٍٍ انزبنٍٍٍ:
………. + ………. + ……….

+ HNO2

HC

COOH

NH2

………. + ……….

+ 2HNO3

HC

COOH

2

CH

H 3C

OH

CH

HO

NH2

التمرٌن الثالثَ 04( :وبغ)
نضو نوٍبط انحشاسح انًٕنٍخ نهزؼذٌم األدٔاد ٔانًٕاد انزبنٍخ:
 يخجبس يذسط ).(50 ml يغؼش حشاسي )(Calorimétre يوٍبط حشاسح (.)01 يؼبء ثٍؾش ()01  50 mlيحهٕل (0.5mol/l) NaOH (0.5 mol/l) HCl 50 mlثؼذ إعشاء انزغشثخ رحصهُب ػهى انُزبئظ انزبنٍخ.
دسعخ انحشاسح انُٓبئٍخ Tf
28°C

كزهخ انًضٌظ دسعخ انحشاسح االثزذائٍخTi
25°C
100g

∆T

كًٍخ انحشاسح انًُطهوخ Q

 )2أكًم انغذٔل.
 )1ػشف انًغؼش انحشاسي.
 )3أحغت ػذد يٕالد  HClانًؼذنخ.
 )4أحغت انحشاسح انًٕنٍخ نهزؼذٌم.
 )5أكزت يؼبدنخ انزلبػم انحشاسٌخ نهزؼذٌم.
رؼطىCeau = 4.185 j/g.k :
يالحظخ :رًٓم انغؼخ انحشاسٌخ نهًغؼش ٔيحزٕاِ.

التمرٌن الرابعَ 04( :وبغ)
رب ثؼُب انزحهم انًبئً نهغكشٔص ػُذ انذسعخ ) (27°Cكزحصهُب ػهى انُزبئظ انزبنٍخ:
280

230

60

0

0.532

0.630

0.807

2

 )2أسعى انًُحُى انجٍبًَ= f(t):

0

) t(minانضيٍ
)(mol/l

𝐴
⬚ ln
𝐴

 )1اعزُزظ سرجخ انزلبػم يغ انزؼهٍم.
 )3حذد صبثذ انغشػخ ثٍبٍَب.
 )4أحغت صيٍ َصق انزلبػم.
 )5أحغت انغشػخ انًزٕعطخ خالل انًغبل ). t1(60min) – t2 (130min
صفحت  0من 2

انغكشٔص

انًٕظٕع انضبًَ
التمرٌن األول 12( :نقاط)
نذٌك عهغهخ انزلبػالد انزبنٍخ:

حٍش انًشكت  Aكحٕل كضبكزّ انجخبسٌخ ثبنُغجخ نهٕٓاء .d=2.6
 )2عذ انصٍـخ َصق انًلصهخ نهًشكت . A
 )1حذد انصٍؾ انُصق يلصهخ نهًشكجبد. G , F , E , D , C , B :
 )3اركش اعى انزلبػم سهى ( )6صى اركش خصبئصّ.
 )4اعزُزظ يشدٔد انزلبػم يغ انزؼهٍم.
 )5ثهًشح انًشكت  Cرؼطً انجٕنًٍٍش .H
أ) اكزت رلبػم انجهًشح يغ ركش اعى انجٕنًٍٍش.
ة) يضم يوطغ يٍ انجٕنًٍٍش ٌ Hحزٕي ػهى صالس ٔحذاد.
ط) اركش صالس اعزؼًبالد نٓزا انجٕنًٍٍش.
د) حذد دسعخ ثهًشح انًشكت  Hارا ػهًذ اٌ كزهزّ انًٕنٍخ .70 Kg/mol

التمرٌن الثانً 10( :نقاط)
.I

ؿهغشٌذ صالصً يزغبَظ دنٍم رصجُّ  ٔ Is = 190دنٍم انٍٕد .Ii = 86.6
 )2احغت انكزهخ انًٕنٍخ نضالصً انـهغشٌذ.
صفحت  0من 2

.II

 )1أعذ ػذد انشٔاثػ انًضدٔعخ انًٕعٕدح كً ْزا انـهغشٌذ انضالصً.
 )3احغت انكزهخ انًٕنٍخ نهحًط انذًُْ انًؾكم نضالصً انـهغشٌذ.
 )4عذ انصٍـخ انغضٌئٍخ انًغًهخ نهحًط انذًُْ ٔ صالصً انـهغشٌذ.
Glu Val Phe Lys
نذٌك انججزٍذ انزبنً:
 )2حذد َٕع انججزٍذ يغ انزغًٍخ .
ْ )1م ٌؼطً َزٍغخ اٌغبثٍخ يغ كبؽق ثٍٕسي؟ ػهم.
ْ )3م ٌؼطً َزٍغخ اٌغبثٍخ يغ كبؽق كضاَضٕثشٔرٍٍك؟ ػهم.
 )4صُق االحًبض االيٍٍُخ انًؾكهخ نهججزٍذ.
 )5يضم انصٕسح  Lنهحًط االيًٍُ . Phe
 )6احغت انـ  Phiنهحًط االيًٍُ  Gluارا ػهًذ اٌ :
PKa2 = 9.67
PKaR = 4.21
 )7اكزت انصٍؾ االٌٍَٕخ نٓزا انحًط االيًٍُ ػُذ PH = 13 :
ٌؼطــى:
انصٍـخ

انحًط األيًٍُ
Glu
Phe

Lys
Val

التمرٌن الثالث 10( :نقاط)
 )2نٍكٍ رلبػم رؾكم انجشٔثبٌ:
)C3H8(g

)3C(s) + 4H2(g

أ) احغت اَطبنجً رؾكم انجشٔثبٌ ) ).∆Hf °(C3H8 (g
ة) ْم انزلبػم َبؽش أ يبؿ نهحشاسح ؟ ػهم.
ٌعطى∆HSub° (Cs)= 717 Kj/mol :

صفحت  0من 2

PKa1 = 2.19
PH = 4.21

H-H

C-C

C-H

انشاثطخ

436

348

413

)E (Kj/mol

 )1نذٌك ػُذ  15 C°رلبػالد االحزشام انزبنٍخ نكم يٍ انٍٓذسٔعٍٍ ٔ االٌضبٌ ٔ االصهٍٍ انزبنٍخ:

∆H1° = -285.8 Kj/mol

)H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l

∆H2° = -1559.8 Kj/mol

)CH3-CH3 (g) + 7/2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3H2O (l

∆H3° = -1411.3 Kj/mol

)CH2=CH2 (g) + 3 O2 (g) → 2CO2(g)+2H2O(l

أ)

اكزت يؼبدنخ رلبػم ْذسعخ االصهٍٍ.

ة) اعزُزظ  ∆H4°نزلبػم ْذسعخ االصهٍٍ.
 )3يٍ خالل رلبػم احزشام االٌضبٌ ػُذ . T0 = 25 C°
أ) احغت ). E (C=O
ٌعطى :
E (O=O) = 498 KJ/mol

E(O-H) = 463.4 Kj/mol

ة) كى ٌصجح اَطبنجً ْزا انزلبػم ػُذ
ٌعطى :
)CO2 (g
37.20

)C2H6(g
68.68

)H2(g
28.84

∆H°vap(H2O) = 44KJ/mol

 T = 80 C°؟

)O2(g
29.37

)H2O(l
75.30

انًشكت
)Cp(j/mol

التمرٌن الرابع 10( :نقاط)
اػطى انزحهٍم انًبئً نججزٍذ يضٌظ يٍ االحًبض االيٍٍُخ رى انكؾق ػُٓب ثطشٌوخ انكشٔيبرٕؿشاكٍب انٕسهٍخ
(اَظش انٕصٍوخ .)02
 )2يبرا رًضم انٕصٍوخ  02؟
 ) 1أركش يجذأ كصم األحًبض األيٍٍُخ ثطشٌوخ انكشٔيبرٕؿشاكٍب انٕسهٍخ
 )3يب ْٕ دٔس كبؽق انٍُُٓذسٌٍ ؟
)4احغت يؼبيم عشٌبٌ انحًط االيًٍُ . Tyr
)5اعزُزظ االحًبض االيٍٍُخ انًكَٕخ نهًضٌظ.

صفحت  2من 2

انٕصٍوخ 02

