
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ثانويات والية سعيدة                                                                   وزارة التربية الوطنية                 

  2019ماي:                                                                 امتحان بكالوريا تجريبي                          
الشعبة تقني رياضي

 30سا و  04اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق)                                                         المدة:

على المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين

 الموضوع االول:
 لتمرين األول:ا

I. 8.6لـاالحتراق التامg  من مركب عضوي(A)  يتفاعل معDNPH 22اعطى غيرجع محلول فهلنوالg  2منCO 

 

 اوجد الصيغة العامة له ؟.1
؟A) (للمركب اعط جميع الصيغ نصف المفصلة مع التسمية.2

II.:نخضع احدى مماكباته لسلسلة التفاعالت التالية 
1. A         B

2. B     °      C

3. C + H2            D

4. C  E F + G + H2O2

5. F           H
6. H + PCl5       I + POCl3  + HCl 

7. I + Mg    
ايثر     J

8. J + G      K + MgCl(OH) 

9. G مركز L

10. L + H          M +   H2O
11. n C                            P 

هو  10مردود التفاعل رقم اذا علمت ان A B C D E  F  G  H  I  J  K  L  M P: اوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات.1
60%

11، احسب درجة بلمرة التفاعل رقم  g/mol 141330هي   Pاذا علمت ان الكتلة المولية للمركب .2
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ألول:مرين األول:

منمن مرك8.6g8.6gلـلـتاماق التام 

 العامة له ؟صيغة العامة له ؟
غ نصف المفصللصيغ نصف المفصلة مع

ة التفاعالت التاسلسلة التفاعالت التالية:

G + H+ H22OO22

H
      I + POCl I + POCl3 +

ايث c    JJu     K +
duL + H          H          dمركزمركز

1. n C            n C       

هو10ود التفاعل رقمردود التفاعل رقم 

e
acaucdueded

ss
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  التمرين الثاني :

I.  هرمون متعدد البيبتيدA.C.T.H   حمض اميني تقوم بفرزه الغدة النخامية  39متكون منHypophyse 4
 ذا المقطع اعطى االحماض االمينية التالية الموجودةالتحليل المائي له Glu-His-Phe-Argناخذ مقطع منه 

:في الجدول التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صنف هذه االحماض االمينية.1
Argأعطي تمثيل فيشر للحمض االميني االرجنين .2

II. أخضعت االحماض االمينية لهجرة كهربائية عندpH=6

االحماض االمينية الموجودة في الجدول  ipHاحسب قيم.1
هربائيةكوضح مواقع هذه االحماض في شريط الهجرة ال.2

III.يتاين حمض الهستدين وفق المخطط التالي:
 

C
O

CH

CH2

NH3
+

C
NH

CHN

CH

O-

a b c dpKa1 pKa2pKaR 

   (a)  , (b)  ,  (d)جد الصيغ االيونية للهستدين .1
pH=1وpH=13اكتب الصيغ االيونية لرباعي البيبتيد           عند .2 : 

IV.    4 :5,8,11,14حمض االراشيدونيكΔ20C
      

مفصلة اكتب صيغته نصف .1
مركز في وسط حمضي موضحا النواتج  4KMnOاكتب تفاعل حمض االراشيدونيك بواسطة .2
��i احسب قرينة اليود.3

127g/mol            H=1g/mol      O=16g/mol        C=12g=�         يعطى /mol 

Glu Phe His Argاالحماض االمينية 

CO

H2C

OH

(       )2CH2

 

CH2

NH
N 

CNH

NH

NH2

CH2(       )3
Rالجذر 

2.19 1.83 1.8 2.17 1pKa
9.67 9.13 9.2 9.04 2pKa 

4.25 ///// 6.00 12.48 2pKa 
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الحماض االمينهذه االحماض االمينية
ر للحمض االمل فيشر للحمض االميني

H=6ة كهربائية عندهجرة كهربائية عند 

مينية الموجودض االمينية الموجودة في ال
كهربائلكريط الهجي شريط الهجرة ال

NH3

dubbuuKa1

am2.199 aaa9.679.67xaaa4.254.25ex////ex
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التمرين الثالث:

)  هو مذيب عضوي يستعمل في مختلف الصناعات كصناعة الزيوت , الدهون  الشحوم ,   dioxalane 1,3ديوكسالن ( )3.1(
 و صيغته النصف المفصلة من الشكل :  2O6H3Cالبالستيك صيغته العامة 

CH2

O

CH2

CH2

O 
I. 0,5االحتراق التام لg ) 200ديوكسالن ) السائل داخل مسعر حراري يحتوي على 3,1من ml  من الماء المقطر حرر طاقة

. K 9,3مع ارتفاع درجة حرارة بمقدار  Kj 11,51قدرها 

استنتج كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر و محتواه ..1
ية للمسعر المستعمل .احسب السعة الحرار.2
موضحا انطالبي تفاعل االحتراق . C°25ديوكسالن عند 3,1اكتب معادلة احتراق .3
.ديوكسالن الغازي 3,1احسب انطالبي تشكل .4
. C°65ديوكسالن عند  3,1احسب انطالبي احتراق .5
 ديوكسالن . 3,1في  (C-O)احسب انطالبي تشكل الرابطة .6

ρ (H2O) = 1g/ml      , Cp (H2O) = 4,185 J/g.K                : يعطى  
 

Hvap = 35,5 Kj/molΔ286 Kj/mol    , -=f (H2O(l)) HΔ393 Kj/mol      ,  -=f (CO2(g)) HΔ

 O (g)2CO (l)O2H (l)2O6H3C(g) 2 المركب       
Cp (j/mol.K)29,36 37,58 75,29 141,9 

 
ΔH sub(C(S)) = 717 Kj/mol , R= 8,314 j/mol.K

 H-H O=O C-H C-C الرابطة
Hf (Kj/mol) Δ - 437 - 498 - 410 - 348 

 

:التمرين الرابع

 : mol/L 0,01تركيزه االبتدائي  Aنريد تتبع تفاعل تصبن المركب 

 tالمتبقي بداللة الزمن  Aيعطي الجدول اآلتي تركيز            

16 12 8 4 0 t (min) 
3,51 4,18 5,19 6,83 01 (10-3mol/L) [ A ]

 /f(t)    1  = [ A ]ارسم المنحنى.1
 استنتج رتبة التفاعل .2
  Kاحسب ثابت السرعة .3
 1/2tاحسب .4
mol/l3-10عند اي زمن يصبح تركيز االستر المتبقي .5
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Kj1 Kj 1,51قدرها قدرها 

ستنتج كمية الاستنتج كمية الحرار.1
يةسب السعة الحاحسب السعة الحرار
3,1عادلة احتراقتب معادلة احتراق 
يوكديوك3,13,1ي تشكل  انطالبي تشكل 

ديوكس3,13,1حتراق طالبي احتراق 
((C-OO)كل الرابطة ي تشكل الرابطة 

5 J/g.K                g.K          :

HvaΔΔ86 Kj/mol    , Kj/mol    , 

(g)(g)22COO cccc
37,5837,5n.on(C(S))C(S)) = 717 Kj/mol= 717 Kj

O=OOC-HH atatatat- 4- 410410caaacaaaa

y(10( -33mol/L) [mol/Lcync
y
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 :ثانيالموضوع ال
 التمرين االول  

I. اجرينا سلسلة التفاعالت التالية غدائي (معطر ) نكهمكلتحضير مركب كيميائي يستخدم 

1)  A

2) B

3) C + O3

4) E

5)  F + Cl2

6) G + Mg

7) K + CO2

8) L + B 

B

C + ....

D + E

F

G + .....

K

L + .....

LiAlH4
H2O

170°C
H2SO4

UV

ROR

H2O

Zn
HCl

H2SO4
CH3 C O CH2 CH2 CH

O
CH3

CH3

+ H2O

H2O

 
 

  DNPHيتفاعل مع  Aمركب ان ال علمت اذا

صيغ المركبات المجهولة  ااعد كتابة التفاعالت محدد-
 

II.هراسيتامول من االدوية االكثر استعماال  لتحضير أحد مواد تركيباالب
    و نواتج ثانوية  Wفينتج مركب  5PCl  ب  L نقوم بمعالجة  المركب السابق -
مع الباراامينوفينول فينتج الباراسيتامول  Wيتفاعل المركب -

 اعد كتابة التفاعالت الحادثة.1
vعلمت أن استعملنا   المتحصل عليها ادا تجريبيةماهي الكتلة ال.2 = 8.43ml  من المركبW كتلته الحجمية

ρ=1.1 g/ml     وg 4.54 m =   76, ومردود التجربة من البارا أمينو فينول%  
      

و هيدروكسيد 4SO2(H(البنزن وحمض الكبريت كيف يمكن الحصول علي البارا امينو فينول انطالقا من  كيمائيوضح بتفاعل .3
 (Fe)و الحديد HNO)3(و حمض اآلزوت  (HCl)و حمض كلور الماء (NaOH)الصوديوم

 
III. تحضر وحدته البنائية   باستعمال المركب    الصقة في البناءبوليمير يستخدم  كمادةL :  السابق وفق التسلسل التفاعلي 

+ L

n Z

Z

 ....

CH CH

و البوليمير  Zاكمل التفاعالت محدد صيغ المركب .1
n=320حدد نوع التفاعل التاني واحسب كتلة البوليمير ادا علمت ان درجة البلمرة  .2

Cمعطيات : : 12g/mol         H : 1g/mol       O : 16g/mol  
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2 CCHH CCH3

CCHH33mmom
+ H

D

ت المجهولة ركبات المجهولة 

بهواد تركحد مواد تركيب
و نوو نواتجWW مركب فينتج مركب 
ول سيتامول 

vv ن المرمن المركب8 =8.43 =
%%7676ربة التجربة 

زن وحمض الالبنزن وحمض الكبريت
(Fe)(Fe)حديد و الحديد 

ق التسلسل التفاعق وفق التسلسل التفاعلي 
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 التمرين الثاني

 الجزء االول :
I. اليك صيغ االحماض االمنية

H2N CHC
CH2

OH
O

OH

(CH2)2

H
N

C

HO

O
H2N CH C

CH2

OH
O

C
NH2

O

H2N CH C OH

O

NH2

Lys Asn

Pro

Tyr                                                                                         

صنف االحماض االمينية.-1
اكتب األشكال الشاردية لكل من : -2

-Tyr :  عندipH= pH  وipH > pH   : 9,1 =1 2,2 =يعطى   , pka2= 10,7    , pkarpka
-Pro :  6,0 =1عندipH = pH 

-الببتيد المكون من :أكتب صيغة ثالثي -3 Asn - Pro    Tyr
بروتيك ختبار بيوري واختبار كزانتونتيجة تفاعل هذا الببتيد مع ا ما-4
pH=7عند   الناتجة عن اماهة الببتيد للهجرة الكهربائية يخضع مزيج األحماض االمينية     

مثل مواقع هذه االحماض االمينية على شريط الهجرة -5
PHi=5.4  Asn: معطيات :

. ثم تفاعل فسفرته اكتب تفاعل نزع مجموعة األمين للتيروزين-6
 

II. نتائج معايرة محلول حمضي لـ    1تمثل الوثيقةLysine  : 
 موضحا الطريقة المتبعة   1Pka    2Pka   RPka القيم:استخرج من البيان كل .1
 

 الجزء التاني 
I.  حمض دهنيA   دليل اليود لهIi=  100   صيغته النصف مفصلة 

CH3 CH2 CH CH CH2 C
O

OH7n 

واكتب رمز الحمض  nحدد قيمة .1

II. يدخل الحمض الدهني في تركيب تالتي جلسريد متجانس(x)
اكتب تفاعل هدرجة تالتي الجلسريد.1
) (xلتالتي جلسريد     Isاحسب دليل تصبن .2
 :اداعلمت أن   (Ia)له حموضة دليل ااحسب .3

)KOH)0.1mol/lمن  V = 1.5mlمنه تلزمها    5gمعايرة -
K = 39 g/mol      , � = 127 g/mol
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 االمينيةماض االمينية.
لكل من :لشاردية لكل من : 

pH= pHpH= و iipH > pH> pH
=ipH = pHpH = pH

-من : AsnAsn -- Pro   Pro yr
برواختبار كوري واختبار كزانتو

الببتيد للهجرة الماهة الببتيد للهجرة الكهرب
رةالهجرة 

PHi=5.4PHi=5  Asn ::
ه فسفرته

المتبعةريقة المتبعة 
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التمرين الثالث : 

I.: يحترق امين سائل وفق التفاعل التالي 

(g) 2+ N   (l)O2+   H   (g)2CO                          (g) 2+   O  )l(2NH-2n+1HnC

nوازن معادلة التفاعل بداللة .1

فترتفع  من الماء g 300يحتوي على  j/k 200من األمين السابق داخل مسعر حراري سعته  3gنقوم بحرق كتلة 
82,6درجة الحرارة بمقدار  K 

 احسب كمية حرارة االحتراق.1
 nبداللة استنتج انطالبي تفاعل االحتراق .2
الصيغة نصف مفصلة لالمين  جد.3

 j/g.K= 4,185 eCمعطيات :

  393kj/mol-=CO2(g))f(°H∆ol , kj/m101,5-=))l(NH2-CnH2n+1f(°H∆  ,286kj/mol-=H2O(l))f(°H∆

 اذا علمت ان : C° 40البي تفاعل االحتراق عند طاحسب ان.4

2(g)N2(g)O (l)O2H 2(g)CO )l(2NH-2n+1HnC المركب 
29.129.37 75.29 37.58 164,1Cp(j /mol.k) 

 
N��Nمن خالل مخطط تشكل األمين السابق احسب طاقة الرابطة  .5

 يعطى : 
ΔHsub(C(s)) = 717 Kj/mol    , ΔHvap = 31,4 Kj/mol

 H-H C-H N-HC-NC-C الرابطة
:kj/moldH∆436 413 387292348 

S1-= 0.1 mol.LNH2-CnH2n+1V.-1كانت سرعة اختفاء األمين في تفاعل االحتراق هي اذا  .6
H2OVوسرعة ظهور الماء   O2Vاستنتج سرعة اختفاء االكسجين  -

II. 0,5يتعرض mol  من غاز االرغونAr : (نعتبره غاز مثالي ) لتحوالت عكوسة فينتقل من
 ) .a( تحول  عند حجم ثابث 2الى حالة  1حالة  .أ

).bعند درجة حرارة ثابثة (تحول  3الى حالة  2حالة  .ب
 

3 2                     1  

 1الحالة  2الحالة  3الحالة 
P(atm )الضغط  1 2 ؟
V(L)الحجم  ؟ ؟ 6
T(K)درجة الحرارة  298 ؟ ؟

اكمل الجدول اعاله. .1
لكل من : HΔو االنطالبي   UΔ و قيمة التغير في الطاقة الداخلية Qو كمية الحرارة  Wاحسب العمل .2
 ).aالتحول ( .أ

 ).bالتحول ( .ب

 علما ان :                       

Pa5R= 8,314 j/mol.K  , 1atm = 1,013×10,           Cp =  
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ااحسب.1.1
استنتجاستنتج انط.2.2
الصيغةالصيغة نصجدجد3.3

معطيات :معطيات :

39-==CO2(g))CO2(g))f(°H∆, 

لبي تفاعل االحترالبي تفاعل االحتراقنطان ط

2(g)OO(l)

m/m/m/em/
29.375.29 mmmommmmسابق احسب طين السابق احسب طاقة ال

717 Kj/mol    , Kj/mol    ΔH

CC-HNN--HH tiotiotiotiotio41387387 tiotiotioaaatti
ott

= 0.1 mol.L= 0.1 mNH22-+1

V

ل من :فينتقل من :

P(a(cycycycyccc
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 ( تعاد مع ورقة االجابة )    1الوثيقة 

 االسم                                اللقب 
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