
  بسم اهللا الرحمان الرحيم 

  

يسرني أن أضع بين أيدينا هذا العمل المتواضع إلخواتنا األساتذة و الطلبة           

هو عبارة عن عملية جمع مواضيع إلمتحانات و الذي المقبلين إلجتياز شهادة البكالوريا،

ض والثانويات وفروض وبكالوريات مقترحة ألساتذة من مختلف الواليات   ورياتبكال بع

للسنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي  2014الى  2008وزارة التربية الوطنية من 

  .تخصص هندسة الطرائق 

فأرجوا من األساتذة إن كان هناك اي خطأ وارد في أي موضوع أن ينبهوننا إليه إلعادة 

تصحيحه وآمل أن يكون هذا العمل مفيد للطلبة الذي أتمنى لهم النجاح دوما ودائما في 

  .في مسارهم الدراسي تى الميادين وخاصة شهادة البكالوريا التي يعتبرونها عقبةش

   خصوصاوكما اشكر جميع األساتذة عامة وأساتذة هندسة الطرائق 

  من دون أن أنسى الشكر الكبير لمفتشي المادة وخاصة

  مفتش التربية والتكوين زيوش مداني و المفتش شاللي ناصر 

  

  

     

  

 

 األستاذ رهواني سفيان



 ة الدميقراطية الشعبيةيزائراجلمهورية اجل

  مديــرية التربية لوالية البويــرة                           وزارة التربية الوطنية                              
          ثانوية بداوي حممد بربج أخريص                        لتعليم الثانوي                  ل بكالوريا جترييبإمتحان 

 2013 دورة مــاي                                                 ي ـــين رياضـــتق : لشعبةا

  د30و سا 04: املـدة                          )           هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : يف مادة اختبار
  :التاليني أحد املوضوعنيعلى املترشح أن خيتار 

  ولوع األــاملوض
  

  )نقاط 05( الكیمیاء العضویة :التمرین األول
 
I. الیك التفاعالت التالیة: 
بالنسبة للھواء  Aعلما أن الكثافة البخاریة لأللسن  .1

 .أوجد صیغتھ المجملة 0,97ھي 
 . H,G,F,E,D,C,B أوجد صیغ المركبات .2
وأذكر ممیزاتھ وقیمة  5ما إسم التفاعل رقم  .3

 المردود؟
ت تأثیر الحرارة تح Dاكتب تفاعل المركب  .4

 . -OHووسط قاعدي 
 .المتبوع باإلماھة O3مع  Aأكتب تفاعل المركب  .5
H3Oو  Znمع  Cاكتب ناتج تفاعل المركب  .6

+ . 
  .البولیمیر الناتج واسم Aأكتب تفاعل بلمرة المركب  .7
 . أذكر نوع البلمرة .8

  
 )نقاط 05(الكیمیاء الحیویة  :التمرین الثاني

I. سمھا غلیسیرید ثالثي لیكن لدیك α- لینولیل - β - بالمتیل- αُ- بیوتیرین. 
 .ما نوع ھذا الغلیسیرید الثالثيأكتب صیغة ثالثي الغلیسیرید   . أ

 .النظري لھذا الغلیسیرید الثالثي ISأحسب دلیل التصبن  و  .KOHأكتب تفاعل التصبن مع    . ب
 .أحسب دلیل الیود النظري لثالثي الغلیسیرید   . ت

 ,C4:0/ H= 1g/mol/ I=127g/mol , K=39g/molبیوتیریك / C18:2Δ9,12  لینولیك/ C16:0البالمیتیك (    : یعطى   
O = 16g/mol  ( C = 12g/mol / 

II.  لیكن لدیك األحماض االمینیة التالیة: 
  Val  R =  -CH-(CH3)2 PKa1=2,32 / PKa2=9,62 (Valine)فالین 
 / Lys  R =  -(CH2)4-NH2  PKa1=2,18- PKa2=8,95 (Lysine)لیزین 

PKaR= 10,53  
  / Cys  R =  -CH2-SH  PKa1=1,19 (Systéiene)سیستیئین 

PKa2=10,28 / PHi= 5,07  
 .مینیة السابقةصنف األحماض األ .1
 .، مثل إسقاط فیشرال ضوئیافع  Lys ھل الحمض األمیني  .2

4من  1صفحة   

1 )     A    +  H2O
H2SO4 B

2 )   B KMnO4 

H2SO4
 C

KMnO4 

H2SO4

3 )  B  +  PCl5 E  +   POCl3  +   HCl
H2O  F   +   MgBrOH

5 )    F    +      D H2SO4  G     +   H2O

D

6 )  E   +   CH3-CH2-N-(CH3)2   H

4 )   C   +  CH3-MgBr



  . Valو   Lysلـكل من   PHiأحسب قیمة  .3
  .12إلى  1ن م PHعند تغیر  Lysأكتب الصیغة األیونیة للحمض األمیني  .4
 .(Val , Lys)  المتشكل من الحمضین األمینیین لثنائي الببتیدأكتب الصیغ الممكنة  .5
  .إجابتكعلل  .ماھي نتیجة تفاعل الببتید مع بیوري .6
  

  )نقاط 5( الدینامیكا الحراریة  :الثالث التمرین
I.  التفاعلین التالیینلیكن لدینا:  

1) H2(g)    +      ½ O2(g)                     H2O(g)                           ∆H°1= - 242 KJ /mol 
2) H2(g)    +       Cl2(g)                                2 HCl(g)                         ∆H°2 = - 184KJ / mol 

 . HCl(g)و  H2O(g)لكل من  H°f∆  استنتج .1
 . (H-Cl)أحسب طاقة تشكل الرابطة  .2
 . H°f(H2O)(l)∆   للماء السائلأحسب أنطالبي التشكل  .3
II. 2                          :    لیكن التفاعل التاليHCl(g)    +   1/2O2(g)                   H2O(g)         +       Cl2(g)          
 . °25Cأحسب أنطالبي التفاعل عند  .1
  R = 8,314 j/mol.Kعلما أنا  . /وماذا تستنتج  خالل التفاعل Wأحسب العمل المنجز  .2
 .°100Cأحسب أنطالب التفاعل عند  .3

∆H°d(Cl2)  ∆H°d(H)  ∆H°vap(H2O) 
242.6 Kj/mol  218Kj/mol  44Kj/mol  

 
HCl(g)  O2(g)  H2O(g)  Cl2(g)  المركب  
29.12  29.36  33.58  33.93  CP ( j/K.mol) 

  

  )نقاط 05( الجانب العملي :التمرین الرابع
واد الغذا   ن الم ة         تضاف في العدید م ادي فسادھا نتیجة الحرارة والرطوب ة لتف ادة كیمیائ ة م خ ، ....ئی ادة   ولتحضیر ال ذه الم  ھ

  :نستخدم المواد واالدوات التالیة
  األدوات  المواد 

8g  منKMnO4 .  
3gمن NaOH .  

5ml  منC6H5-CH2OH   
HCl (2mol/L) .  

  ماء جلیدي
  

  (250ml)دورق كروي ذو عنقین  -
وب    ، مسخن كھربائارتدادي مكثف  - ان، أنب ي، حجر خف

 .بروم، حامل 
 قمع بوخنر، حوجلة بوخنر، ورق ترشیح  -
  .جھاز كوفلر ، فرن التجفیف  -

  
 .أكتب معادلة التفاعل الحادث  .ما إسم المادة المحضرة .1
 .على أي شكل تكون ھذه المادة بعد تحضیرھا تجریبیا   .2
 .أنبوب بروم في التجربة مللماذا نستع . ما ھي طریقة الفصل المستعملة في التحضیر ولماذا .3
 .٪67.041النقیة المحصل علیھا إذا كان مردود التفاعل ھو  كتلة المادةأحسب  .4

 ،  C = 12g/mol  ،H = 1g/mol  ،O = 16g/mol  ،Na = 23g/mol  ،K = 39,1: یعطى( 
M n =54,93g/mol    ، = 1,12g/cm3 ρ ( 

  
  

4من  2صفحة   



  الثانـــــــيوع ـــــاملوض
  )نقاط 05( لكیمیاء العضویةا :التمرین األول

I.  لتحضیر األلیاف النسیجیة الصناعیة یتم إنطالقا من البولي إیثیلین تترافتالت ولتحضیر ھذا البولیمر الذي ھو عبارة عن
  :وفق التفاعل التالي  Yمع  Xتفاعل المركب 

  

  

  

  .أكمل تفاعل البلمرة وإذكر نوع البلمرة  . أ

II.   وللوصول إلى صیغة كل منX  وY  التالیة تبسلسلة من التفاعال نقوم: 

 

 

                                                                                                             أكتب الصیغ النصف مفصلة للمركبات .1
K,J,I,H,G,F,E,D,C,A. 

                                                                        دون                                  Yإلى  Jكیف یمكن المرور من  .2
 .وذلك بكتابة التفاعل. Kالمرور بـ 

 

 

  

  

 )نقاط 05(الدینامیكا الحراریة :التمرین الثاني
I.  1مسعر حراري یحتوي علىKg  من الماء عند درجة الحرارةT1= 20C°  200نضیف لھg   من الماء عند درجة

.                                                              = 24,55C°  Tf، درجة الحرارة عند التوازن بلغت °T2= 50Cالحرارة 
 ماھي السعة الحراریة للمسعر؟. أ

II.  200نضیف بعد ذلك للمزیج السابق قطعة من النحاس كتلتھاg   عندT2 = 50C°  ونسجل حرارة التوازنT`= 24,9C° .
 .mcu= 63,5g/molو  Ceou= 4,18J/g.K: علما ان  Ccuالسعة الحراریة المولیة للنحاس  استنتج. أ
III.  مول من غاز مثالي عكسیا من الضغط  1یتمدد(Pi = 10atm)  إلى الضغط( Pf = 0,4atm)  عند درجة حرارة ثابتة    

t=   0C°                                                                .                                                                               
                                                                                           .ما نوع التحول، برھن قانون التمدید لھذا التحول. 1
                              .للغاز المثالي  ΔHوأحسب  UΔالطاقة الداخلیة ستنتج ا و المثاليالمبذول من طرف الغاز  Wأحسب العمل  .2

  R = 8,314J/mol.K: یعطى

4من  3صفحة   

HOOC COOH

X

+ HOH3C CH3OH

Y
nn .........

C   +    HCl
ALCl3

2)    C     +  CH3Cl ALCl3 D    +      HCl

3)       D
KMnO4 ,con

H2SO4
 X

4)    E   +   Mg R-O-R"
F

5)    F    +   CO2 G

6)   G   +  H2O H    +   MgCl(OH)

7)     H LiALH4 ou H2O I

8)         I AL2O3 ou 400c°
J    +     H2O

9)      J RCO3H H2OK Y

1)   C6H6   +    A

 موقع بارا



  )نقاط 5(كیمیاء الحیویةال  :الثالث التمرین

I. إلیك صیغة الببتید التالي:  
  

  

  

  

 وما ھي نتیجة ھذا الببتید مع بیوري وكزنثوبرتیك علل ؟. سم الببتید .1
 . PH = 12كتب صیغة ھذا الببتید عند أ .2
 .أكتب الصیغ الكیمیائیة لألحماض األمینیة المكونة لھذا الببتید وصنفھا، ثم عین ذرات الكربون الغیر متناظرة .3
 .Dمثل حمض أمیني في الصیغة  .4
                        PH = 2,77في جھاز الھجرة الكھربائیة عند    ( Ala , Asp , Lys )وضع مزیج من االحماض األمینیة   .5

 .عند ھذه القیمة ى الجھاز موقع كل حمض وأكتب صیغة كل حمضوضح عل. أ

  )نقاط 05(الجانب العملي  :التمرین الرابع
  .وتم إستخدام المركز H2SO4لتحضیر بروم اإلیثیل تم معالجة اإلیثانول مع حمض البروم في وجود وسط حامضي 

  

  .من بروم اإلیثیل   V = 10 mLبعد إجراء التجربة تم الحصول على 
 .أكتب معادلة التفاعل الحادث للحصول على بروم اإلیثیل .1
 .المركز H2SO4ما ھو الھدف من إضافة قطرات من  .2
 .الماء ما ھي الطریقة المستعملة في فصل بروم اإلیثیل عن .3
 لماذا؟. اثناء إضافة الكحول اإلیثیلي نعرض الدورق الكروي إلى تیار مائي بارد .4
 .أحسب مردود التجربة  .5

 :یعطى
( H = 1g/mol , O = 16g/mol , C =12g/mol , Br = 80g/mol )  الكتلة الحجمیة لبروم اإلیثیلρ = 1.5g/cm3 

  
  
  
  
  
 
 

  األدوات  المواد
 H2SO4 ….22 ml 

                                                   كحول إیثیلي

(95° , d= 0,8 , V = 30ml , ρ = 0,45g/cm3) 

  . جلید - ماء مقطر –ماء جلیدي 

HBr…..20g 

            ممص  –مصباح بنزن  –مكثف   -دورق كروي

  اجاصة ماصة  –

        حامل –مخبار مدرج  –دورق إستقبال  –حمام مائي  -

  .حوض التبرید –حبابة اإلبانة  - حساس   میزان -

  

4من  4صفحة   

H2N CH C N CH C N CH C N CH COOH

CH2

O H

CH3

O H

CH2

O H

(CH2)4
COOH C6H5-OH H2N

 PHi=2,77 PHi=6 
PHi=5,66 PHi=9,74 

، راقب كلماتك ألا تصبح أفعالك، راقب أفعالك ألا كراقب أفكارك ألا تصبح كلمات
 تصبح عاداتك، راقب عاداتك ألا تصبح شخصيتك، راقب شخصيتك ألا تصبح مصريك

 ع التوفيق والنجاح يف الدارينأستاذ املادة رهواين سفيان  يتمىن للجمي



 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر

  ةوزارة التربية الوطنية                                                                        مديــرية التربية لوالية البويــر
    ثانوية بداوي حممد بربج أخريص                                                                 الفصل األول                 إمتحان 

  22/11/2012يوم الشعبة تقين رياضي سنة ثالثة ثانوي                                                                
   ســــا 2: املـدة                                            )           هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : اختبار يف مادة

  
  )نقاط 10( :ألولالتمرين ا

 
  . Bاملركب  يتفاعل مع املاء ينتج  d= 0.965كثافة خباره بالنسبة للهواء  Aألسن  

 .C  مع نفس الوسيط السابق ينتج  `Cكما يتفاعل املركب  `Cينتج  KMnO4و  H2SO4بوجود  Bنأكسد املركب  -

 .Fو  Eو  Dينتج  PCl5 مع   Bنفاعل املركب  -

  MgBr(OH)و  Gغرتيوم مث باإلماهة ينتج مع بروميد مثيل امل `Cيتفاعل املركب   -

 . H2Oو   Hفينتج  Cمع  Gتفاعل املركب   -

 . Aأوجد الصيغة املة للمركب  .1

 .H,G,F,E,D,C ,C`,B ,Aأعد كتابة التفاعالت احلاصلة مع توضيح صيغ املركبات  .2

 .Bهو الوسيط املستعمل يف احلصول على املركب  ما .3

 . +Zn/Hمع   `Cماهو ناتج تفاعل املركب  .4

 .هو الوسيط املستعمل يف التفاعل، واستنتج املردود ، وماهي خصائصه، وما Hما إسم تفاعل احلصول على  .5

  Iاملتبوع باإلماهة لينتج املركب200C0 و Agبوجود الوسيط O2 مع أكسجني اهلواء  Aأكتب تفاعل ناتج املركب  .6

 :ليكن لديك التفاعل التايل .7

n X    +     n I OC COO CH2 CH2 O

n

 +   m H2O

  
 .ما إسم التفاعل احلادث  . أ

  . Xإستنتج صيغة املركب   . ب
  

  )نقاط 03( :ثانيلالتمرين ا

  
  :إقترح سلسلة من التفاعالت 

CH   لإلنطالق من .1 CH    للحصول على   HO CH2 CH2 OH 

 C6H5-NH2   إىل     C6H5- NO2   من .2

CH3من    .3 CH2 COOH    إىل    CH3 CH2 C CH2 CH3

O

  
  
  

2من 1صفحة   



  )نقاط 07( عملي :ثالثلالتمرين ا

  
  .يف العديد من املشروبات الغازية نقرأ من بني مكوناا محض الرتويك أو برتوات الصوديوم

  :ولتحضريه نستخدم املواد واالدوات التالية
  األدوات  املواد 

8g  منKMnO4 .  
3gمن NaOH .  

5Ml ن مC6H5-CH2OH   
HCl (2mol/L) .  

  ماء جليدي
  
  

 
  (250ml)دورق كروي ذو عنقني  -

مكثف، مسخن كهربائي، حجر خفان، أنبوب بروم، حامل   -
. 

 قمع بوخنر، حوجلة بوخنر، ورق ترشيح  -

  .جهاز كوفلر ، فرن التجفيف  -

  
 .أعطي الرسم املناسب لتحضري هذه املادةبإستعمال األدوات  .5

 .عل احلادث أكتب معادلة التفا .6

 .يف حتضري املادة HClما دور كل من جهاز كوفلر، ومادة  .7

 ما هي طريقة الفصل املستعملة يف التحضري وملاذا؟ .8

 . KMnO4و  NaOHأحسب عدد موالت كل من الكحول البرتيلي و  .9

 = mأحسب مردود التفاعل إذا كانت الكتلة احملصـل عليهـا هـي     .10

4,237g . 
 
 ،  C = 12g/mol  ،H = 1g/mol  ،O = 16g/mol  ،Na = 23g/mol  ،K = 39,1: يعطى( 

M n =54,93g/mol    ، = 1,12g/cm3 ρ ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ›برتران روسل ‹﴿ لما علينا أن نكرر أخطاء الماضي إن كانت هناك أخطاء جديدة علينا أن نرتكبها﴾ :حكمة اليوم

  
 رهــــواني سفيــــان: أستاذ المادة                 بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء اهللا                    

 
 

2من 2صفحة   



 ة الدميقراطية الشعبيةياجلمهورية اجلزائر

  مديــرية التربية لوالية البويــرة                              وزارة التربية الوطنية                              
  ثانوية بداوي حممد بربج أخريص                                                للتعليم الثانوي          الفصل األولإمتحان 

  2010 ديسمرب 01يوم                                                    الشعبة تقين رياضي سنة ثالثة ثانوي
  سا  02: املـدة                                       )                              هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : إختبار يف مادة

  
  :ولألالتمرين ا

 
كما أنه يتفاعل أيضاً مع حملول طولنس معطياً مرآة  DNPHمن مميزات هذا املركب أنه يتفاعل مع  CnH2nOصيغته اجلزيئية  Aمركب عضوي 

  .من الفضة
 ؟ Aماهي طبيعة املركب  .1
 .صيغته املة وأعط مجيع صيغه النصف مفصلة مع التسمية أوجدd=2إذا كانت كثافة خباره هي  .2
 .مع حملول طولنس  Aأكتب صيغة املركب العضوي الناتج من تفاعل املركب  .3
 .  Dيعطي  Cعلى املركب  PCl3، تأثري Cيعطي املركب  A على املركب H2SO4و KMnO4تأثري  .4

  .مع كتابة الفاعل C ,Dأكتب صيغيت املركبني 
ذي الكتلة  Eمتبوعا باإلماهة فنحصل على املركب   R-MgClمع مركب عضوي مغرتيومي صيغته العامة من الشكل  Aكب يتفاعل املر* 

  .74g/molاملولية 
 .، إستنتج صيغته النصف مفصلة Eالكيميائي لتشكل املركب أكتب التفاعل  .5

 . Fيتشكل املركب  Eعند نزع املاء من املركب  .6

 ماهو الوسيط املستعمل؟  
 لتفاعل الكيميائي احلادثأكتب ا. 

  .أكتب التفاعل الكيميائي احلاصل.  Gمع األزون مث يتبع باإلماهة فينتج املركب  Fيتفاعل املركب  .7
  .و سيتون، ماهو الوسيط وأكتب التفاعل احلادث H2Oو CO2يف وجود وسيط ينتج لنا  Cمن املركب  2molنفاعل  .8

 
  :الثاينالتمرين 

  
ها من تفاعل الفنيل مادة بالستيكية تتميز مبقاومتها للحرارة واحملاليل احلمضية وخواص ميكانيكية كبرية يتم حتضريمادة البويل كلوريد       

  :رف عليها يف عدة إستعماالتبلمرة كلوريد الفنيل او االيثن ميكنك التع
 .يميائية املفصلة لكلوريد الفنيل، وأكتب رمزهاعط الصيغة الك .1

 مري املدروس ، مانوع البلمرة، وماهي إستعماالته؟معادلة حتضري البولياكتب  .2

  ؟1000=يمري علما ان درجة البلمرة حسب الوزن اجلزيئي هلذا البولأ .3
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  أقلب الصفحة
 



  :الثالثالتمرين 
  

  :لتحضري مادة صيدالنية أال وهي الراسيتامول لدينا التفاعالت التالية

+ H2SO4
H2SO4 A H2O+

A

2NaOH

NaOH+

+

+

+

+

+B

B H2O

C Na2SO3

NaCl

HNO3

C D

H2O

HCl

D E H2O

F 2H2O

CH3COOH

E

F GCH3-CO-O-CO-CH3

+

+

+

+
+

+

Fe/HCl

H2SO4

  
 مع إعادة كتابة مجيع التفاعالت؟ G وصيغة الرباسيتامول A,B,C,D,E,Fأوجد صيغ املركبات  .1
لتحضري الرباسيتامول؟ علل  CH3-CO-Clاملستعمل يف التفاعل األخري بواسطة  2O(CH3-CO)هل ميكن إسنبدال بالماء محض اخلل  .2

 .ذلك؟
  .ماهي؟ وما اهلدف منها؟أثناء حتضري الرباسيتامول تستعمل طريقة من طرق الفصل  .3
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  *******حكمة العمــر********
  هو جاحل  كمن علم اخو ليس عاملا                              و يولد املرء فليس تعلم
  اجلحافل عليه التفت إذا عنده                            صغري العلم القوم كبري إن و

  احملافل إليه ردت إذا عاملا                           كبري كان ان القوم صغري إن و
  

  احـــــبالتوفيق والنج                                                               
  واين سفيانــره: األستـــــاذ                                                 
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        ثانوية بداوي حممد بربج أخريص                                 للتعليم الثانوي                   الفصل األولإمتحان 

  2011 نوفمرب 29يوم                                                    الشعبة تقين رياضي سنة ثالثة ثانوي
  سا  02: املــدة)                                                           هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : إختبار يف مادة

  
 
 

  :ولألالتمرين ا
 

منررأخبرته على  M = 74g/molكتلته املولية  CnH2n+2Oصيغته املة   (A)مركب عضوي أكسيجيين لدينا  .1
KMnO4 ومحض الكربيتH2SO4 نتحصل على املركب(B)  ختبارا موجبا معالذي يعطي ا)D.N.P.H(   

  ).نترات الفضة النشادرية"( طوالنس" واختبارا سلبيا مع حملول
  ؟ أوجد صيغته املة و كذلك صيغته النصف مفصلة؟  (A) ما هي طبيعة املركب.  1.1

  ؟    H2SO4و محض الكربيت  KMnO4ما هو الكاشف املمكن استعماله مكان .  2.1          
                                                                                                         ؟ وما هي صيغته نصف املفصلة ؟                                                       (B)ما هي طبيعة املركب .  3.1          

  (C)يؤدي بعد إضافة املاء إىل املركب  CH3  ـMgBrمع بروميد املثيل املغرتيومي  (B)تفاعل املركب  .2
 أكتب معادلة التفاعل؟  

الذي يؤدي  )D(حنصل على املركب  م°400 املسخن عند الدرجة Al2O3  على األلومني  (C)بإمرار أخبرة املركب  .3
  .(G)  املركب يعطي PCl5بتفاعله مع  (F) حيث املركب  (F)و   (E)مع التسخني إىل مركبني  KMnO4بتأثري 

اكتب معادالت التفاعالت املؤدية إىل املركبات . 1.3 (E)   ، (F) ،(G) . 

     )D(تأثري األوزون على املركب   تفاعل أكتب. 2.3                     
  .(H)بوجود كلوريد األملينيوم كوسيط فينتج املركب  (G)يتفاعل البرتن مع املركب  .4

  .اكتب معادلة التفاعل احلادث.  1.4

  ما نوع هذا التفاعل ؟.  2.4          
  ما اسم هذا التفاعل ؟.  3.4          
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  :الثاينالتمرين 
 :ن أمحاض كربوكسيلية واملركبات الشائعة اإلستعمال قم بتحضري هذه املركبات التاليةإنطالقا م .1
  

C CH2CH2 CH3CH3

O

CH2 C CH3

O

C CH CH3CH3

CH3

O

  
   : واملركبات الشائعة اإلستعمال كيف ميكن حتضري هذه املركبات   C6H5-MgCl املركب انطالقا من .2
  

C CH3

CH3

OH

COOH C CH3

O

                 
  
  

  :الثالثن التمري
يف أنبوب إختبار مسدودة بإحكام وموضوعة يف وسط  -2 –من الربوبانول  3gمن محض امليثانويك مع  2.3gمنزج         

  .2.54gدرجة حرارته ثابتة عندا يبلغ التفاعل حده يتشكل لنا مركب كتلته 
 ما نوع هذا التفاعل؟وماهي مميزاته؟ .1
 .أكتب معادلة التفاعل الكيميائي احلادث   .2
 أوجد مردود هذا التفاعل؟ .3
 :أكتب معادالت التفاعالت التالية .4

 منرر أخبرة النحاسCu   300املسخن عندC0فنحصل على مركب  -2-على الربوبانولA . 
  تأثريZn/H3O+  على املركبA   ينتج املركبB . 
  تأثريCl2  وUV  على املركبB  ينتجC .  

            
  ) H= 1g/mol . O= 16g/mol . C= 12g/mol (: علما أن                  
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  احـــــق والنجــبالتوفي                                                               
  انـــواين سفيــره: األستـــــاذ                                                 

 
 
 



ببرج أخريص البويرة لوطنية                                                                                                      ثانوية بداوي محمدوزارة التربية ا  
 ت ر3 :قسم                                                       مديرية التربية لوالية البويرة

 09/12/2010یوم                                                                 (h 2)ســـــــاعة     2 :الـــمـــدة
  -هندسة الطرائق-مادة النكنلوجيا في  اختبار الفصل األول

   

  كیمیاء عضویة: التمرین األول 
  

  :لیكن سلسلة التفاعالت التالیة
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .E , D, C, B, Aلصیغ النصف مفصلة للمركبات أكمل التفاعالت مع كتابة ا .1
 .والماء Fمعطیا المركب  Eمع المركب  Aیتفاعل المركب  .2

 .مع ذكر إسم التفاعل وخصائصھ Fأكتب معادلة التفاعل محدد المركب   . أ
 .استنتج مردود التفاعل مع التعلیل  . ب

 .Gتج وبوجود الماء ین °200Cبوجود األكسجین عند الدرجة  Agمع  Bتفاعل المركب  .3
 .Gأكتب التفاعل الحادث للحصول على   . أ

  ینتج  Hمع مركب آخر  Gبلمرة المركب   .4

  
  
  
  
  
  
  
  

  .مع ذكر نوع البلمرة Hإستنتج صیغة المركب 

بإستعمال الكواش  وكذا إنطالقا من برومید إیثیل المغنیزیوم حضر اإلیثان Hقم بتحضیر المركب  إنطالقا من البنزن .5
  الوالمركبات الشائعة اإلستعم

A
cu , 300C °

CH 3 CHO + .........

A H 2S O 4

170C ° + .........

B + H B r C

+ C A LC l3 D + .........

D K M nO 4
H 2SO 4

E      +     ......  +    .......

1

2

3

4

5

B

 

-C C O CH2 CH2

O
O

O-

n

+ m H2O

 



  

  عملي :ثانيلا التمرین
 

 أالم و للصداع كمسكن یستخدم العالم،حیث في إنتشارا أوسعھا و المسكنات أشھر من الباراسیتامول
  .الجسم حرارة خفض على فعاال تأثیرا لھ أن كما المفاصل، و العضالت

من حمض اإلیثانویك المركز  4mlخل مع ال ماء بال من mL 8 مع  فینول أمینو بارا من g 6نفاعل   ،مایر إرلن في
 . فینول أمینو البارا من 2,3g یتبقى التفاعل بعد وبوجود الجلید، 

 .الدواء ھذا بتحضیر الخاصة التفاعل معادلة أكتب .أ
 .ما دور كل من الجلید و وحمض اإلیثانویك المركز .ب
 .الناتجة الباراسیتامول كتلة أحسب .ج
 .التفاعل لھذا التفاعل مردود عین .د

. 1080g.L-1 تعطى: إلیثانویكا الكتلة      الحجمیة لبالماء   
N=14 g/mol، O=16 g/mol، H=1 g/mol، C=12 g/mol  

  الكیمیاء الحیویة :ثالثالتمرین ال
I  . قمنا بتحدید قرینة التصبن لغلیسیرید ثالثي فكانتIS= 190 mg .  

 .تصبنأكتب معادلة تفاعل تصبن الغلیسیرید الثالثي وعرف قرینة ال .1

 .عین الكتلة المولیة الجزئیة للغلیسیرید الثالثي .2

 .عین الكتلة المولیة الجزئیة للحمض الدھني المشكل لھذا الغلیسیرید .3

II . إذا علمنا أن الحمض الدھني یحتوي على رابطة زوجیة واحدة.  

 .أكتب الصیغة الجزیئیة للحمض وللغلیسیرید الثالثي .1

 .الثالثي، ما ھي فائدتھ الصناعیة أكتب تفاعل ھدرجة ھذا الغلیسیرید .2

  K = 39g/mol , O = 16g/mol , H = 1g/mol , C = 12g/mol: یعطى

  :الصیغة العامة للغلیسیرید الثالثي المتجانس  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H2C OCOR

CH

H2C

OCOR

OCOR
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  )ن 5( :ولألالتمرين ا

I . مشتق هالوجيين أرومايتA  صيغته اجلزيئية العامةC6H5-Br  بوجود املغرتيومMg اجلاف أعطى املركب  واإليثرB نفاعل املركب ،B  مع
   Eينتج املركب  350C0تأثري األلومني ودرجة احلرارة  Dينتج املركب  Cوبإماهة املركب  Cاإليثانال أعطى املركب 

 .مع كتابة التفاعالت احلاصلة B,C,D,Eعني صيغ املركبات  .1
 .Eأعطي طريقة أخرى للحصول على املركب  .2
 . Fؤدي إىل تشكل البوليمري ي Eناتج بلمرة املركب  .3

  Fو  Eأعطي إسم املركب   . أ
 .أكتب معادلة التفاعل احلادث؟ وما نوع البلمرة  . ب

II .من جهة أخرى لدينا التفاعل التايل الذي ميثل حتضري مادة الكفالر:  

+ NH-OC CO-HN + nH2O

n

n X n Y

  
  وما نوع التفاعل احلادث Y و Xعني صيغة املركبني  .1
  املركزين   CH3-Cl ،AlCl3  ،KMnO4 ،H2SO4تم حتضريه انطالقا من الطولوين، ي Xملعرفة املركب  .2

 .Xأكتب سلسلة التفاعالت اليت تسمح باحلصول على املركب 
  )ن 8( :الثاينالتمرين 

 .Iيعترب اجلنب من مشتقات احلليب املغذية جلسم اإلنسان ومن مكونات اجلنب الربوتينات.  
  كيف نكشف عن الربوتينات؟  . أ

  فظهر لون أصفر  ماذا تستنتج من ذلك؟) محض األزوت املركز ( HNO3ا كمية من اجلنب وأضفنا له كمية من أخذن  . ب
.II  التحليل املائي للجنب بوجود أنزمي مناسب أعطى املركبA سرييل ليزيل أسبارتيل تريوزيل أسبارجيل اللوسني: التايل  

  ؟وملاذا ؟ HNO3 معكذلك ويف وسط قاعدي  CuSO4مع  A؟ ماهو ناتج تفاعل املركب  Aماذا ميثل املركب   . أ
 . Aأكتب الصيغة النصف مفصلة للمركب   . ب

III . أثرنا على املركبA  بأنزميB  فنتج لنا :Ser-Lys     /   Asp-Tyr-Asn-Leu   

    Ser-Lys-Asp-Tyr     /    Asn-Leu: فنتج لناB 'بإنزمي  Aمث أثرنا على املركب     
  .وماهو دور كل أنزمي يف التفاعل احلادث؟ وصنفها 'Bو B ما إسم كل من اإلنزميني  . أ

 Ser/Lys / Asp/Tyr/Asn/Leu: بإنزمي مناسب أعطى األمحاض األمينية التالية Aإماهة املركب 
 .صنف كل محض أميين من األمحاض السابقة  . أ
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 .LوDاختر محضا امينيا نشطا ضوئيا ومثله يف الصورة   . ب
 .وأكتب صيغته األمفوتريية PKa1=2.18, PKa2=8.95, PKaR=10.53علما أن  Lysلـ  PHi أحسب  . ت

  :إليك التفاعالت التالية ) ن 7(  :التمرين الثالث

E4

E5

COOH

CO

(CH 2)2

COOH

COOH

CH 2

(CH 2)2

COOH
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O

OH

H

OH
OH

OH

CH 2-O-P

E

C
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++

+NADP+
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E1
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COOH

CH-NH 2
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COOH

O

OH

H

OH
OH

OH

CH 2-OH

O

OH

H

OH
OH

OH

CH 2-O-P

+ F +

O

OH

H

OH
OH

O

CH 2-OH

O

CH 2-OH

OH

OH

CH 2-OH

+ H2O G H+

ÛáæßæÒ 6 Ý æÓ Ý ÇÊ

+ NH 3

ÇáÃÓ È ÇÑÊ í ß

Í ãÖ  ÇáÝ í æãÇÑí ß

ÛáæßæÒ -D

Í ãÖ  ÇáÛáæÊÇãí ß Í ãÖ  ÇæßÓ Çáæ ÃÓ í Ê í ß

  
 A,B,C,E,F,G,Hأوجد صيغ املركبات  .1
  .وصنف كل إنزمي ,E1,E2,E3,E4,E5ما إسم اإلنزميات  .2

  :معطيات
H2N (CH 2)4-

HO CH 2- Tyr

HOOC CH 2- Asp

H2N C CH 2-

O

Asn

CH3 CH CH 2-

CH3

Leu

HO CH 2-

Lys

Ser  
  رهـــواين سفيــان: أستاذ املــادة                             2/2إنتهـــــــــى صفحة 
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 2014مارس  06يوم                                                  تقـــين رياضـــي  : لشعبةا

  عاتسا 03: املـدة                             )         هندسة الطرائق ( التكنولوجيا : اختبار يف مادة
  

  )نقاط 05( الكیمیاء العضویة جزء نظري :التمرین األول

I.  مركب عضويA  المجملةC4H10O  300نمرر أبخرتھ على النحاس المسخن عندC0  فنتحصل على المركبB  الذي
  .وإختبار سلبي مع محلول فھلنغ DNPHیعطي اختبار إیجابي مع 

  .88g/molكتلتھ المولیة  Cفیؤدي بعد اإلماھة إلى المركب  ( R-MgCl )مع مركب مغنزیومي   Bركب یتفاعل الم
مع  H2SO4و  KMnO4والذي یتأثر ب  Dنحصل على المركب  400C0على األلومین المسخن عند  Cبإمرار أبخرة 

  . Gمركب  SOCl2مع كلورید الثیونیل  F، حیث یعطي  Fو  Eالتسخین على المركبین 
  .Hبوجود كلورید األلمنیوم كوسیط فینتج المركب  Gتفاعل البنزن مع 

 .Aحدد طبیعة المركب  .1
 .H,G,F,E,D,C,B,A  اكتب الصیغ النصف مفصلة مع كتابة معادالت التفاعل الحادثة لـ .2
 400C0ما ھو الشرط المناسب الذي نستطیع استعمالھ مكان األلومین المسخن عند  .3
اكتب التفاعل الحاصل وما ھو الوسیط المستعمل في التفاعل، واستنتج  Iینتج  Cب مع المرك Fتفاعل المركب  .4

  .مردود التفاعل وخصائصھ

II. نقاط 05( جزء عملي( 
  الستیران وحدة بنائیة لجزيء البولي الستیران الذي یستعمل كعازل صوتي وحراري یتم تحضیره وفق التفاعل

  التالي  

A + Cl2                               B   + HCl          

B +Mg                                   C             

C +C6H5-CHO     D     +   MgCl(OH)      

D                       C6H5CH=CH2   + H2O  

 Dإلى  Aحدد صیغ المركبات من 1-
  فاعل بلمرة الستیران محددا نوعھا اكتب معادلة ت2-

علل ؟ مثل مماكباتھ حسب اسقاط فیشر Dما نوع التماكب الذي یمیز المركب  -3 
  5لتحضیر البولي ستیران مخبریا استعملناml  0.5من الستیران معg وكمیة من  من فوق اكسید البنزویلNaOH   
  .ما ھو الرمز الممیز للبولي ستیران .1
  ھي طریقتي الفصل المستعملة لفصل السیتیران وما NaOHلماذا نضیف  .2
  d= 0,9        كثافتھكانت ب كمیة الستیران االبتدائیة المستعملة بالمول اذا احس .3
 ؟ nطرفي البولیمیر عبر عن الكتلة المولیة بداللة درجة البلمرة  أھملناذا ا .4
  ما ھي كتلة البولیمیر التي یمكن الحصول علیھا ؟ .5

 
     C = 12 g/mol  . H = 1g/mol   .  O = 16 g/mol 

3من  1صفحة   



  
 

 )نقاط 05(الكیمیاء الحیویة  :التمرین الثاني
 

 باستعمالأردنا الكشف عنھا  1وثیقة ال مینیةاأل لیكن لدیك مزیج من األحماض
 :طریقة من طرق الفصل 

 .ما نوع ھذا الفصل وما ھو مبدأ عملھ .1
 استنتج األحماض األمینیة  المكونة للمزیج وصنفھا؟ .2
 .ا دور كاشف الننھدرین في طریقة الفصل م .3
 .Xوماذا یمثل المركب   2الوثیقة أكمل التفاعل في  .4
  من بین األحماض األمینیة السابقة ھناك حمض لھ القدرة على تشكیل .5

  كبریتیة عبارة عن جسر ثنائي الكبریت للحفاظ على التركیب  رابطة
  .التفاعل الحاصلةحدد ھذا المركب واكتب معادلة  البنائي للبروتینات

 Serو   Lysلـكل من   PHiأحسب قیمة  .6
 .فعال ضوئیا، مثل إسقاط فیشر  Lysھل الحمض األمیني   .7
 عند Cysو  Lysو  Serنضع في جھاز الھجرة الكھربائیة كل من  .8

PH= 9.74 بین موقع كل حمض على الجھاز وأكتب صیغة كل عند ھذه القیمة.  
مع التسخین ثم  HNO3ونضیف لھما   Serمن  3mlانبوب ثاني بھ في انبوب اختبار و Pheمن  3mlنضع  .9

 .ما ھي النتائج في األنبوبین وفسر النتیجتین NH4OHنضیف 
 

  
  
  
 
 

 اكمل التفاعل التالي  .10
 

  
  
  
  

  Ser  R =  -CH2-OH PKa1=2,21 / PKa2=9,15 (Sérine)السیرین
 / Lys  R =  -(CH2)4-NH2  PKa1=2,18- PKa2=8,95 (Lysine)لیزین 

PKaR= 10,53  
  / Cys  R =  -CH2-SH  PKa1=1,19 (Systéiene)سیستیئین 

PKa2=10,28 / PHi= 5,07  
  

 فنیل االنین 
Phénylalanine 

 
Phe -H2CR =

 

PKa1=1.83 /  
PKa2=9.13/ PHi= 5,48 

Asp  Ser  Phe    Lys   Ala      Cys      M     

)1(الوثیقة   

3من  2صفحة   

O

OH

OH

O

H2N CH

R

COOH+ A  +   CO2  +  ÇáÏåí Ï +  NH3

 
X 

H2N HC

CH 2OH

COOH + HO P OH

O

OH

H +   J

 



  
  )نقاط 5( الدینامیكا الحراریة  :الثالث التمرین

  
III. 25تامة لألستیلین عند تحدث الھدرجة الC0  1وتحت ضغطatm وفق التفاعل التالي: 

C2H2(g)   + 2H2(g)                      C2H6(g) 

 .لھذا التفاعل H°298∆احسب األنطالبي المعیاري  .4

 .298Kلھذا التفاعل عند  UΔأحسب الطاقة الداخلیة  .5

 . QVأستنتج الحرارة المولیة لھذا التفاعل عند حجم ثابت  .6

 .298Kعند  C2H6(g)أحسب أنطالبي االحتراق لـ  .7

 . (C=C)أحسب طاقة  تشكل الرابطة  .8

 . 200C0عند  C2H2(g)لألستیلین   أحسب أنطالبي التشكل .9

 .  H°(Liq)= -11,4Kcal/mol∆ (Liquéfaction)اذا علمت ان حرارة التمییع لألستیلین الغازي  .10

  . H°f(C2H2)(l)∆أحسب انطالبي تشكیل األستیلین السائل 

 

 R = 8,314 j/mol.K   /1Cal = 4,18 J:   المعطیات

 
∆H°f(CO2)(g) ∆H°f(H2O)(g) ∆H°f(C2H6)(g) ∆H°f(C2H2)(g)  ∆H°d(C-H)  ∆H°d(H)  ∆H°sub( C ) 

-393,5 Kj/mol -241 ,83 Kj/mol -84,6 Kj/mol 226,75 Kj/mol 415 Kj/mol  218Kj/mol  716,7Kj/mol  

 
C2H2(g)  H2 (g)  C (s)  المركب  

10,7  6,9  2,7  CP (Cal/mol.K) 
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3من  3صفحة   

 األستاذ رھواني سفیان یتمنى لكم التوفیق والنجاح
 

؟؟!!وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سیثق بك .. یجب أن تثق بنفسك   



 
  -كیمیاء عضویة –التمرین االول 

الستیران وحدة بنائیة لجزيء البولي الستیران الذي یستعمل كعازل صوتي وحراري یتم تحضیره وفق -
  التفاعل التالي  

A + Cl2                            B+ HCl  

B +Mg                                  C 

C +C6H5-CHO                        D 
D                       C6H5CH=CH2  

 A …………….Dحدد صیغ المركبات من 1-
  اكتب معادلة تفاعل بلمرة الستیران محددا نوعھا 2-

 3-علل ؟ مثل مماكباتھ حسب اسقاط فیشر Dالذي یمیز المركب ما نوع التماكب 

  من فوق اكسید البنزویل  0.5gمن الستیران مع  5mlلتحضیر البولي ستیران مخبریا استعملنا - 
  1-ما ھو الرمز الممیز للبولي ستیران 

       d=.09لحجمیة تساوي   اذا كانت كتلتھ ابالمول الستیران االبتدائیة المستعملة  كمیةاحسب 2-
 3؟nذا اھملنا طرفي البولیمیر عبر عن الكتلة المولیة بداللة درجة البلمرة ا- 
  ما ھي كتلة البولیمیر التي یمكن الحصول علیھا ؟-4 

  االحماض االمینیة البروتینات التمرین الثاني 
  .دورا ھاما داخل الجسم (A)یؤدي مركب عضوي 

 :الطبیعة الكیمیائیة للمركب السابق تمت معالجتھ كما یليلمعرفة  -
  المركب+ كاشف بیوري(A)                       لون بنفسجي 
 المركب(A)  +HNO3                                        لون أصفر 

  فسر النتیجتین؟ - أ 
  . (A)حدد الطبیعة الكیمیائیة للمركب  –ب 

  (A)بعض األحماض األمینیة الناتجة عن إماھة المركب) 1(الوثیقةتمثل  -
  

  
 

 ).1(صنف األحماض األمینیة الممثلة في الوثیقة  - أ
 

Phe          
     

pHi=5,98  
 

Asp    
   

pHi= ?  
  

Gly     
pHi=5,97  

 

Thr       
pHi=6,53  

  
 

Ser      
pHi=5,68 

  
  

 الوثیقة(1)  



  
-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser…:وفق السلسلة Aمفصلة لمقطع المركبأكتب الصیغة نصف  -ب

Asp…  
   pKa1=1,88               pKa2=9,6              pKa3=3,66: حمض األسبارتیك لھ -ج

  أحسبpHi لحمض األسبارتیك 
  أكتب صیغة ھذا الحمض عند كل من  :pH=1    ،11 = pH    وpH =  pHi 

     :إلى عملیة الھجرة الكھربائیة على الورق عند) 1(في الوثیقة أخضع مزیج األحماض األمینیة - د
pH=5,97  

 مثل بمخطط نتائج الھجرة الكھربائیة مع الشرح؟ 
  

  اللیبیدات:  التمرین الثالث
  : التمرین الثاني

I.  قمنا بتحدید قرینة التصبن لغلیسرید ثالثي المتجانس فكانتIs=190 

 الثالثيأكتب معادلة تفاعل تصبن الغلیسرید -1

 عین الكتلة المولیة الجزیئیة للغلیسرید الثالثي-2

 عین الكتلة المولیة الجزئیة للحمض الدھني المشكل لھذا الغلیسرید-3

 ذا علمت أن الحمض الدھني یحتوي على رابطة زوجیة واحدةا- 

 أكتب الصیغة الجزیئیة للحمض الدھني1-

 الثالثيأكتب الصیغة الجزئیة للغلیسرید 2-

 ذه الطریقةأكتب تفاعل ھدرجة الغلیسرید  وما ھي الفائدة العملیة من ھ3-

  O = 16 g/mol ،H = 1 g/mol  ،C = 12 g/mol ،K = 39g/mol: یعطى

  -الجزء االول والثاني مستقالن عن بعضھما: مالحظة  - الدینامیكا الحراریة:  التمرین الرابع
  الجزء االول 

CH4(g) + 2O2(g)           CO2(g) + 2H2O(g)  H0 نعتبر التفاعل التالي
r=?  

  انطالقا من التفاعالت التالیة
H0

1=-94.05kj     C(s) +O2(g)                                 CO2(g) 
H0

2=-68.32kj     H2(g)  +  1/2O2(g)                            H2O(l) 
H0

3=-17.89kj       C(s) +2H2(g)                               CH4(g) 
H0احسب 

r انتالبي التفاعل السابق  

  ؟ 25عین التغیر في الطاقة الداخلیة للتفاعل المؤدي الى تشكل الماء السائل عند 

  R=2Cal/mol.kیعطى 
  الجزء الثاني 

 11.22gنضع  20من الماء المقطر عند 100ml حراري مزود بمحرار ومخلط یحتوي على  مسعر
  ذوبان التام في المسعر ونغلق المسعر ونخلط حتى ال KOHSمن البوتاس الصلب 



 46نراقب درجة الحرارة المحلول ونقرا النتیجة النھائیة التي نوافق 
  ذوبان البوتاس تبادلة خالل احسب كمیة الحرارة الم

  استنتج الحرارة المولیة للذوبان 
 اكتب تفاعل الذوبان موضحا انتالبي التفاعل 

 :O = 16 g/mol ،H = 1 g/mol  ،C = 12 g/mol ،K = 39g/mol  
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  وع األولــاملوض
 )نقاط 6.5(: التمرین األول

.I یك ألسن لیكن لد(A)  كثافة بخاره بالنسبة للھواءd= 0,965   
 .وما إسمھ (A)حدد الصیغة الجزیئیة المجملة للمركب  .1

.II  نقوم إنطالقا من المركب(A) بسلسلة من التفاعالت الكیمیائیة:  

  نفاعل المركب(A)  مع(HBr)  یعطي المركب(B). 

  نفاعل المركب(B)  معMg  یعطي المركب(C) رفي وجود اإلیث . 

  تفاعل المركب(A)  معH2O  في وجودH2SO4  یعطي المركب(D). 

 تفاعل المركب(D)   معKMnO4  وH2SO4  المركزة وبزیادة یعطي المركب(E). 

  تفاعل المركب(E)  معPCl5 یعطي المركب(F) ومركبین ثانویین 

  تفاعل البنزن مع(F)  بوجودALCl3  یعطي المركب(G)  و(HCl). 

  تفاعل المركب(G)  مع(C)  في وجود الماء یعطي المركب(H) ومركب ثانوي. 

  تفاعل المركب(H)  معH2SO4 170وC°  یعطي المركب(I)  وH2O. 
 .لكذمع كتابة التفاعالت المؤدیة إلى . I, H, G, F, E,D,C,Bأوجد الصیغ النصف مفصلة للمركبات   . أ

 .(A)ة في وسط حمضي على المركب ثم باإلماھ °200Cو  Agأكسجین الھواء في وجود   أكتب تفاعل تأثیر . ب
  أكتب تفاعل البلمرة وسم البولیمیر  وما نوع التفاعل الحادث؟. تعطي بولیمیر  (A)بامرة المركب  . ت

.III نود تحضیر الباراسیتامول التي تعتبر من األدویة المسكنة ألالم الرأس والمفاصل نتبع الخطوات التالیة:  

  نفاعل الفینول معHNO3  و بوجودH2SO4  فنحصل على المركب( J)  وH2O. 

  یتفاعل المركب(J)  مع الحدید(Fe)  بوجودHCl  فیتشكل المركب(K)  ومركب ثانوي(L). 

  نفاعل(K)  مع(CH3-CO-O-CO-CH3)  فنحصل على المركب(M)  وحمض الخل. 
  .مع كتابة معادالت التفاعل الحاصلة  M, L, K, Jأوجد الصیغ النصف مفصلة للمركبات  .1

  
 )نقاط 03( :رین الثانيالتم

وأن الحمض  sI=556یتشكل إستر من الغلیسیرول مع ثالثة أحماض دھنیة متماثلة علما أن دلیل التصبن  لھذا األستر 
  .2Iالدھني المشكل لھ ال یتفاعل مع الیود 

 .واستنتج صیغتھ العامة (AG)للحمض الدھني المتشكل لھ  (M)أحسب الكتلة المولیة  .1
 .صل للغلیسرید الثالثي المكون لألستر أكتب الشكل المف .2

 (C=12g /mol ,H=1g/mol , O= 16g/mol , K=39g/mol ): علما أن
 

5من  1صفحة   



 
  

 )نقاط 06(التمرین الثالث
I. األنسولین ھرمون ینظم نسبة السكر في جسم اإلنسان  
  .  حمض أمیني مرتبطة فیما بینھا )22  (من تمثل سلسلة تتكون -1- والوثیقة  

 . a و bمن ماذا تمثل كل   .1
  .ما طبیعة األنسولین   .2

.II  أخذنا مقطعا من األنسولین ولیكن(A) 
                                            Val-Cys-Arg-Asp-Leu-Ser 

 .(A)سم المركب   .1
  .مع بیوري وكزنتوبروتیك؟ علل إجابتك (A)ما ھي نتیجة تفاعل المركب  .2
 .PH= 1أكتب صیغة ھذا المركب عند   .3
  .ثم صنف المركبات الناتجة عن اإلماھة. كتب تفاعل إماھة ھذا المركبأ  .4
أحد المركبات الناتجة عن اإلماھة لھ القدرة على تكوین رابطة كبریتیة وذالك للحفاظ على التركیب البنائي للبروتینات حدد   .5

  .وأكتب معادلة التفاعل الحاصلة. ھذا المركب
  .ل ومثل تمثیل فیشرفعال ضوئیا؟ عل) (Serھل المركب الـ   .6
 :علما أن   (Ser,Arg,Asp )لھذه األحماض  PHiأحسب الـ    .7

  PKa1 PKa2  PKaR الحمض األمیني
Asp  1,88 1,6  3,66  
Arg  2,17  9,4  12,48  
Ser  2,21  9,15  /  

 .12إلى  1من  PHلما یتغیر الـ  Serأكتب الصیغة األیونیة للحمض األمیني  .8
سم مواقع ھذه وضح بالر  PH=2,77لعملیة الھجرة الكھربائیة عند   Ser,Arg,Aspیة األمینیة التال األحماضأخضعت  .9

 . Argو Serمع توضیح سبب إختالف الھجرة بین  األحماض؟ 

CH COOH

NH2

CHH3C

CH3

Val
  

 
CH COOH

NH2

CH2HO

Ser
  

CH COOH

NH2

CH2HOOC

Asp
  

  
CH COOH

NH 2

CH 2HS

C y s
 

  

CH COOH

NH2

CH2HC

CH3

CH3

Leu
 

  

CH COOH

NH2

(CH2)3NHC

HN

H2N

Arg
  

 
 
 
 

5من  2صفحة   

-1-الوثیقة  

a 

b 



  
 )نقاط 4.5(: التمرین الرابع

 .I  ت  مول من غاز مثالي یؤدي إلى إرتفاع درجة حرارتھ من  1تسخین غط ثاب ت ض ى T2=285K تح   T1= 260K إل
P=3,25atm    علما أن السعة الحراریة عند ضغط ثابت لھذا الغاز ھيCp=29,4j/K.mol 

 ؟ Qأحسب كمیة الحرارة  .1
 ؟ H∆  وقیمة  U∆أحسب التغیر في الطاقة الداخلیة .2

.II  25إنطالقا من التفاعالت التالیة عندC°:  
  2C(s)   +   3H2(g)                            C2H6(g)        ∆H°1= - 84,5 KJ /mol 

  C(s)   +    O2(g)                              CO2(g)         ∆H°2 = - 393,5KJ / mol 
  H2(g)   +  1/2O2(g)                           H2O(g)        ∆H°3= - 241,8 KJ/mol 

 :°25Cلتفاعل اإلحتراق التالي عند   H°r(298)∆أحسب االنطالبي  .1
                 C2H6(g)    +  7/2O2(g)                         2CO2(g)     +   3H2O(g)  

 .ھل تفاعل إحتراق اإلیثان ماص أو ناشر للحرارة ؟ علل إجابتك .2
 لتفاعل إحتراق اإلیثان الغازي؟ U∆أحسب التغیر في الطاقة الداخلیة  .3
 :في اإلیثان الغازي بإستعمال المعطیات التالیة (EC-C)أحسب طاقة الربط  .4

∆H°sub(C(s)) = 717KJ/mol   ,  ∆H°dis(H-H) = 436KJ/mol ,  E(C-H) = + 413KJ/mol. 
 R= 8,314 J/mol.K   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

5من  3صفحة   



  الثانـــــــيوع ـــــاملوض
  

  )نقاط 5.5( :التمرین األول
.I نجري سلسلة من التفاعالت التالیة:  

  صیغتھ المجملة  (A)حیث المركب العضوي 
  فینتج راسب DNPHیتفاعل مع  C3H6O ھي 

  ل فھلنغأصفر وال یتفاعل مع محلو

  :المطلوب
 ؟ Aما ھي طبیعة المركب  .1
 ماھي صیغتھ النصف مفصلة؟ .2
 :أوجد الصیغ النصف مفصلة للمركبات .3

G, F, E,D, C, B  
  

  
.II  2.3نمزجg  3من حمض المیثانویك  معg في أنبوب اختبار مسدودة بإحكام وموضوعة في وسط  -2- من البروبانول

  .من األستر 2,54gیتشكل  درجة حرارتھ ثابتة عندما یبلغ التفاعل حده
 ا التفاعل ذكر ممیزات ھـذأكتب معادلة التفاعل الحادث وأ  . أ

  .ا التفاعلذأحسب مردود ھـ  . ب
 

  )نقاط 4.5( :التمرین الثاني
  :سیتامول نستعمل المواد واألدوات التالیة - لتحضیر البارا

  األدوات  المواد
 50ml أمینو فینول  -من البارا  

 50ml من الماء المقطر  

3,5ml یثانویكمن حمض اإل   

10ml  الخل من بال ماء  

  ماء جلیدي

  دورق كروي

  سخن كھربائيم

  مكثف إرتدادي، حامل 

  حوجلة بوخنر، قمع بوخنر

 
 سیتامول؟ -أعط مبدأ تحضیر البارا .1
 .سیتامول وحمض بال ماء الخل -أمینو فینول والبارا - كل من البارال الكتل المولیةأحسب  .2
 .الحادث ة التفاعللأكتب معاد .3
 .ما دور الماء الجلیدي .4
 .ه العملیةذالمناسب لھـ التركیبوأرسم . سیتامول عن المزیج- ماھي العملیة التي عن طریقھا نفصل بلورات البارا .5
 %66ا علمت أن مردود التفاعل ھو ذأحسب الكتلة التجریبیة إ .6

   ) ρ= 0,12g/ml  ینوفینولأم -للبارا( (C= 12g/mol , H=1g/mol , O= 16g/mol , N= 14g/mol) :تعطى
  
  
  
  

A H2+

+

+

+

+

B

CB HBr H2O

C

Ni

H2SO4

Mg

D CO2

R-O-R'

H2O

F    +   POCl3   +  HClE    +   PCl5

E   +  MgBr(OH)

D

F  +  B G
 

5من  4صفحة   



 

 )نقاط 05( :لثالتمرین الثا
.I لدیك الجدول  التالي: 

 R  PKa1 PKa2  PKaR  PHiر ذالجـ  رمز الحمض االمیني

Tyr التیروزین  CH2-C6H4HO  
  

2,2 …………  /  5,66  

Thr الثریونین  CH-HO

C H 3  
  

…………  9,10  /  5,6  

Glu وتامیكالغل  HOOC (CH2)2-  1,88  9,6  …………  3,22  

Gly غلیسین  H-  2,34  9,6  /  …………  
 

 أكمل الجدول مع التعلیل؟ .1
 ور؟ذأكتب صیغ األحماض األمینیة الموافقة للجـ .2
 صنف األحماض االمینیة السابقة؟ .3
 .PH= 12 , PH= PHi , PH= 1أكتب صیغة التیروزین عند  .4
 ؟D,Lثم مثل الحمض األمیني التیروزین في الصورتین .رات الكربون الغیر المتناظرة لألحماض األمینیةذبین  .5

.II   وضع في جھاز الھجرة الكھربائیة مجموعة من األحماض األمینیةGlu, Thr, Gly  عندPH= 5,97. 
 وضح على الجھاز موقع كل حمض أمیني ؟ .1
 -Thr-Glu-Gly-Thr-:     (A)یائیة للمركب أكتب الصیغة الكیم .2
 .(A)سم المركب  .3
 ؟علل إجابتك؟ HNO3مع  اذوكـ NaOHالصودا و  CuSO4مع  (A)ماھي نتیجة تفاعل المركب  .4
  PH= 12عند  (A)أكتب صیغة المركب  .5

  
  )نقاط 05: (رابعالتمرین ال 

.I  
 أحسب أنطالبي العیاري لتشكیل الماء في الحالة الغازیة؟ .1
 .600Kأنطالبي التشكیل للماء الغازي عند  إستنتج .2

   H°f(H2Ol)= -285,5(Kj/mol) /    ∆H°f(H2Ovap)= 44(Kj/mol)∆    :علما أن
Cp(H2)(g) =29,3 j/k.mol   Cp(O2)(g) =25,5 j/k.mol    Cp(H2O)(g) =30,1 j/k.mol 

 H°dis(O=O)(g)=495kj/mol , E(O-H)= 461,9KJ/mol∆: علما أن. لتشكل الماء الغازيH°dis(H-H)∆أحسب  .3
 .II   

ماء عند درجة  50gنضیف لھا  °20Cمن الماء في مسعر حراري في زمن معین عند درجة حرارة  50gنضع    . أ
  . °24Cفتصبح درجة حرارة التوازن  °30Cالحرارة 

 أحسب السعة الحراریة للمسعر؟ 
زیت درجة حرارتھ  100g نضیف °20Cماء درجة حرارة المسعر والماء  100gنضع في مسعر حراري    . ب

200C°  45فتصبح درجة الحرارة النھائیةC° . 
 مع العلم أن السعة الحراریة للماء ھي  أحسب السعة الحراریة للزیت؟ :Ceau= 4185J/Kg.K  
  

  
  
  

 
5من  5صفحة   

  م شيئاً ألحد كل ما بوسعنا هوِّلـال يمكننا أن نع: حكمة
  أن نساعده للبحث عن الجواب بداخله 
 

انـرھوانـــي سفی ذاألستا  
ق ــــم التوفیــــلك ىـــیتمن

اح في الدارینــــوالنج  



2014ماي : دورة                                          )لأوالد جال(ثانوية ادهان محمد بن يحي   
-05-06:التاريخ                                                           تقني رياضي :الشعبة

2014                              

ساعات و نصف 4: المدة  )          هندسة الطرائق(يا التكنولوج: مادةفي امتحان بكالوريا تجريبي    

:یینعلى المترشح أن یختار أحد الموضوعین التال  

 الموضوع األول (20 نقطة)
 

  )  نقاط 06: (التمرین األول

-   إماھة ألسان A  یعطي مركب  عضوي أكسجیني B  60حیث النسبة الكتلیة للكربون فیھ تساوي%   

أوجد الصیغة المجملة للمركب  -1 B  بعد كتابة التفاعل الحادث. 

أكسدة المركب  -2 B  4بواسطةKMnO و في وسط حمضي یعطي المركب C  الذي یتفاعل

 .وال یتفاعل مع محلول فھلنج  DNPHمع

عة المركب استنتج طبی  - أ B. 

 .أوجد صیغة النصف مفصلة   - ب

تفاعل المركب -3 C 3معCH MgBr  وبعد اإلماھة نحصل على المركب D. 

أوجد الصیغة النصف مفصلة للمركب   - أ D. 

كل من المركبین نفاعل -4 B و D  مع حمض اإلیثانویك. 

 .أكتب معادلة التفاعل لكل مركب   - أ

 ماھو الفرق بین ھاذین التفاعلین ؟  - ب

 -  انطالقا من المركب نجري سلسلة من التفاعالت التالیة:  






2

2 4

4

2 4

4
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liAlH

H SO

KMnO
H SO

C H B E H O

E HNO F H O

F Q H O

Q H CO H O

  

  

 

  
 



, :أوجد الصیغ نصف المفصلة للمركبات   - أ , ,H Q F E 

ماھو الوسیط الذي یمكن أن یعوض  - ب 4 2/liAlH H O  

 ؟ 2ما إسم ونوع التفاعل -جـ

-  انطالقا من المركب H یریمكن الحصول على البولیم P  ذو أھمیة صناعیة:  

   .n H P  

أوجد الصیغة العامة للبولیمیر -1 P . 

 ما اسم ھذا البولیمیر ،برر اجابتك ؟ -2

 البلمرة الحادثة وما صنفھا ؟ عما نو -3

 أذكر أھم استخداماتھ ؟ -4

  )  ن 06: (التمرین الثاني

I- لغرض معرفة طبيعة المركب A نجري تفاعل اضافة محلول كبريتات النحاس 4CuSO  وفي وسط
قاعدي NaOH إلى محلول المركب A  فيتغير لونه إلى بنفسجي أرجواني.  
ما طبيعة المركب  -1 Aعلل إجابتك ؟ 
 ما اسم هذا التفاعل ؟ -2
اخذنا نفس العينة وأضفنا لها حمض اآلزوت المركز -3 3HNO  مع التسخين اللطيف فأصبح لون

 .المحلول أصفر 
  .فسر النتيجة المتحصل عليها   - أ

 ما اسم هذا التفاعل ؟  - ب
-1-  اإلماهة الحامضية الكلية لهذا المركب A  أعطت بيبتيدات من بينها بيبتيد B الذي يتحلل

بدوره إلى ثالث أحماض آمنية  , ,E D C. 
نفاعل الحمض اآلميني  - Cمع محلول 2HNO  تحصلنا على مركب صيغته  
  .وتشكل الماء 2Nونالحظ إنطالق غاز   

 استنتج صيغة الحمض األميني C  وحدد صنفه. 

CH-COOHHO-

CH

CH3CH3
 



 
التأثير اإلنزيمي أو الكيميائي للحمض اآلميني -2 D 6يعطي مركب صيغته 5 2 2 2C H CH CH NH   

  . 2COوغاز
استنتج صيغة المركب   - أ D  وحدد صنفه. 

مثل باسقاط فيشر الحمض اآلميني  - ب D موضحا الصورة ,L D  . 
للحمض اآلميني pHiأحسب  -جـ D  1 :إذا علمت أن 21.83..... 9.13pKa pKa  . 

أكتب الصيغ األيونية للحمض اآلميني - د D   1 :عندpH  7وpH  . 
لحمض اآلميني أكسدة مولين من ا -4 E ماصيغته ينيعطي مركب   

  
 
 

 
  ) ن 05.5: (التمرین الثالث

  : C°25لديك التفاعلين التاليين عند درجة حرارة   

 

 .حدد التفاعل الماص للحرارة و التفاعل الناشر للحرارة مع التعليل -1

 .HI(g)و  NH3 (g)لكل من   H°f∆استنتج أنطالبي التشكل  -2

 .E(N-H)و طاقة الرابطة  E(H-I)احسب طاقة الرابطة   -3

استنتج قيمة كل من   -4    0 0,d N H f H IH H   . 

  تعطى:  

 

 

 
0
d H HH    

0
d I IH    

0
d N NH   

436 KJ/moL 151 KJ/moL 945,6 KJ/moL 

N2 (g)  +  3H2 (g) 2NH3 (g)

H2 (g)  +  I2 (g)  2HI (g)
 

∆H°1= -92,4 KJ 

∆H°2=  53,2 KJ 

 استنتج صیغة المركب E ل علیھ ؟صالمتح) الجسر (الرابطة  وما اسم  

 

CH -COOH

CH2

2HN-

S

S

CH2

CH -COOH2HN-

2H+       +

 



 

 H°Vap NH3 = 11,2 KJ/moL∆: ، علما أنNH3  (L)ونياك السائل احسب أنطالبي التشكل لألم -5
 :C°25ليكن التفاعل التالي عند درجة الحرارة  -6

 

 .احسب أنطالبي التفاعل و استنتج ما إذا كان التفاعل ماص أو ناشر للحرارة  - أ
 .للتفاعل السابق U∆احسب قيمة التغير في الطاقة الداخلية   - ب

 . QVثم  QPاستنتج  -ج
  . خالل التفاعل Wالعمل الميكانيكي احسب  - د

     علما أن: تعطى  :R=8,314 J/moL.K  

 )  ن 2.5: (التمرين الرابع
  :يتم الكشف عن مزيج من األحماض األمينية بالكروماتوغرافيا الورقية خالل ثالث مراحل -

 المرحلة األولى: 
  .مقطرماء  12mLحمض الخل الثلجي و  18mLبيوتانول و  10mL:إستخدمنا فيها  
 المرحلة الثانية: 

و  Leu، لوسين Proبرولين (، مزيج من أحماض أمينية Wattmanورق  :إستعملنا فيها 
  .كشواهد Proو  Leu ،Arg: ، و األحماض األمينية التالية)Argاألرجنين 

 نينهدرينكاشف  إستعنا :المرحلة الثالثة.  

  :المطلوب
  .ما هو الهدف من هذه التجربة -1
 .حلةأعط عنوان لكل مر -2
 .بين نتيجة المرحلة الثالثة عن طريق رسم -3
 ؟ما هي األلوان المتوقع ظهورها على الورقة -4

 

N2 (g)  +  6HI (g) 2NH3 (g)  +  3I2 (g)
 



 
)نقطة 20( ثانيالموضوع ال  

 
  )   ن 4: (التمرین األول

-  لتكن سلسلة التفاعالت التالیة:  
 

  2

2 4

4

2 4

4

2

2 3

/

2
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2

2 2350
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,مركبات أوجد الصيغ نصف المفصلة لل -1 , , , , ,H G F E D C B 

 و ما نوع الهدرجة في هذه الحالة ؟،  Niبـ  pdبـ كيف يكون ناتج التفاعل األول إذا استبدلنا -2

 مااسم التفاعل األخير وما اسم المركب الناتج  -3

- فاعلين التاليين أكمل الت :  

/ ..............

.............

Zn HCL

HO

F

E







 

-CH-CH2 -CH2

CH3

-CH-

CH3

 



  

  )   ن 06: (التمرین الثاني  

-  ثالث أحماض دهنية مرتبطة فيما بينها مشكلة المركب A  وفق التفاعل التالي:  
 

   , ......3. : . 3a b
nC x A B � ��� ��  

يتميز المركب - A  190.04: بـ.......... 88S iI    
مانوع المركب  -1 A الناتج ؟  
أوجد الكتلة المولية للمركب  -2 A  

 .أحسب عدد الراوبط المضاعفة الموجودة فيه  -3
عين الصيغة النصف المفصلة للمركب  -4 A. علما أنه متجانس. 
استنتج الصيغة النصف مفصلة للحمض الدهني المشكل للمركب  -5 A 
 .أعط الكتابة الطوبولوجية له  -6
ماذا تعني لك الرموز التالية  -7 , , , ,a b x n  . 
 أعد كتابة التفاعل بإستعمال الصيغ نصف المفصلة لكل مركب  -8
اعل هدرجة المركب أكتب تف -9 A  وما الفائدة الصناعية منه. 

-1-   مزجنا المركب A  مع الماء جيدا ثم تركناه يهدأ لمدة زمنية ال حضنا طورين غير متجانسين  
 كيف تفسر هذه الظاهرة   - أ

 أضفنا للمزيج كتلة -2 m  منNaOH  وبعد المزج الحظنا تشكل طور واحد. 
 كيف تفسر هذه الظاهرة   - أ

 . أكتب معادلة التفاعل الحادثة  - ب

9,12: یعطى  9
16 18 18 18: 0.......... : 0.............. : 2. ....... :1.C C C C   

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

  
 
 
 

ول غلیسر+     



 
 

  ) ن 4.5: (التمرين الثالث

I /100ر حراري نمزج داخل مسعml من محلول هيدروكسيد الصوديومNaOH(1mol/l)100وml من

و بعد ذلك ,و هي نفس درجة حرارة المسعر  C°20حيث درجة الحرارة تساوي  HCl(1mol/l)محلول

 .C°27ترتفع درجة حرارة المزيج لتصبح 

  .اشرح دور المسعر و مبدأه -1
 - HClبمحلول  NaOHتعديل محلول ل PQ أحسب الحرارة المولية -2

0.1nنأخذ -  rQهي حرارة التفاعل  لتعديلاحرارة  mol  
 ماذا تستنتج؟ استنتج األنطالبي المولي لتفاعل التعديل؟ -3
 .أكتب معادلة تفاعل التعديل موضحا عليها الحرارة المولية -4

 °Ceau=4,185j/g.K.      لكتلة الماء ةساويمنعتبر كتلة المحلول 

II /إليك التفاعل التالي:  
  

  .أحسب أنطالبي العياري لهذا التفاعل -1
 .استنتج قيمة الطاقة الداخلية -2
 هذا التفاعل هل هو ماص أو ناشر للحرارة؟ -3

 :يعطى
  

  

 
 
 
 
 
 
 

CH4(g) + 2O2(g)

CO(g)  +1/2O2(g)

1/2O2(g)  + H2(g)

CO2(g)   H°1=-283Kj/mol

 H2O(g)  H°2= -241,8Kj/mol

CO2(g)  + 2H2O(g)  H°3= -803,2Kj/mol
 

CO(g)  + 3H2(g)
CH4(g) + H2O(g)

 



  )   ن 3.5: (التمرين الرابع

 
 
 
2014بكالوريا  .....بالتوفيق في   
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ن2( :مرين الخامسالت

 
 
 
 
 
 
 
 
2014بكالوريا .....بالتوفيق    
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  :على املترشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني

  وع األولــاملوض
 )نقاط 07( :ألولالتمرين ا

. I نعتبر التفاعالت الكيميائية المتسلسلة التالية: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  وباملطل
 .,I,H,G,F,E,D,C,B,A :أعد كتابة التفاعالت التسلسلية السابقة مع تحديد صيغ المركبات التالية .1
 .E على المركب 350C0و  Cuتأثير أكتب التفاعل  .2
 .200C0 ,Ag ,H2O, Fانطالقا من المركب  Gأكتب سلسلة التفاعالت التي تسمح لك بالحصول على المركب  .3
  .II يتم تحضيره في الصناعة  بوليمير 6-6النيلون  

  :وصيغته العامة هي
 مانوع التفاعل المؤدي لهذا التفاعل؟  . أ

 .مونوميرات المكونة لهاستنتج صيغ ال  . ب
 .أذكر بعض استعماالته في حياتنا اليومية  . ت
  
  

 

CH4 + Cl 2
UV A HCl+

+

+

+ +

++

+

B
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I
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H

C
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4من 1صفحة   



  )نقاط 07( :لثانيالتمرين ا

  :هي Rلدينا مجموعة من األحماض األمينية جذورها 1/  
    

  
  
  
  .Lو  Dاألسبارتيك في الصورتين مثل الحمض األميني   . أ

 .صنف األحماض األمينية السابقة  . ب
  Tyr-Ala-Lys-Asp-Ala              : التالي  Aلديك المركب   2/

  .Aما طبيعة المركب   . أ
 .Aأكتب الصيغة الكيميائية للمركب   . ب
 .علل إجابتك Aما هي نتيجة تأثير كزانثوبروتيك لهذا المركب،   . ت

  pH = 2,77في جهاز الهجرة الكهربائية عند  Asp, Ala, Lys: لتاليةوضع مزيج من األحماض ا  3/
   Ala و Lysحدد بالرسم مواقع هذه األحماض األمينية بعد هجرتها مع تعليل إختالف مسافة الهجرة بين  .1

  وpHi(Ala) = 6 pHi(Lys) = 9.7و  pHi(Asp) = 2,77: علما أن 
  : لديك التفاعل اإلنزيمي التالي. ب  

        
  Eأكمل التفاعل التالي مع إعطاء إسم اإلنزيم  

  .وتصنيفه
  

  )نقاط 06( :الثالثالتمرين 

  وضغط  P1 = 10amtمن الھواء الذي نعتبره غاز مثالي یتعرض إلى عملیة إمتداد تحت ضغط إبتدائي  1cm3لدینا  1/ 
  .وتحت درجة الحرارة ثابتة P2 = 1amtنھائي     

م  .1 دد ث ل التم ارة عم ب عب ل أكت ب العم أحس
W   رارة ة الح از   Qوكمی ین الغ ة ب المتبادل

  والوسط الخارجي خالل ھذا االمتداد؟
 )...........25C0 )  :1لیكن لدینا التفاعل التالي عند   2/
  

 :لهذا التفاعل علما أن  H°r298∆:أحسب األنطالبي العياري  . أ
  

  
  
  
  
  
  

  هل هذا التفاعل هو ماص أو ناشر للحرارة؟  . ب
 )1(للتفاعل   U298∆الطاقة الداخلية  إستنتج قيمة  . ت
  CH4في جزيئ  (C   H )أحسب طاقة الربط   . ث

   Kj/mol ∆H°f(CH4) (g) = -436:                                               علما أن    
                                                          Kj/mol ∆H°sub( C)( s) = 715                    

                                                            Kj/mol ∆H°d(H2) (g) = 436      
                                                                            R = 8,314 j/mol.K   

H2N CH

CH3

COOH ............. + CO2
E

 

+ +CO(g) 3H2(g) CH4(g) H2O(g)

2CO(g) O2(g)+

+

+ +

2CO2(g)

H2(g)
1/2O2(g) H2O(g)

CH4(g)
2O2(g) CO2(g) 2H2O(g)

 

∆H°2= - 241 Kj/mol 

∆H°3= -803,2 Kj/mol 

∆H°1= - 566 Kj/mol 

4من  2صفحة   

-(H2C)4 NH2

-H2C

: Lys -CH3

-H2C COOH

: Ala

: Asp:Fhe

áí Òí ä ÇáÃáÇäí ä
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  الثانــيوع ــاملوض
  )نقاط 06( :األولالتمرين 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .1,035بالنسبة للهواء تساوي  Aعلما أن الكثافة البخارية لأللسن  /1

  .Aأوجد الصيغة المجملة للمركب   . أ
 .F,E,D,C,C',Bأكمل التفاعالت السابقة مع إيجاد صيغ المركبات   . ب
 .ما إسم التفاعل األخير وما هي خصائصه  . ت
 .تفاعل الحادثالمتبوع باإلماهة أكتب ال Aعلى المركب  (O3 )ما هو ناتج تفاعل األزون   . ث
 . +Zn/H3Oمع  'Cأكتب تفاعل الحاصل بين المركب   . ج

  .ذو وحدة بنائية لبوليمير ذو أهمية صناعية  Aيعتبر المركب / 2
 .أعط إسم هذا البوليمير  . أ

 .مثل مقطع يحتوي على أربع وحدات بنائية، وأذكر نوع البلمرة  . ب
  
  
   )نقاط 04( :الثانيالتمرين  

  الخل ءا بتفاعل بارا أمينوفينول مع حمض بال مايحضر الباراسيتامول مخبري/ 1
 .أكتب التفاعل الكيميائي الحاصل  . أ

وكتلة الباراسيتامول المحصل عليها هي  10gأحسب مردود التفاعل إذا كانت كتلة بارا أمينوفينول المستعمل   . ب
13g  ( H =1g/mol, O = 16g/mol , C = 12g/mol ) 

  :فينول نحقق سلسلة من التفاعالت التاليةلتحضير البراسيتامول إنطالقا من ال/ 2
 

أكمل التفاعالت وذلك   . أ
بالحصول على صيغ 

 .B,Aالمركبات 
  

  
  
  
  
  
  

    

A +

+

+

+

++

+ +

H2O
H2SO4 B

CC'
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E

F

B
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B
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4من  3صفحة   



  
  )نقاط 05( :الثالثالتمرين 

  :وفق التفاعل التالي 200C0أحسب األنتالبي المعياري لتشكل اإليثان الغازي عند درجة الحرارة / 1
          2C(s)     +  3H2(g)                        C2H6(g)      ∆H°r298 = -84,6 Kj/mol      

  
  أحسب أنتالبي إحتراق اإليثان الغازي؟/ 2
  ؟25C0أحسب التغير في الطاقة الداخلية عند / 3
  في اإليثان الغازي؟ ( C-C )أحسب الطاقة الرابطة / 4

 Cp(C)(s) =11,3 j/k.mol:                                                        علما أن
            Cp(C2H6)(g) =64,4 j/k.mol  

       Cp(H2)(g) =28,8 j/k.mol  
                                                                        R=8,314/mol.K  

  
H2O(g) C2H6(g) CO2(g) المركبات  
-241,8 -84,7 -393,5 ∆H°f(Kj/mol) 

     
∆H°d(H2)(g)= 436Kj/mol, Kj/mol, ∆H°sub( C)( s)= 715kj/mol,E( C-H)= 436 Kj/mol,  
 

  
  )نقاط 05( :الرابعالتمرين 

  : ذي الصيغة البنيوية التالية Aاإلماهة اإلنزيمية لمادة بروتينية أعطت المركب / 1
  
  
  

  .Aأعط إسم المركب   . أ
إشرح تفاعل بيوري لتوضيح طبيعة   . ب

 .هذا المركب 
أعطت عدة  Aنزيمية للمركب اإلماهة اإل/ 2

  .وحدات بنائية
 .أكتب صيغ هذه الوحدات البنائية  . أ

 .صنف هذه الوحدات البنائية  . ب
 .Dو  Lمثل أحد هذه الوحدات البنائية في الصورتين   . ت

  :لدينا التفاعلين اإلنزيمين التاليين/ 3
  
  
  
  

 .Bو  Aأكتب صيغة المركبين   . أ
 .E2و  E1أذكر إسم اإلنزيمين   . ب
  .E2و  E1 صنف اإلنزيمين  . ت

  
  

  ›برتران روسل ‹﴿ لما علينا أن نكرر أخطاء الماضي إن كانت هناك أخطاء جديدة علينا أن نرتكبها﴾ :حكمة اليوم
  

4من  4صفحة     
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  رهــــواني سفيــــان: بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء اهللا                                     أستاذ المادة
  

  البكالوريا التجريبي وظيفة منزلية تحل مع االستاذ بعد 
  

   )نقاط 04( :الخامسالتمرين 
متر تحصلنا على المنحنى  PHوبإستعمال الـ  NaOHأثناء معايرة األالنين بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم 

    :التالي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في البيان؟ E,D,C,B,Aالنقاط  PHماذا يمثل  .1
 .ها األالنين في محلوله المائي في كل نقطة من هذه النقاطأكتب الصيغة المتغلبة التي يتواجد علي .2
  ماذا تمثل هذه النقطة؟ . Cعند النقطة  PHأحسب قيمة الـ  .3

  
  

  حول المسعر الحراري )نقاط 04( :السادسالتمرين 
من الماء وقطعة من األلمنيوم  (meau=100g)ويحتوي على  (mCu = 100g)مسعر حراري مغلف بمادة النحاس  

درجة الحرارة  60C0من الماء عند  (m'eau=300g)، نضيف 15C0والكل في درجة حرارة  mAl= 140g كتلتها
  .40C0النهائية للمزيج 

  .418j.Kg-1.K-1أحسب الحرارة الكتلية لأللمنيوم، علما أن الحرارة الكتلية لمادة النحاس هي  .1
، مع إهمال السعة 100C0ء عند من الما (m'eau=300g)أحسب درجة الحرارة النهائية في حالة إضافة  .2

 .الحرارية للمسعر ولواحقه
        Ceau=4.19j/g.K:      يعطى                                                           

 
 

 

 مكافئات



فترة الفروض واالمتحانات         وزارة التربیة الوطنیة                                      
  الفصلیة

:   الشعبة  2014دورة مـــاي                                                             تجریبي  بكالوریا
 غمیض عبدالعزیز                /  األستاذ                   تقني ریاضي                         

  د 30سا و  04: المدة                              )ھندسة الطرائق ( تكنولوجیا : اختبار في مادة 
  

  على المترشح أن یختار أحد الموضوعین

  الموضوع األول
    –الكیمیاء العضویة – )نقاط 06: (التمرین األول

I-  كحول(A)  مشبع صيغتهCnH2n+2O إن االحتراق التـام لعينة منه كتلتها ،m = 2.3 g  4.4أعطت g  من ثاني أكسيد       

  .الكربون

  .(A)الصيغة الجزيئية لهذا الكحول أوجد  - 1

  :ليكن التسلسل التفاعلي التالي - 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .(I)،  (H)،  (G)،  (F)،  (E)،  (D) ،  (C)،  (B)كتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات أ  . أ
 ).3(ما هو الوسيط المستخدم في التفاعل   . ب

  ، واستنتج نسبة مردوده ؟ )8(ما هي خصائص التفاعل األخير. جـ
لم يتوفر لدينا مركب بروميد المثيل مغنيزيوم، فأردنا تحضيرهذا األخير إنطالقا من غاز   (7)و  (5)في التفاعلين  .د

 .الميثان

  7من  1الصفحة 
  

1 (A) (B)

2 (C)

3 (C) + PCl5 (D)

4 (D) (E)

5

+

Cu

300°C

(A)
KMnO4

H2SO4

+ POCl3 + HCl

+ HCl

(B) + CH3MgBr
H2O (F)

6

7

8

(F)
KMnO4

H2SO4

(G)

(G) + CH3MgBr
H2O (H) + MgBr(OH)

+ MgBr(OH)

(C) (H)+
H2SO4

(I) + H2O

?



  .أكتب معادلة تنمذج فيها هذا التحول الحاصل، وما هي الشروط الالزمة لحصول هذا التفاعل -   
II -  

  :أكمل التفاعلين التاليين - 1

  
  
  
  

 .ومعطيا إسم البوليمير الناتج محددا نوعها (K)كتب معادلة تفاعل البلمرة  للمركب الناتج أ - 2

 ). مونومير 3(مثل مقطعا من البوليمير الناتج يحتوي على ثالث وحدات بنائية  - 3

 .أذكر ثالثة استعماالت لهذا البوليمير - 4

      C : 12g/mol ,    H : 1g/mol. وليميراحسب الكتلة المولية لهذا الب n = 1000إذا علمت أن درجة البلمرة  - 5
    –دراسة اللیبیدات والبروتینات – )نقاط 06: (لثانيالتمرین ا

I- عند اإلنسان فيتامين"F "يتكون من ثالثة أحماض دهنية هي:  
 

 C18 : 3∆9,12,15      -  (A)   
                                                                          (B)  -      C18 : 2∆9,12     
                                                                          (C)  -     C20 : 4∆5,8,11,14  

 .أوجد الصيغة المفصلة لكل حمض دهني -1

 .حسب درجة انصهارها] A.B.C[رتب هذه األحماض الدهنية  -2

 التعليل؟  عيود األكبر مماهو الحمض الدهني الذي له قرينة ال -3

 .مع الغلسيرول يشكل ليبيد (αA.βB.άC)إتحاد هذه األحماض الدهنية على الترتيب  -4

  حدد نوع هذا الليبيد مع تسميته؟  . أ
 .هل هو متجانس أم ال ؟ مع التعليل   . ب

 ؟ لهذا الليبيد Ii)( احسب قرينة اليود -5
  g/mol      M(I )= M(KOH)=56g/mol M(O )=16g/mol      M(C )=12g/mol 127:یعطى

:لديك الجدول التالي - II 
 pKa1 pKa2 pKaR pHi  الصيغة الكيميائية  احلمض األميين

Isoleucine  
  ايزولوسين

CH

NH2

COOHCH3-CH2-CH

CH3  

2.3  ......  //////  6.04  

Phénylalanine  
  فنيل أالنين

CH

NH2

COOHCH2

  

......  9.13  //////  5.48  

Méthionine  
  مثيونين

CH3-S-CH2-CH2 CH

NH2

COOH

 

2.28  9.21  //////  ....  

Lysine  
  ليزين

CH

NH2

COOHH2N CH2 4

  

2.18  8.95  ......  9.74  

 .أكمل  الجدول - 1

 .صنف األحماض األمينية السابقة - 2

  7من  2الصفحة        
 

(E) + H2
Ni

(J)

Alumine

400 °C
(J) (K) H2O+



   Isoleucine  ينايزولوسمثل بإسقاط فيشر المماكبات الضوئية للحمض األميني  - 3
 pH = 1  ،pH = 12    ، pH = 5.48 عند فنيل أالنينأكتب صيغة الحمض األميني  -4

 pHiثم استنتج قيمة الـ  12إلى  1من  pHعند تغير الـ )  Lysine( لليزينأكتب الصيغ األيونية  - 5

    pH= 6د في جهاز الهجرة الكهربائية عن) ليزين، فنيل أالنين( الحمضين األمينييننضع مزيجا من  -6

.حدد بالرسم مواقع هذه األحماض األمينية بعد الهجرة -             

III – الببتيد التالي ثالثي لديك:   
                                  Phe-Mét-Lys                  

 .وأذكر إسمه محددا الروابط الببتيدية أكتب صيغة هذا الببتيد - 1

  .الببتيداتماهو إسم المجموعة الفعالة في  - 2
 .إلى ما تؤدي إماهة هذا الببتيد - 3

  .هل هذا الببتيد يعطي نتيجة إجابية مع كاشف بيوري وكاشف كزانتوبروتييك؟ علل إجابتك - 4
  

    –الدینامیكا الحراریة  – )نقاط 05: (لثالثالتمرین ا
 -I  مسعر حراري ذو سعة حراریةCcal  نضع كتلة من الماء قدرھا ،m1 = 100 g ارتھا ھيحیث درجة حر 

 T1 = 298 °K  نضیف إلیھا كتلة أخرى من الماء قدرھاm2 = 150 g  ودرجة حرارتھاT2 = 307°K   
   Tf = 302 °K: درجة الحرارة النھائیة المقاسة في حالة التوازن ھي -

  ؟ Ccal" "أوجد السعة الحراریة لھذا المسعر  -1
ثم نظیف  C°25حیث درجة حرارة المزیج المائي ھي  m3 = 120 gفي المسعر السابق نظیف كتلة أخرى من الماء قدرھا 

  C°40ودرجة الحرارة النھائیة عندئٍذ ھي  C°80ودرجة حرارتھا ھي  m4 = 120 gلھا كتلة من الزیت قدرھا 
 أوجد الحرارة النوعیة للزیت؟ -2

  Ceau = 4.185 j/g.°K: یعطى                                                                                            
  

 -II   
  . وفقا للمعادلة التالیة  C°12ثیلین في مسعر حراري فترتفع درجة الحرارة بمقداریمن غاز اإل 1g یحترق

  
  

 قم بموازنة المعادلة أوًال؟ -1
 .من غاز اإلیثیلین 1gاحسب كمّیة الحرارة الناتجة عن إحتراق  -2
  : مع العلم أن   

  . Ceau = 4.185 j/g.°C:  اریة الكتلیة للماءالسعة الحر -   
 . m = 1000g :كتلة الماء  -  

  
  
  

  7من  3الصفحة            
 
 
 
 
 
  
3-  

C2H4 (g) H2O(l)+O2(g)+ CO2(g)



 من غاز اإلیثیلین؟ 1molالناتجة عن إحتراق  ماھي كمیة الحرارة  . أ
      C : 12g/mol ,    H : 1g/mol: یعطى

 . إلحتراق غاز اإلیثیلین H∆استنتج األنطالبي   . ب
 .لتشكل غاز ثاني أكسید الكربون H°f∆نطالبي المعیاري احسب األ -4

°ΔH: حیث        
f (H2O (l) ) = -286 KJ.mol-1     و ΔH°

f (C2H4 (g) ) = +52 KJ.mol-1  

-III   
 :وفق معادلة التفاعل التالي C°25عند تتم ھدرجة اإلیتیلین 

  
  

 احسب أنطالبي ھذا التفاعل -1
°ΔH:  علما أن          

f (C2H6 (g) ) = -84.6 KJ.mol-1  

 . C°25للتفاعل عند  U∆احسب التغیر في الطاقة الّداخلیة   -2
  R = 8.314 j/mol.K: یعطى                                                                                   

    –الكیمیاء الحركیة  – )نقاط 03: (لرابعالتمرین ا
  :وفق التفاعل التالي  +Fe3 في وجود وسیط محفز H2O2الماء األكسجیني یتفكك  

  
 

 
  عند أوقات زمنیة محددة أعطت النتائج المدونة  KMnO4الماء األكسجیني في وسط حمضي بواسطة محلول  معایرة

  :في الجدول التالي
35  30  20  10  0 t (min) 
0.9  1.2  2.2  4  7.3  [H2O2] (10-2.mol.L-1) 

   
  :اإلرجاع التالیةوازن معادلة األكسدة و -1
  
  .ھو تفاعل من الرتبة األولى  H2O2وضح بیانیا أن تفكك  -2
 .بیانیا وعین وحدتھ، وتأكد من رتبة التفاعل Kحدد قیمة ثابة السرعة  -3
 .   t1/2احسب زمن نصف التفاعل -4
 :مایلي  min 40احسب عند الزمن  -5

  التركیز المولي للماء األكسجیني؟  . أ
 . H2O2سرعة تفاعل تفكك   . ب

 
 

 ى لكم التوفیق والنجاح المستمر في البكالوریا  وما بعدھااتمن  
 BAC 2014  اثناء الحل أوصیكم بالتركیزغمیض عبدالعزیز         / األستاذ 

  7من  4الصفحة          
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2H4 (g) H2(g)+ C2H6(g)

Ni

H2O2 2H2OO2 +

H2O2 H2OO2 ++ MnO
-
4 + Mn

+2
 



  الموضوع الثاني
  

    –الكیمیاء العضویة – )نقاط 07: (التمرین األول

I - 1- انطالقا من البنزن حّضر مایلي: 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 حّضر المركبات التالیة  -
  

///////
//// 

  :للحصول على  :انطالقا من

01  CH3 C CH  
CH3 C CH3

O

  
02  H5C6 MgBr  

H5C6 C CH3

O

  
C6H5  نترو الـــبنزن  03 CH3NH2 (Méta)

  
 
II-  

  :من التفاعالت الكیمیائیة التالیة (Polyester)ن الحصول على البولي أستر یمك
  

  
  
  
  
  
  
  

  ؟) 3(مانوع البلمرة في التفاعل  -1
 . (B)و  (A)اكتب الصیغة نصف المفصلة لكل من المركبین  -2
 .(Polyester)استنتج الصیغة العامة لـلبولي  إستر  -3
 .للبولي استرأذكر ثالثة استعماالت  -4
  
  

  7من  5الصفحة           
  

OH1)

2) CH
CH3

CH3

C
O

OH
C

O

OH

3)

CH2 CH2 + 1/2 O2
Ag

200 °C
(A)

(A) + H2O H+

(B)

n (B)n+

HOOC COOH

Polyester + H2Om

1)

2)

3)



  –دراسة اللیبیدات والبروتینات – )نقاط 07: (لثانيالتمرین ا
    

I-   
   tri ricinoléate de glycéryle  مادة دسمة تستعمل في مواد التجمیل تحتوي على  زیت العنب 

 A.سمیھا وھي جزیئة غیر مشبعة ن M= 932 g/molالذي كتلتھ المولیة ھي  ) ثالثي ریسینولیات الغلیسیریل(     
  Iiالیود ) معامل(أعط تعریف قرینة  - 1

                علما أن قرینة   A (tri ricinoléate de glycéryle)اوجد عدد الروابط المزدوجة الموجودة في المركب  -2
 .= 82Iiھو  الیود لھ          

 .) بصفة عامة(اكتب الصیغة العامة لألحماض الدسمة الغیر المشبعة  -3
 ISالتصبن ) معامل(عط تعریف قرینة أ -4
  .KOHباستعمال ھیدروكسید البوتاسیوم  Aأحسب قرینة تصبن المركب  -5

  g/mol      M(I )= M(KOH)=56g/mol M(O )=16g/mol      M(C )=12g/mol 127:یعطى
II -   

وھو عبارة عن . السكري یعتبر األنسولین أول ھرمون تم صنعھ بتقنیة  الھندسة الوراثیة، یستعمل لمعالجة الداء
  . حمض أمیني الكبریت B (30(حمض أمیني و 21) A(حمض أمیني موزعة على سلسلتین  51ببتید یتكون من 

  
 
  
  
  
  
       .األنسولینما ھو عدد الجسور الكبریتیة الموجودة فى  -1
  وما ھو دورھا؟. ما ھو مصدر الكبریت في الجسور ثنائیة الكبریت -2
 CH2-SH-  ھوCys    جذر إذا علمت أن  -3

  .، ثم صنفھ  Cysاكتب صیغة  -     
 ).  polypeptides أو   oligopeptides  (إلى أي نوع ینتمي األنسولین  -4
 :من نواتج االماھة الكلیة لألنسولین األحماض األمینیة التالیة -5
 

       
  
    

        Glu (pHi = ?)                    Val (pHi =5.96)                              Lys (pHi=9.74)   
   

  .  صنف األحماض األمینیة السابقة  - أ
:    علما أن  pHiأحسب قیمة ثم  12إلى  1من  pHعند تغیر الـ  Gluأكتب الصیغ األیونیة لحمض الغلوتامیك   - ب

pKa2 (NH2) =9.67    pKa1 (COOH) =2.19  pKaR =4.25     
األمینیة السابقة في جھاز الھجرة الكھربائیة وأجري بعد ذلك فصل ھذه األحماض عند وضع مزیج من األحماض  -جـ

 =pH1=9.74      pH2=5.96      pHi(Glu) pH3مختلفة  pHدرجات 
أرسم مخططات للھجرة الكھربائیة توضح فیھا مواقع األحماض األمینیة في كل حالة من الحاالت الثالث السابقة،  -     

  .  إجابتك        معلال         
 .Lو   Dفي الصورتین  Val مثل الحمض األمیني فالین-د    
     Val -Lys -Gluیتكون من األحماض األمینیة الثالث السابقة بھذا الترتیب  Cلیكن الببتید  -ھـ    
 .وأعط اسمھ Cأكتب الصیغة المفصلة للببتید  -        

  7من  6الصفحة 
  



  :علین التالیینأكتب معادلتي التفا-و   
  HNO2تفاعل الفالین مع حمض النتروز  -
    -OHتسخین محلول الفالین في وسط أساسي  -

  
    –الدینامیكا الحراریة  – )نقاط 06: (لثالثالتمرین ا
  :لیكن التفاعل التالي  

  
  

°ΔHھي  C°25عند  حیث أنطالبیة ھذا التفاعل
r  = -401 KJ.mol-1     

  .K°600ذا التفاعل عند احسب االنطالبیة المعیاریة لھ -1
 . CCl4(g)احسب االنطا لبیة النعیاریة لتشكل  -2
 C—Cl:  احسب طاقة الربط لـ  -3
 وماھي فائدتھ أثناء التجریب؟) الكلورو فورم( CHCl3احسب األنطالبیة المعیاریة لتشكل  -4

  :المعطیات 
  .  K  :E(C-H) = 415 KJ/mol°298عند 

°ΔH:  لتبخر ھي األنطالبیة المولیة                   
vap(CHCl3)  = 30.4 KJ.mol-1     

Cl(g) C(g) H(g) HCl(g) CH4(g) المركب  
716.7 121.3 218 -92.3 -74.6 ΔH°

f = KJ.mol-1   
  

CCl4(g)  HCl(g) Cl2(g) CH4(g) المركب  
83.51 29.12 33.93 35.71 CP ( J.K-1.mol-1) 

      
 
 
 
 
 
  

 ي البكالوریا  وما بعدھااتمنى لكم التوفیق والنجاح المستمر ف  
  BAC 2013 *** مبروك للناجحین مسبقا***اثناء الحل                                   أوصیكم بالتركیز

 7من  7الصفحة          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH4(g) 4HCl(g)CCl4(g) ++ 4Cl2(g)



فترة الفروض واالمتحانات         وزارة التربیة الوطنیة                                      
  الفصلیة

تقني ریاضي                         :   الشعبة      2014دورة فصلیة                             الوریا        ضیرللبكتح
      غمیض عبدالعزیز                             /  األستاذ

  غیر محددة: المدة                                   )ھندسة الطرائق ( وجیا تكنول: اختبار في مادة 
 

  على المترشح أن یركز أثناء اإلجابة

  الموضوع 
      –الكیمیاء العضویة – )نقاط --- : (التمرین األول

I-  تؤدي إماهة ألسان إلى مركب عضوي أكسجيني(A)  21.6تشكل النسبة المئوية الكتلية فيه لألكسجين%   .   

  .مع كتابة صيغته المجملة (A)حدد الوظيفة الكيميائية للمركب  - 1

   :وفق التفاعل التالي (A)نؤكسد المركب  - 2

   

  .ولكنه ال يعطي شيئا مع كاشف طولنس    D.N.P.Hيتفاعل مع  (B)المركب الناتج  -         

 .(B)و (A) استنتج مع التبرير الصيغة نصف مفصلة لـكل من  -

  :مل التسلسل التفاعلي التاليأك - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  2من  1الصفحة 

1)

2)

(C)

3) (C) + O3 (E)

4)

5) +

(A)

+ H2O2

+ H2O

7)

8)

+ CH3MgBr
H2O + MgBr(OH)

+
H2SO4

+ H2O
Al2O3

 400 °C

(B)
Zn , H3O

+

(D) + H2O

2
H2O

(E) + H2 (F)Pd

(F)
H3O

+

6) + CO2
K2Cr2O7

H2SO4
+ H2O

(G)

(G) (H)

(E) (I)

(H) (I) (J)

(A) (B)
Cu

300°C
+ H2



  

  .(I)،  (H)،  (G)،  (F)،  (E)،  (D) ،  (C)،  (B)كتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات أ  . ت
 ). 2(كيف يسمى التفاعل رقم   . ث

 .قبل اإلماهة) 3(ماهو ناتج التفاعل   . ج

  ، واستنتج نسبة مردوده ؟ )8(ما هي خصائص التفاعل األخير. د
  .لم يتوفر لدينا مركب بروميد المثيل مغنيزيوم، فأردنا تحضيرهذا األخير إنطالقا من غاز الميثان  (7)في التفاعل . د
  .أكتب معادلة تنمذج فيها هذا التحول الحاصل، وما هي الشروط الالزمة لحصول هذا التفاعل -   

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G) + Cl2 (K)

KOH+(K)

UV

ou 400 °C

Alumine

400 °C
(M) H2O+

(L)

(L)

+ KCL



  ت ریاضي 3: القسم                                                                                                  ثانویة الدكتور أحمد عروة    
  ساعات 3: المدة                                                                                                 2008/2009: السنة الدراسیة

  ار في مادة ھندسة الطرائقاختب

  :التمرین األول      
I (   الدولیبران Doliprane دواء یخفف اآلالم و الحمى ، یحتوي على مادة البراسیتامول.  

  و حمض اآلسیتیك الجاف ) Para-aminophenol(انطالقا من البراآمینوفینول )  Paracétamol(یتم تحضیر البراسیتامول       
)Anhydride acétique . (بعد التفاعل نضیف الماء البارد للمزیج المتفاعل فنتحصل على مادة صلبة لبلورات البراسیتامول.  

  .أعطي مبدأ تحضیر البراسیتامول مع كتابة معادلة التفاعل الحاصل )1
 .ارسم تركیب التجھیز المناسب لھذه العملیة )2
 .لماذا نضیف الماء البارد الماء البارد ؟  علل )3
 ).ارسم التركیب المناسب. (لیة فصل البراسیتامول عن المزیجكیف تتم عم  )4

II ( نكشف على البراسیتامول بالكروماتوغرافیا الورقیة باستعمال تجھیز و مذیب مناسب فنضع عند:  
          A : شاھد(قطرة من البراسیتامول النقي(  
          B :قطرة من محلول البراسیتامول المحضر.  
          C :رة من محلول باراآمینوفینولقط.  
          D :قطرة من محلول الدولیبران.  

  . Chromatogramme) 1الوثیقة (دراسة الكروماتوغرام   
  . c , b , aللمركبات ) Rf(استنتج النسب الجبھیة ) أ     
  ول المحضر؟ما حكمك على البراسیتام.   D , C , Bماذا تستنتج بالنسبة للمركبات الموضوعة عند ) ب   
  .اذكر طریقة أخرى تبین فیھا ان بلورات   البراسیتامول المحصل علیھا نقیة) جـ   
  

  :التمرین الثاني      
  :من المادة الحیة % 20إلى  %15المركبات التالیة عبارة عن وحدات تتدخل في تركیب مواد عضویة نسبتھا من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  على أي أساس یتم ھذا التصنیف؟. ا إلى ثالثة أصناف ، ما ھي ھذه األصناف ؟تقسم المركبات السابقة أساس) 1
  ).حمض األسبارتیك –لیسین  –أالنین ( ثم ثالثي البیبتید ) لیسین –أالنین (شكل ثنائي البیبتید ) 2
  .كیف یمكن الكشف عن ثالثي البیبتید) 3
  :ا یلينقطة التعادل الكھربائي لألحماض اآلمینیة السابقة ھي كم) 4
  

  pHi  اسم الحمض اآلمیني
  6.01  أالنین

  9.74  لیسین

  2.95  حمض األسبارتیك

       
  ؟) pHi(ماذا یقصد بنقطة التعادل الكھربائي ) أ       
  یختلف من تجربة  pHتوضع األحماض اآلمینیة السابقة على ورقة جھاز اإللكتروفوراز ثم  تبلل الورقة بمحلول ذو ) ب      

  .ثم توضع ھذه الورقة ضمن مجال كھربائي لمدة من الزمن )  10 – 4 – 6 – 2.10(ألخرى   
  .اعط مبدأ الھجرة الكھربائیة -
  .اكتب معادلة تشرد كل حمض آمیني -
 في أي اتجاه تكون ھجرة األحماض اآلمینیة السابقة؟ -

  . pH=10و  pH=2.1بین مختلف الشحنات التي تأخذھا األحماض اآلمینیة السابقة في الوسطین ) 5 
  ماذا تستنتج حول خواص األحماض اآلمینیة؟) 6 

 
 

 
                        A.Aspartique    حمض االسبارتیك
  

 

 
 

 
  Lysine               لیسین       

 
 

 
 
    CH3    CH2    COOH 

             NH2 

 Alanine               أالنین         



  : التمرین الثالث     
  : E4    E3    E2    E1أكمل التفاعالت و أعط إسم  

 
Lactate + NAD+                      pyruvate + ………. 

 
Citrate + ATP + CoA + H2O                 Acetyl CoA + ADP + Pi 

 
D- glucose + ………..                   D-glucose-6-phosphate + ………… 

 
Triglycéride + ……………                        glycerol + ……………… 

  
  

  :التمرین الرابع      
 :وقود ، الذي یتمیز بـ   n2= 2 . 10 -4 molھواء  و    n1= 4. 10-2 molنستعمل خلیط غازي یتكون من  

VB= 0,125 l  ,  TB = 673°K   ,   PB= 18,4 bar    
  .فیحترق كل الوقود   isobareیتم احتراق    C إلى الحالة    Bعند التحول من الحالة 

 c°25 عند : معطیات
R= 8,314 J/K . mol  

  
  
  )octane( لوقود المستعمل ھو األكتان باعتبار أن ا  

  .أكتب معادلة اإلحتراق )1
 . t = 25°Cأحسب األنطالبي القیاسیة لھذا التفاعل عند   )2
 .احسبھا.   TBأكتب العالقة الحرفیة لألنطالبي القیاسیة لھذا التفاعل عند  )3
 .ل لتسخین غازات اإلحتراقالطاقة الحراریة الناتجة عن احتراق األكتان تستعم TC   إلى  TBعند التحول من  )4

  .أعط إسم ھذا التحول
  .عند نھایة اإلحتراق  TCاحسب درجة الحرارة  )5

   1الوثیقة                                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انتھـــــــــــــــــى

                         
 قبالتوفـــ                                                                                                                                                        

H2O (g) CO2 (g)  C8H18 (g)  المركب  
242-  394-  580+  ΔH°f (KJ/mol) 
29  29  29  Cp (J/k . mol)  

 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  والیة تیارت –انویة اإلخوة بعمر مھدیة وزارة التربیة الوطنیة                           ث

 2014تقني ریاضي                                                                                  ماي :الشعبة
  ت ونصفساعا4: الثالثة ثانوي                                                                            المدة: المستوى

  
  2014ھندسة الطرائق  دورة ماي  –االمتحان التجریبي في مادة تكنولوجیا 

  :على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین
 

 
  )ن5(الكیمیاء العضویة :التمرین األول

  I/:لیكن لدیك التسلسل التفاعلي التالي                                          

1/ (A)  +  PCl5 (B) + HCl + POCl3

2/(B) + AlCl3 (C) + HCl

3/ (C)
LiAlH4
H2O

(D)

4/(D)
H2SO4
170°C

(E) + H2O

5/(D) + CH3 COOH
H+

CH3COO  CH
CH3

 + H2O
 

 E,D,C,B,A:أكمل التفاعالت السابقة بكتابة الصیغ نصف المفصلة للمركبات1-

 .استخدامات لھذا البولیمر3أذكر ,یؤدي إلى مركب ذو أھمیة صناعیة ) (Eبلمرة المركب 2-

 .أحسب درجة بلمرتھ, 208g/molإذا كانت الكتلة المولیة لھذا البولیمر ھي 3-

II بلمرة  المركبین  بولي استر من یحضرx مع المركبy  

  
  yو xاستنتج الصیغة النصف مفصلة لكل من -1
  ما نوع البلمرة المحققة2-
  من االیتن و بعض الكواشف االخرى xاقترح طریقة لتحضیر المركب 3-
  من الطولوین وبعض الكواشف االخرى yاقترح طریقة لتحضیرالمركب - 4
  
 
 
 
 

    
  

 الموضوع االول

1الصفحة من  6 
 



  )ن5( مینیةو البروتیناتاالحماض اال: لتمرین الثانيا
І- التالیة األمینیة األحماض إلیك:  

  أالنین فنیل  األمیني الحمض
Phe  

  أسبارتیك حمض
ASP 

  لیزین
Lys  

  ھیستیدین
HiS  

  غلیسین
GLy 

 R الجذر
CH2

  
  

  HOOC    CH2
  

  H2N    (CH2)4
  

N

N CH2

  

  H
  

            
 .  Lys  و   ASP       األمینین للحمضین المفصلة نصف الصیغة أكتب1-
 .ASP, Phe, HiS, GLY :التالیة األمینیة األحماض صنف2-
 .فیشر إسقاط حسب ASP األمیني للحمض الضوئیة المماكبات مثل3-
  PKa1=1.8          PKa2= 9.2        PKaR= 6: یعطى.  للھیستیدین PHi أحسب -4

П-عند للھیستیدین األیونیة الصیغ أكتب:PH= PKaR  ,   PH= PKa2  , PH= PKa1   
  Lys-GLy-Phe-Asp:البیبتید لرباعي المفصلة نصف الصیغة أكتب -أ

  .السابق البیبتید رباعي في المحقق التفاعل نوع ما- ب
  .كزانتوبروتیك و بیوري كاشف باستعمال قالساب البیبتید یعامل -ج
 .كزانتوبروتیك و بیوري من كل مكونات ماھي -
 التعلیل؟ مع علیھا؟ الحصول المنتظر النتیجة ماھي -

  PH= 2          , PH=11: عند للبیبتید األیونیة الصیغ أكتب -د

  )ن5( الحراریة الدینامیكا:  الثالث التمرین
  بالعالقة التالیة  احتراق ھیدرو كربون مشبع یعطى

C5H12(l) +O2(g)                      CO2(g) +H2O(l)   
  زن المعادلة  – 1
  علما ان 25عند  C5H12(L)احسب انطالبي  – 2

C(S)                    C(g    H0  =  712.27kJ/mol                        
                        EH-H   = - 435.56KJ/mol  

                                                                     EC-H  = -413.82KJ/mol 
                 EC-C    = - 346.94KJ/mol             
  26.33KJ/molھي  25عند   C5H12انطالبي تبخیر   

  
                                         

  بحیث  25احسب انطالبي التفاعل السابق عند 3- 
C(s) + O2(g)                                 CO2(g)                       H0 = -392.92kj/mo       1/   

C(s)  +2O2(g) + 2H2(g)               CO2(g)   + 2H2O(l)         H0   = -963.91kj/mol     2/ 
  ؟ ما طبیعة التفاعل ؟ 25عندC5H12(l)احسب التغیر في الطاقة الداخلیة لتفاعل احتراق المركب  – 4
  ؟  ) ( /1للتفاعل االول100 احسب التغیر في الطاقة الداخلیة عند  – 5

   R=  8.314J/mol.kیعطى 
Cp(C(s))  = 11.3J/mol.k          Cp(O(g) )  =29.36J/mol.K          Cp(CO2(g))  =   37.45j/mol.k  

C2H2(g)  H2 (g)  C (s)  المركب  
10,7  6,9  2,7  CP (Cal/mol) 

  

2 صفحةال  من   6 



  )ن(5تاللیبیدا :رابعالتمرین ال
  :  اآلتي دولالج داخل لخصت دھنیة مواد من عینات لعدة Ia ، IS، IE قیم تحدید أجلمن أجریت تجارب علمیة 

 الزیت المارغارین الزبدة الدھنیة المادة

 5األنبوب 3األنبوب 1األنبوب األنابیب

 IE   181    األستر دلیل

 IA 08  09    الحموضة دلیل

   IS  225    التصبـن دلیل

  
  : األسئلـة  

  .أكمل الجدول1-
   بالتفاعالت؟ ذلك دعم التصبن، عملیة في علیھ المعتمد العلمي المبدأ ھو ما2-
 الحموضة؟ التصبن، األسترة، دلیل عرف- 3
 IS التصبن دلیل أحسب- 4

 IA  =00 الحموضة دلیل كان إذا IE األسترة دلیل استنتج ثم 
  ؟3 التجربة في ھذا و m  =1gالدسمة المادة كتلة و HCl =5N نظامیة:   المعطیات

  Cm3=  8 المعایرة لتجربةا في HCl حجم و  Cm3= 12دالشاھ تجربة فيHCl   حجم      

  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3الصفحة  من   6 
 



 
 

  )ن5(الكیمیاء العضویة :التمرین األول
  
І -  السن(A)  28كتلتھ المولیةg/mol   إنطالقا من المركبA نجري سلسلة من التفاعالت التالیة:  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  . Aأوجد الصیغة الجزئیة المجملة للمركب .  1
  .I, H, G, F, j, E, D, C, B, Aجد الصیغ النصف مفصلة للمركبات او.  2
   ؟ 6 ماھو الوسیط المستعمل في التفاعل.  3
П- لتحضیر المركبB    عدة وسائل ومواد كیمیائیة منھا  تم إستخداممخبریا:  

ف    -دورق كروي زن   –مكث ائي   -مصباح بن ام م تقبال  –حم ة    -دورق إس ة اإلبان ل  –حباب دي    HBr…..20g حام اء جلی  –م
  H2SO4 (22 ml -جلید –ماء مقطر 

  (d= 0,8 , V = 20ml , ρ = 0,8g/cm3 , °95)  كحول إیثیلي
  من بروم اإلیثیل   V = 10 mLبعد إجراء التجربة تم الحصول على 

  Bأكتب معادلة التفاعل الحادث للحصول على المركب 1
 .المركز H2SO4ما ھو الھدف من إضافة قطرات من 2-
 .عن الماء Bا اسم العملیة التي سمحت بفصل م -3
  -4أحسب مردود التجربة  

  :یعطى

( H = 1g/mol , O = 16g/mol , C =12g/mol, Br = 80g/mol ) اإلیثیل لبروم الحجمیة الكتلة ρ = 1.46g/cm3 

  

 

  

  

  

 الموضوع الثاني

A   +  HBr B

B   +   Mg C

D
ÈÒí ÇÏÉ KMnO4

H2SO4

E

E   +  PCl5 F   +   j   +   HCl

+  F

G   +  C
H2O

G   +    HCl
¿

H   +   MgCl(OH)

 H H2SO4 / 170C0

I   +  H2O

1

2

3

4

5

6

7

A   +   H2O
H2SO4

8

R-OR

 

 6من4الصفحة



  )ن(5و البروتینات االحماض االمینیة :الثاني التمرین

  NH2-CHR1-COOH ,    NH2-CHR2-COOH  ,  NH2-CHR3-COOHلنتائج  عند اماھة ببتید تحصلنا على ا/ٲ
  االسبارتیك                       اللیزین     التیروزین   

  ذا تمثل الوحدات الناتجة عن اماھة البیبتیدما1-
  ذه الوحدات الناتجة ما ھو الكاشف العام لھ2-
  وظائف الكیمیائیة التي تمیزهد الحد3-

اجریت على المركبات الناتجة بعض التجارب   /ب
  فكانت النتائج مدونة  في الجدول التالي 

  التفاعل االول  
(CuSO4+NaOH)  

  التفاعل الثاني
(HNO3+NH4OH)  

Thyr   +  
Lys-Thys     

Thyr-Lys-Asp     
  

  تدل على ان التفاعل سلبي) –( ارةواإلشدوث التفاعل عدم حتدل على (+) االشارة: مالحظة  

  في الجدول  –او + اكمل الجدول بوضع االشارتین 1 -  

  في الجدول  - و+  لإلشارتینقدم تفسیرا 2 -  

  سم التفاعلین وبما یتمیز كل منھما  - 3

  ة من حیث الشحنة والموقع في المحالیل التالی Thyrبین سلوك الحمض االمیني  PHi(Thyr)=5.66ذا علمت ان ا

PH1=5.6       PH2 =9.74       PH3= 2.9  

  ذه التجربة ؟ما ھي الخاصیة المدروسة في ھ4- 

  )ن 5( الحراریة الدینامیكا:  الثالث التمرین
داخل مسعر حراري بوجود  M= 122g/molمن حمض البنزویك ذو   m=3.762gان االحتراق التام لكتلة 

  25C0عند = 99.49kj Q  فائض من األكسجین حرر طاقة قدرھا 
 .أكتب تفاعل االحتراق الحادث1-
 .Qأذكر نوع ھذا التفاعل الذي حدث وكیف تصبح قیمة 2-
ثم احسب الفرق بین التغیر في االنطالبي والطاقة  25C0عند  H∆استنتج األنطالبي المولي لتفاعل االحتراق 3-

 25الداخلیة عند 
  . 25C0عند  H°f(C6H5-COOH)∆ك أحسب أنطا لبي تشكل حمض البنزوی - 4
  
  تعطى معادلة تشكل حمض البنزویك بالشكل التالي - 5

 
C (s)   + 2H2(g)   +  O2(g)                         C6H5-COOH(s)  

  
 وازن معادلة تشكل حمض البنزویك   . أ

 (KJ/mol.K)ب  650Kأنطالبي تشكیل حمض البنزویك عند أحسب   . ب
  H°f(CO2)(g)= -393,15 Kj/mol  ∆H°f(H2O)(l)= -146,5 Kj/mol R = 8,314 j/mol.K∆ ,: المعطیات

1Cal = 4,18 J 
O2(g) C6H5-COOH(s)  H2 (g)  C (s)  المركب  

5 35,1  4,9  2  CP (cal/mol.K) 

-CH2-C6H5-OH R1 
-CH2)4-NH2 R2 
CH2-COOH R3 

 6من5الصفحة 



  
  )ن5(الليبيدات  :  التمرين الرابع

A/ التالیة الدسمة االحماض لدیك : 

C20    االراشیدیك حمض/    C18:0 الستیاریك ضحم/    C18:1Δ9 االولییك حمض
 :0  

  

 السابقة  الدھنیة األحماض مع الغلیسیرول فاعلن   

  نوعھ وذكر الناتج المركب وسم التفاعل معادلة اكتب 

B- 100 بمزج وذلك صابون تحضیر نریدg البوتاسیوم ھیدروكسید مع منھ  

  التفاعل معادلة اكتب1/

 الغلیسیرید لھذا الیود وقرینة التصبن قرینة من كل احسب2/

 لھ واالستر الحموضة قرینة استنتج3/

  50 ھو التفاعل مردود كان اذا الناتج الصابون كتلة احسب4/

C/ و الماء ممزوجا جیدا، تركناه یھدأ، و بعد مّدة زمنیة الحظنا طورین غیر  الناتج السابقأخذنا خلیط من
 .جانسینمت

 كیف تفسر ھذه الظاھرة؟1-

  ، بعد الخلط الحظنا تجانس الطورین، كیف تفسر ذلك؟NaOHأضفنا إلى الخلیط بعض القطرات من 2-

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6من 6الصفحة 
 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
االمتحانات فترة الفروض و        وزارة التربیة الوطنیة                                      

 الفصلیة
2013/2014: الموسم                                                             بكالوریا تجریبي  

الثالثة: تقني ریاضي                                                               السنة:   الشعبة   
 30سا  4: المدة                                   - ھندسة الطرائق – تكنولوجیا: اختبار في مادة 

 د
 الموضوع

)ن07: (التمرین األول  
    كتلة الفحم فیھ تساوي ستة أضعاف كتلة الھیدروجین، وكتلة       (A) يلدینا مركب عضوي أكسجین

  .األكسجین تساوي ثمانیة أضعاف كتلة الھیدروجین
  2.07ھي  ، مع العلم أن كثافتھ البخاریة بالنسبة للھواء(A)ب أوجد الصیغة الجزیئیة المجملة للمرك. 1
  .أكتب الصیغ الجزیئیة نصف المفصلة الممكنة لھذا المركب -
  .ما نوع التماكب بین ھذه الصیغ. 2

  أولي) مشبع(، ھناك صیغة نتجت من أكسدة كحول (A)من بین الصیغ نصف المفصلة الممكنة للمركب 
َونتج عن  ، 5%2.2حمضي حیث أن ھذا الكحول نسبة الكربون فیھ تمثل المركز في وسط  KMNO4 بـ 

  .إماھة ألسان
  .أوجد صیغة كل من الكحول ثم األلسان. 3
المناسبة من بین الصیغ الممكنة مع التسمیة النظامیة ثم أكمل التسلسل  (A)استنتج صیغة المركب .4

  :التفاعلي التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (A) PCl5+
AlCl3 (B) + POCl3 + HCl

2 + (B)
AlCl3 (C) + HCl

3 (C) + H2
Ni

(D)

4 (D) (E)

5 n (E) [F]n

Alumine

400 °C
+ H2O



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  . (E)ما اسم المركب . 5
  .وما ھــو نوعھ 5ما اسم التفاعل رقم . 6
  . 5الناتج من التفاعل رقم   ]n]Fما اسم المركب . 7
  . x 103 g.mol-1 312المتوسطة ھي    ]n]Fعلمًا أن كتلة ) درجة البلمرة( nأحسب . 8

  )ن06: (التمرین الثاني

كثر استعماال في مجال إنتاج المشروبات الغازیة، ولتحضیره یعتبر حمض البنزویك المادة الحافظة األ
  .انطالقا من الكحول البنزیلي البّد من توفر عدة مواد ووسائل تمكننا من الحصول علیھ

  .أذكر ھذه المواد والوسائل الالزمة .1
 .ضع طریقة للعمل تسرد فیھا أھم الخطوات المتبعة في تحضیر حمض البنزویك .2
 .الكیمیائیة المنمذجة للتحوالت الكیمیائیة الحاصلة خالل عملیة التحضیرأكتب أھم المعادالت  .3
  .أعط طریقة لتحضیر حمض البنزویك انطالقا من البنزن وبعض المواد والكواشف .4

 
 

 
2/2صفحة   

 
 
 
 

6

7 +

8 +

9 (E) (N)

10 (P)

(C)
Zn / H3O

+

(J)

(J) Cl2
AlCl3

(K)

(L)

+ HCl

(J) Cl2
UV

ou 400 °C
(M) + HCl

KMnO4  cous

H2SO4

+ H2O+

+ Mg
Ether

11 +
H2O (Q) + MgCl(OH)(P)

CO2

CO2

(M)



  ت ر 3:المستوى                             ادهان محمد بن يحي                                                          :ثانوية
  دقيقة30ساعة و: المدة                          2014-02-06:التاريخ                2014-2013:السنة الدراسية

  لمادة هندسة الطرائق للثالثي الثاني  األولالفرض 
  :................... عالمةال :........................... اإلسم   :............................. اللقب 
 ن3.5- التمرين األول -  : 

 :سلسة التفاعالت التالیةأكمل  -1

OH2Phe'nol/..............  + HNO3

H2SO4
Apara/ ............                +                   

A          + 3 H2              B/......................          + ......................

B    + C/....................   

Ni

OH

O

CH3

O

OH

+ CH3-
-NH-

  
2ي یمكن أن یستبدل بالوسیط ذماھو الوسیط ال -2 /H Ni.........:.............................................................................. 

  ...........................................................................................:.................................التفاعل رقم األول مما اس -3

 ن6- التمرين الثاني - :  
Aیتفاعل المركبین B  للحصول على مونیمیر حیثAأما المركب  0.897كثافتھ بالنسبة للھواء  ھو ألسین ،B  ھو فحم ھیدروجیني

27آزوتي كتلتھ المولیة  /g mol  51.85%و نسبة اآلزوت ھي  44.4%حیث نسبة الكربون فیھ ھي .  

 : Aأوجد الصیغة الجزیئیة للمركب  - 1
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

  : Bأوجد الصیغة الجزیئیة للمركب  - 2
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

2CHمعطیا مونومیر  Bو المركب  Aیتفاعل المركب  -3 CH CN   أكتب معادلة التفاعل و ما ھو إسم المونومیر ،

 الناتج 
..............................................................................................................................................................  

  

  



 یتفاعل ھذا المونومیر معطیا بولیمیر ،مثل مقطع یضم ثالث مونومیرات   -4

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 :مانوع البلمرة  وما ھي أھم إستعماالت ھذا البولیمیر  -5

..............................................................................................................................................................  

 :مع حمض كلور الماء ، أكتب معادلة التفاعل  Aیمكن الحصول على مونومیر آخر بمفاعلة المركب  -6

..............................................................................................................................................................  

  :لحالة بلمرة المونومیر الناتج تعطي بولیمیر مستعمل في العدید من الصناعات ، أكتب معادلة البلمرة ، وما ھو إسم البولیمیر الناتج في ھذه ا -7

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 ن7- التمرين الثاني - 

 :لدینا ثالثي غلیسیرید ، علما أن األحماض الدھنیة المرتبطة بھذا الغلیسیرید مرتبة بالشكل التالي  -

16حمض البالمیتیك     : 0C  مرتبط في الموضع'        918ولییك   حمض األ :1.C    مرتبط في الموضع.  

  :أكتب الصیغة النصف مفصلة للغلیسیرید الثالثي -1

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  .؟علل  ھل ثالثي الغلیسیرید متجانس -2

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  ما إسم الغلیسیرید الثالثي ؟-3

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

A :أحسب للغلیسیرید الثالثي -4 e S iI I I I    

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 :تعطى      216 / 39.1 / 254 /M O g mol M k g mol M I g mol       

  

  

 ن3- التمرين الرابع -  



  

  

  :أكمل الجدول التالي -1

  .حسب إسقاط فیشر Alaمثل المماكبات الضوئية للحمض اآلميني -2

  

  

  :،حیث  Aspو Ala-للحمضین اآلمنیین  PHiأحسب -3

  
Ala   :

1
2.33apk       ،

2
9.97apk           - ــــــــــــــــــــــAsp  :

1
1.88apk   ،

2
9.60apk   ،3.66Rpk  

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................  

  : أكتب الصیغة األیونیة لأللینین عند -4

  

  

  

  رمز المختصرال
  

          

صنف الحمض 
  اآلمیني

          

CH

NH2

COOHH2N CH2 4

 

OHCH2 CH

NH2

COOH

 

HOOC-CH2 CH

NH2

COOH

 

CH3 CH

NH2

COOH

 

 

 

CH3-CH

CH3

CH

NH2

COOH



نضع مزيجا من األحماض اآلمنية - 5 Asp Ala Ser Lys   6ھاز الھجرة الكھربائیة عند في جPH   

  حدد بالرسم مواقع هذه األحماض اآلمنية بعد الهجرة 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيلوف سفيان:األستاذ .........بالتوفيق 

 



 
 

 273kتحت درجة حرارة قدرھا  m1 =0.75kgمسعر حراري یحتوي على ماء كتلتھ : التمرین االول
  تحت ضغط ثابت 333kدرجة حرارتھا ارتھا   m2 =300gوضع داخلھ كتلة من معدن  

 اوجد الحرارة النھائیة للجملة  

   درجة حرارتھا  m1=150gیحتوي على  كتلة من الماء قدرھا ذو سعة حراریة  مسعر حراري : التمرین الثاني
T1=19 ذه الكتلة كتلة من الماء قدرھا نضیف الى ھm2=150g  ودرجة حرارتھا   T2=25.5   

   Tf=20.5درجة الحرارة النھائیة عند التوازن 
  علما ان السعة الحراریة للماءCeau=4180j/kg*k  

  احسب السعة الحراریة للمسعر

 550gونضیف قطعة من النحاس كتلتھا  T1=19من الماء عند درجة حرارة  750gنضع في نفس المسعر الحراري 
    Tf=23.5درجة الحرارة عند التوازن  T2=92ة حرارة عند درج
 حسب السعة الحراریة الكتلیة للنحاسا 

ذي نعتبره  مثالیا نعرضھ للتحوالت ال COالیك النظام التالي المتكون من واحد موال من غاز    التمرین الثالث
  التالیة
 2الى الحالة 1ة نكماش عكوس ینتقل فیھ الغاز من الحالا 

 تحت درجة حرارة ثابتة
  3الى الحالة 2تمدد ادیاباتیكي عكوس ینقلھ من الحالة  

  1تسخین تحت ضغط ثابت یعود بھ الى الحالة 
  امال الجدول التالي  

  الحالة الثالثة  الحالة الثانیة  الحالة االولى  
V(l)     6.46 

P(atm) 2 10 2 

T(K) 300     
  
 السابقة العمل وكمیة الحرارة  احسب لكل من التحوالت

  ذالك الطاقة الداخلیة واالنطالبي بالجول المتبادلة وك
  )السعة المولیة لغاز عند حجم ثابت لیس لھا عالقة بدرجة الحرارة ( 3/2R =Cvیعطى

R=8.2.10-2l.atm.K-1=8.314JK-1mol-1  

  

  راي مصنوع من النحاسداخل مسعر حر (C6H12O6)من السكاروز  2gنقوم بحرق : التمرین الرابع
حیت تتغیر درجة الحرارة داخل المسعر  me=2200gذي یحتویھ وكتلة الماء ال 11500gكتلة المسعر الحراري 

  
  مول من السكاروز  1احسب كیمة الحرارة الناتجة عن احتراق 

  Ce=1cal/g.Kالسعة الحراریة للماء   : یعطى 
  K Ccu=01093ca/السعة الحراریة للمسعر

  Cs +2H2Og                          CO2g +2H2الیك التفاعل التالي   :التمرین الخامس
  احسب كمیة الحرارة عند ضغط ثابت وعند حجم ثابت  
  عند درجة حرارة  وقیمة احسب قیمة

T=300  

H2O)g=-241.83KJ/mol( H0: یعطى 
f.298   



com(CH4)g=-803.40KJ/mol 
g=-74.85kj/mol 

 تعطى السعات الحراریة عند ضغط ثابت في الجدول التالي 
 C(s H2O(g)  g)CO2 H2(g) المركبات

CP(J/K.mol) 8.64 33.58 37.13 28.84 
ذا استخدمنا مول واحد من ا ZnO عند درجة حرارة   25 غط یساوي وض  1atm لتحقیق التفاعل التالي    

 +CO            Zn )s(+         ZnO C(s) 
 احسب

  1atmالعمل و كمیھ الحرارة المتبادلة عند ضغط ثابت 
 العمل وكمیة الحرارة المتبادلة عند حجم ثابت 

25یعطى عند    f(CO)g=-110.30KJ/mol          f(ZnO)S=-347.8KJ/mol 
: التمرین السادس  

 COg +3H2g            CH4g +H2O تيللتفاعل اال  Hr,298احسب انتالبي المعیاري 
  Ur,298استنتج قیمة الطاقة الداخلیة 

 ذا التفاعل ماص او ناشر للحرارة ھل ھ
  یعطى

= -283Kj Hr,298           CO + O2               CO2 

= -214Kj Hr,298  O2           H2O                H2  +  

CH4   +  2O2                     CO2+ 2H2O                    Hr,298 =-803kj 
100مول من الماء عند 1التمرین السابع:لدینا اناء مغلق یحتوي على    وبقیت ھذه الدرجة ثابتة حتى یتبخر كل السائل 

 1atmعلما ان الضغط داخل االناء وخارجھ یساوي 
  ذول من طرف الغاز خالل عملیة التبخر ما ھو العمل المب

  فاحسب التغیر في الطاقة الداخلیة  40670Jعلما ان طاقة التبخر تساوي 

  H2O=1Kg/l     R=8.32J/K.molطى  یع
  NH3(g) + 5/2O2(g)                 NO(g) +3/2H2O(g(الیك تفاعل احتراق االمونیاك الغازي          : التمرین الثامن 

  298Kاحسب التغیر في االنتالبي التفاعل السابق  عند .1
    298Kاستنتج التغیر في الطاقة الداخلیة دائما عند .2
 H2(g)    و N2(g (ذا علمت ان طاقة التفكیكفي جزیئ االمونیاك ا N-Hاحسب طاقة تفكیك  الرابطة .3

 100احسب انتالبي التفاعل السابق عند .4

    225Kcal.mol-= H0N-N                         103Kcal.mol-= H0H-Hعلى الترتیب ھي
                      63.38kCal.mol- =     H2O )( f0-:        یعطى

H0f (NH3)g =-11.05kCal/mol                                    H0f (NO)g =-21.52kCal/mol  
  g (CO2 (g)+ 3H2O 2  C2H6(g) +7/2O2(g) (التالي       ان احتراق المیثان یتم وفق التفاعل : التمرین التاسع

  
  298kاحسب كمیة الحرارة الخاصة بالتفاعل السابق عند حجم ثابت وعند درجة حرارة 

    C2H6احسب انطالبي التشكیل  العیاري العیاري لجزيء االیثان 
  في جزيء االیثان  C-Cاحسب طاقة الرابطة 

  یعطى  1000Kاعل احتراق االیتان عند درجة حرارة احسب انتالبي تف
H0 C =-336.65kCal/mol      H0f (H2O)l =-68.32kCal/mol     H0f (CO2)g =-

95.05kCal/mol      H0sub (C)g =-171.86kCal/mol      103Kcal.mol-= H0H-H   -98.8Kcal/ 
.mol                  -= H0C-H    



CP(H2O)g =CP( CO2 )g  =    40J/K.mol         CP(O2)g=30J/mol.k          CP(C2H6)g=50j/mol.k
  R= 8.314j/k.molj 

  = :التمرین العاشر
     CH4(g)   +4Cl4(g)                              CCl4(g) + 4HCl(g)     H0reaction=-401.08kj/molالیك التفاعل التالي  

  650Kاحسب انطالبي العیاري للتفاعل السابق عند  – 1                     
 CCl4(g)احسب انطالبي تشكیل العیاري لجزيء   -           2

  C-Clاحسب طاقة الرابطة    -          -3 
   CHCl3     كیل المعیاري لثالثي كلورو میثاناحسب انطالبي تش  -          4

  المعطیات 
H0C-H  =415kj/mol     عند 298k               30.5j/mol     =) CHCl3(vapv H0  

                                        
 (CH4(g) HCl(g) H-H Cl-Cl Csup المركبات 

H0f      (j/k.mol) -74.6 92.3 - 218 121.3 716.7 
 

Cl2(g) CCl4(g) HCl(g) CH4(g المركبات 
33.93 83.51 29.12 35.71 CP(j/k.mol) 

 
 التمرین الحادي عشر:  احسب انطالبي العیاري للتفاعل التالي          

Co(g )   +  3H2(g)                                           CH4(g)  +H2O(g) 
 استنتج قیمة الطاقة الداخلیة  لنفس التفاعل  ھل التفاعل السابق ماص ام ناشر للحرارة

CO(g) +  1/2O2(g)                           CO2(g) H0r 298 =-283kj 
H2(g)  + 1/2O2(g)                        H2O(g) H0r 298 =-241kj 
CH4(g)   +  2O2(g)                      CO2(g)  H0r 298 =-803kj 









  مديرية التربية لوالية تيارت                              ثانوية االخوة بعمر مهدية
  فرض في مادة التكنولوجيا هندسة الطرائق

  ساعتان:  المدةالثالثة تقني رياضي :  المستوى
  

  :التمرین االول
-Rبمركب عضوي مغنيزيومي  CH3-CO-CH3سلسلة  من التفاعالت الكيميائية نؤثر على سيتون  في 

MgBr  فنحصل على المركب)B ( وبعد االماهة نحصل على المركب العضوي)C  ( نزع الماء من
  )D(و ) D(نتحصل على مركبين ) (Cالمركب 

ومن جهة اخرى )  A(ن من المركب االكثر استقرار نتحصل على مولي) D(ان اكسدة  مول من المركب 
ذي بدوره يتفاعل مع البنزن في وجود احماض ال) E( نحصل على المركب PCl5ب) C(نعالج المركب 

  )G( الى المركبKMnO4 ذا االخير في وجود يتحول ه) F(نتحصل على المركب  AlCl3لويس 
  )H(و)H(نتحصل على مركبين H2SO4في وجود وسط حمضي HNO3ب ) F(نعالج المركب
  ) I(نتحصل على المركب Fe /HClمع ) H(نفاعل المركب

  )B)............................................(I(عين صيغ المركبات من
  )H(و) H( قارن بين استقرار المركبين
  )C(الى) A(اكتب التفاعالت المتتالية من

  )H(و)H(كيف تسمى عملية الحصول على المركبين 
  
  

   التمرين الثاني
ال يرجع محلول فهلنج ولكن هدرجته الوسطية تحوله  C6H10Oصيغته المجملة ) A( لدينا مشتق اليفاتي

  C6H12Oذوالصيغة ) B(الى المركب 
ذيب مناسب والماء على المركب تاثير المغنزيوم بوجود م Cينتج المركب  HClمع ) B( يتفاعل المركب

)C ( نحصل على المركب)D(  
لهما نفس الصيغة المجملة ) F(و) E(يعطي مركبين ) D(باالماهة فان المركب  متبوعبتاثير االوزون

C3H6O  مع العلم ان)E (يرجع محلول فهلنج و)F (ال يرجعه  
   Aعين صيغة المركب 

  )F(و) B( ¸) C (  ¸(D(¸)E (اكتب التفاعالت المتتالية كلها مع كتابة الصيغ  
  تمثل تماكب ضوئي ما هي المركبات التي) F(الى) A( انطالقا من

  التمرين الثالث
 C( وكحوال) B(تعطي حمضا ) A(ان اماهة المركب  C5H10O2صيغته المجملة ) A( مركب عضوي     

ذي يتفاعل مع النشادر وال )D( معطيا المركب PCl5يتفاعل مع خماسي كلور الفسفور )B(الحمض )
NH3 ويعطيHCl  والمركب )E( تلته المولية له سلسلة مشبعة وغير متفرعة كM=59g/mol  

  مع التبرير E.D.Aحدد الوظائف الكميائية لكل من - 1



  E.D.Aاكتب الصيغ النصف مفصلة لكل من - 2
ذي يعطي راسب يعطي راسب اصفر مع ال )F(في وسط حمضي انتجت المركب  )C(اكسدة الكحول 

DNPH لكنه ال يتاثر بمحلول فهلنجو  
  وما هي صيغته النصف مفصلة ) F(ماهي الوظيفة الكيميائية للمركب - 1
  ) A(اذا الصيغة النصف مفصلة الحقيقية للمركب ماهي - 2
  ما هو اسم التفاعلين وما هو الفرق بينهما ؟NaOH   و  KOHمع  )A( يتفاعل المركب - 3

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2013/2014: الموسم الدراسي                        -عین الكبیرة-عالوة ثانویة مرزوقي
ساعتان: السنة الثالثة ھندسة الطرائق                                 المدة  

 الفرض األول للفصل األول في مادة التكنولوجیا
 

  التمرین األول
  عبارة عن Bالمركب  إلىیھدرج في وجود النیكل  C6H12صیغتھ المجملة  Aفحم ھیدروجیني /1
  )(diméthyl butane-2,3 بوتان ثنائي مثیل - 3,2 

  Cمولین من سیتون تعطي المركزة والساخنة KMnO4بواسطة Aمن 1molأكسدة 
  .وأكتب التفاعالت الموافقة A.B.Cعین الصیغ نصف المفصلة للمركبات -أ

عندالدرجة  MnOأبخرة حمض االیثانویك على أكسید المنغنیز  بإمرار Cمركب البین أنھ یمكن الحصول على -ب
C3500 ابة التفاعل الموافقو ذلك بكت.  

في وجود االیثر الجاف  Dعلى Mgتأثیر المغنزیوم ,Dیعطي مركب  FeBr3مع البنزن في وجود  Br2تفاعل البروم 
  E يیعطي مركب عضوي مغنزیوم

  .Fمع االیثانال و بعد االماھة یعطي مركب  Eتفاعل المركب 
  .Gیؤدي الى المركب  Fنزع الماء في وسط حمضي من المركب 

  و أكتب التفاعالت الموافقة  G.F.E.Dین صیغ المركبات ع-أ
  .علل,؟یحقق تماكبا ضوئیا  Fالمركب ھل -ب
  Gصناعیا من بلمرة المركب  Polystyréneیحضر متعدد السترین -ج
  .أكتب معادلة التفاعل-

  التمرین الثاني 
 H2SO4قطرات من و نضیف ,C4H9OHمن كحول  mol 0.2مع CH3COOHمن حمض االیثانویك  mol0.2نمزج 
  من االستر  g13.92فنحصل عند التوازن على , ثم نسخن المزیج , المركز

  .الحادث بعد المزج الكیمیائيأكتب معادلة التفاعل - 1
  المزیج؟ إلىالمضاف  ماھو دور حمض الكبریت- 2
  .الكیمیائيأحسب مردود التفاعل - 3
  .أستنتج صنف الكحول المستعمل وأكتب صیغتھ نصف المفصلة- 4
  اسم األستر المتشكل ؟ ما- 5
 NaOHأكتب تفاعل تصبن األستر بالصود - 6

 التمرین الثالث 
  :أكمل الجدول التالي /1

الحمض 
  األمیني 

 Pka1a(COOH)  Pka2a(NH2)  Pka3(R)  pHi  الرمز

   /  ALa 2.34  9.69  األالنین
   /  Thr  2.63  10.43  الثریونین

حمض 
  الغلوتامیك

Glu  2.19  9.67  4.25   

   Lys  2.18  8.95  10.53  یزینالل
 Arg  2.17  9.04  /  10.76  رجنیناأل
  Ser  2.21    /  5.68  سیرینال

 
 .pH=11و كذا بالنسبة لألالنین عند  pH=5.7عند  Serاكتب صیغة الحمض األمیني 

 
 
 



 
 

هندسة الطرائق فرع  – الثالثةالسنة                                           2014/  2013  ديدوش مرادثانوية   
 

  
 

  A ( C4H10O )المركب   لديك :   التمرين األول 
  الممكنة للمركب  النصف المفصلة  أكتب جميع الصيغ .1
 . ؟ مع التعليل) التي تم األنطالق منها في التفاعالت التسلسلية ( ما هي الصيغة  الموافقة  .2

 
   
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 

            
  
  
 

  . M الى   Aمن : كتب صيغ المركبات أ .3
  
 

   : التمرين الثاني
  

  بين التفاعالت التي تسمح بالمرور عن طريق مرحلة واحدة أو عدة مراحل 
   CH3-CH2-CH2-NH2الى       CH3-CH2-CO-NH2من  .1
 CH3-CH2-CH2-NH2الى     CH3-CH2-CH2- OHمن    .2
   CH3-CH(OH)-CH3الى       CH3-OH  من .3
 )مثيل بروبن  – méthylpropéne   )2-2ى    كحول  ال .4
 من االستيلين الى االسيتاالهيد .5
 CH3-CHOH-CH3الى  CH3-CCH3=CCH3-CH3من  .6
 CH3-CH2-C(CH3)2OHالى  CH3-CH2COClمن  .7
 .من البنزن الى بارا نتروطولويين .8

  
  
  

 يقبالتوف                                                                     
 
 

 1 )       A                                              B ( سیتون ) 

 2 )       B      +    CH3-MgBr                            C                            D + MgBrOH 

3 )       D                                                                      E  +  H2O 

4 )      E                                                                        F     +     G 

 5 )       F     +    H2                                                                J    

 6  )       J     +    HBr                           K    +  H2O                                    

7 )    K    +                                                      L  + HBr                   

 8  )     L                                    M  +    C O2  +  H2O                   KMnO4 مركز   

AℓCℓ4 

KMnO4  /  H2SO4 

H2SO4 /  170 C0 

Ni 

KMnO4  /  H2SO4 

H2O 

  F یرجع محلول فھلنغ:    



محمد سراي  بلرجام                                                                        الجمـــــھوریة الـجــــــزائریة الدیـــــمقراطــــیة الشـــــــــعبیة                                                 ثانویة    
   سعدي ك : یلت                                                                                                      االستادةــــــــلوالیة تیسمس                     

  2014جانفي  27      
 سا 2          

)هندسة الطرائق(تقني رياضي 3:   الشعبة الفرض األول الفصل الثاني   

  
  :التمرين األول 

ثنائي ميثيل - 3.2عبارة عن  Bيهدرج في وجود النيكل إلى المركب  C6H12صيغته المجملة  Aروجيني فحم هيد
  .بوتان

  . Cالمركز و الساخن تعطي مولين من سيتون  kMnO4بواسطة  Aمول من  1اكسدة 
 .و اكتب التفاعالت الموافقة A ,B ,Cعين الصيغ نصف المفصلة للمركبات  .1

         MnOبإمرار أبخرة حمض االثانويك على أكسيد المنغنيز   Cلمركب بين انه يمكن الحصول على ا .2

  .و دلك بكتابة التفاعل الموافق  °350Cعند الدرجة 
في وجود االيثر الجاف  D، تاثير المغنزيوم على Dيعطي المركب  FeBr3مع البنزن في وجود  Br2تفاعل البروم 

  .Eيعطي مركب عضوي مغنزيومي 
  . Fمع االثانال و بعد االماهة يعطي المركب  Eتفاعل المركب 

  .Gيؤدي إلى المركب   Fنزع الماء في وسط حمضي من المركب 
 .و اكتب التفاعالت الموافقة G.F.E.Dعين صيغ المركبات  .1

 .فعال ضوئيا، علل ثم مثل مماكباته الضوئية  Fالمركب  .2

 .Gيحضر البوليستيران صناعيا من بلمرة المركب 

 .فاعل البلمرةاكتب معادلة ت .3

  .مثل مقطع من البوليمر يتشكل من ثالث وحدات بنائية .4
  :التمرين الثاني 

  :حمض البنزويك مادة حافظة تمنع فساد المواد الغذائية يمكن تحضيرها من البنزن كمايلي 
C6H6       +     Br2                 AlBr3                 A   + HBr 
 
   A           +     Mg                R-O-R                        B  
  
   CO2       +      B                  H2O                   C      +  MgBrOH 
 

  C.B.A.اكتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات  - 1

  :أكمل التفاعلين التاليين - 2
A        +  NH3                            ……..   +………. 

  
             C     +   NaOH                          ……. + ………… 

  .يمكن تحضير حمض البنزويك انطالقا من الكحول البنزيلي



 . NaOHاكتب معادلة األكسدة االرجاعية لتفاعل الكحول البنزيلي مع برمنغنات البوتاسيوم في وجود  - 1

  :اعتمادا على الخصائص الفيزيائية لحمض البنزويك
 . °15cعند     1.5g/lو     °25cعند  2.4g/lاالنحالل في الماء   قليل -

 . °20cعند          400g/lملح البنزوات كثير االنحالل في الماء  -

 .ادكر الخطوات المتبعة لفصل حمض البنزويك المتشكل .1

 .احسب عدد موالت الكحول البنزيلي و برمنغنات البوتاسيوم .2

  .احسب مردود التفاعل .3
  :المعطیات

mpure = 1.763g            m KMnO4 = 6g            V البنزیلي كحول  =2.5ml    d= 1.04 
 

M Mn = 54.9g/mol          MK = 39.1 g/mol           MO =16g/mol 
 

          بالتوفیق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  وزارة التربیة الوطنیة
  مھدیة  -ثانویة االخوة بعمر                              ریة التربیة لوالیة تیارت              یمد

  - ھندسة الطرائق–الفرض االول في مادة التكنولوجیا 
  ساعة2 : المدة                                                                 تقني ریاضي3 :ى المستو

  
  التمرین االول

   C3H6Oصیغتھ المجملة   Aمركب عضوي  - 1
  ومع كاشف طولنس معطیا مرآة فضة  D.N.P.Hھذا المركب انھ یتفاعل مع من ممیزاتھ 

  Aما طبیعة المركب 
متبوعا باالماھة فنحصل على  RMgXمع مركب عضوي مغنیزیومي صیغتھ العامة من الشكل  Aیتفاعل المركب  - 2

   74g/molذي الكتلة المولیة  Bالمركب 
  واستنتج صیغتھ  النصف مفصلة  B لمركباكتب التفاعل الكیمیائي لتشكل ا-

   Cیتشكل المركب  Bعند نزع الماء من المركب  3-
  ما ھو الوسیط المستعمل ؟ - أ

 ائي الحاصل في كل مرةیاكتب التفاعل الكیم -  ب
  التمرین الثاني

   Āمن اكثر استقرار  Aحیث المركب  Āو  Aنتحصل على مركبین  +Hg2في وجود  C2H2نقوم باماھة االستلین 
  )H2O(ھذا االخیر مع الماء نفاعل  Bنتحصل على المركب  C2H5MgClمع  Aنفاعل المركب 

 PCl5مع  Dنفاعل المركب  Dنتحصل على المركب  KMnO4بواسطة  Aالمركب باكسدةنقوم  Cنتحصل على المركب 
   POCl3و  HClمع  Fنتحصل على المركب 

  A.................................................Fعین صیغ المركبات من  1-
  G    H+   /Zn             Aاكمل التفاعل                      2-

  ذا یسمى التفاعل االخیرما     
  انطالقا من بروم مثیل المغنزیوم و ثاني اكسید الكربون  Dكیف یمكن الحصول على المركب  3-

  التمرین التالث
  
  A بوجود كلوريد االليمينيوم  لنحصل على المركب وريد االستيلالبنزن على كل نحقق  تأثير/ 1
 .اشرح نوع االستبدال الحاصل وأعط نوع التفاعل  واسمه / أ

  ؟ ما هي صيغته الكيميائية Aما اسم المركب / ب  
                H2O              C10H14O      B                   MgBr A +CH3-CH2   

  ؟ Bو Aبين صيغة المركبين  /2             
  ؟ Bذي يتميز به المركب ما نوع التماكب ال

  : Dيؤدي اساسا الى المركب  Bنزع الماء من / 3
  ما هو الوسيط المستعمل ؟/ أ

  بنسبة اكبر ؟ Dلماذا نحصل على / ب
  : E/Fمتبوعا بالحلمهة  يعطي مزيجا من مركبين عضويين  Dتأثير األوزون على / 4
  لتفاعالت المتتالية ؟اكتب ا/ أ 

  في وجود الفضة واكسيدها  2Oمع  Dاذا فاعلنا المركب 
  ما هو المركب الناتج 

 4ما الفرق بين هذا التفاعل والتفاعل 
  
  
 
 

 



  بعمر مھدیة تیارتوزارة التربیة الوطنیة                                       ثانویة اإلخوة 
        2012نوفمرب                                                                      تقين رياضي               :الشعبة

           ساعة2: الثالثة ثانوي                                                                                 املدة: املستوى
  ) هندسة الطرائق(إختبار يف مادة التكنولوجيا

  اليك التفاعل التايل     )ن 6:(األول التمرين
  

               A                           B   + H2O     1األسیتیلین 
 

     2            B                                          C+H2O                                       
 

    3             C + Br2                                 D                                                     
 

    4             D + Mg                                E                                                      
 

    5             E + B                                   F                                                      
 

                6  F                                          G  
 
                 7 G + C6H6                            H 

  A ،B ،C ،D،E ،F  ،G،H: أوجد املركبات .1

 ؟ 7و  2 كيف يسمى التفاعلني .2

 ؟ 4و  3 اعلنيماهي شروط التف .3

  Bاىل Aكيف ميكن االنتقال من .     )ن 7.5 (التمرين الثاين
A                                                                  B 

CH3-CO-CH3                                                                CH3-CN   
(CH3)3COH                                         CH3CHO    

C6H5-OH                                               C2H2         
CH3-CH2-CH2-NH2                                         CH3-CH2-Mg  

 
  ن 6.5 التمرین الثالث 

Ι -     مركب عضوي )A ( ملةصيغته اC5H10O2  ان اماهة املركب)A (تعطي محضا )B (وكحوال )C ( احلمض)B( 
( واملركب  HCl ويعطي   NH3ذي يتفاعل مع النشادر وال )D( معطيا املركب  PCl5يتفاعل مع مخاسي كلور الفسفور 

E(  له سلسلة مشبعة وغري متفرعة كتلته املوليةM=59g/mol   
  مع التربير E.D.Aحدد الوظائف الكميائية لكل من - 1
  E.D.Aلكل من  اكتب الصيغ النصف مفصلة-2
П- اكسدة املركب الكحول)C(  يف وسط محضي انتجت املركب)F( ذي يعطي راسب يعطي راسب اصفر مع ال

DNPH   
  لكنه ال يتاثر مبحلول فهلنج

  وما هي صيغته النصف مفصلة ) F(ماهي الوظيفة الكيميائية للمركب -1
  ) A(اذا الصيغة النصف مفصلة احلقيقية للمركب ماهي -2
   ما هو اسم التفاعلني وما هو الفرق بينهما ؟NaOH   و  KOHمع  )A( عل املركبيتفا -3

H2SO4 
 

 

Zn/HC
l 

H20 
 

HF 
 

 

Hg+2 



       لتكن التفاعالت التالیة التمرین االول   

                                      A+H2O       
H2SO4

    +  C6H6+C2H5OH   

A+HNO3 

H2SO4

       B+H2O                                                                

                                               C       
LIALH4

    B     

CH3CH2-OH        
KMNO4

     D                                                                   
D+SOCl2                      E+HCl+  SO2                                                   
C+E                                  F                                                                

  عین صیغ المركبات الممثلة باألحرفA  إلىF  
   ذكر الوسیط المستعملبمركب أخر ما ھو ؟ وا 1یمكن تعویض الكحول في التفاعل  

 CH2(-HOOC(COOH-4 من تفاعل حمض االدبیك) 6-6(نیحضر بولي أمید النایلو
  مع آمین ثنائي 

G                                       
NI

     4H2 + -CN 4 )CH2( CN-  
+nG                      Nylon+mH2O              4-COOH)CH2(-HCOO n  

  استنتج صیغة المركبG ؟  
 6-6( ناستنتج الصیغة العامة ل النایلو(  
  ما نوع البلمرة الموافقة ؟ عرفھا؟  
 من تفاعل المركب ) 6-6-( نمخبریا یمكن الحصول على النایلوG  مع مركب أخر ما ھو ؟ واكتب

  معادلة التفاعل

  یتبع
  :  التمرین الثاني

  
فتغیر لون  Aمحلول مجھول إلىفي وسط قاعدي ) CUSO4(محلول كبریتات النحاس  بإضافةقمنا 

  البنفسجي  إلىالمحلول 
  المحلول طبیعةما)A (   اسم التفاعل؟  و ما ھو علل؟  

 إلىول اللون لون المحلول اصفر وتح فأصبحوقمنا بالتسخین ) HNO3( بإضافةنفس العینة وقمنا  أخذنا
  )40% (بتركیز) NH4OH( إضافةالبرتقالي عند 

  علل النتائج المحصل علیھا  

في جھاز  تمریرھاامینیة وبعد  أحماضقمنا االماھة االحامضیة لھذا المركب فتحصلنا على ثالث 
  تحصلنا على النتائج التالیة) الفعالیة الضوئیة(االستقطابیة الضوئي 

 A B C  الحمض االمیني 
 0.045+  0 0.285-  درة الدوارانیةالق
  
  فسر النتائج المحصل علیھا واستنتج صیغة واسم الحمض االمیني)B( 

  



   HO-CH-COOHفتحصلنا على مركب صیغتھ ) HNO2(مع ) A( فاعلنا المركب
                                                            2 )CH3(  CH-     

    ) (30Lحجمھ  N2وانطالق غاز 
 استنتج صیغة المركب)A(؟   وحدد صنفھ؟  
  اوجد كتلة المركب)A(     وHNO2   الداخلتین في التفاعل ؟ 
 تمثیل فیشر للحمض االمیني  أعطيA                         

                  المركب التالي  أعطىالدیكربوكسیالز  إنزیممع ) C(عند تفاعل الحمض االمیني 
C6H6-CH2-CH2-NH2  مع انطالقCO2  

  استنتج صیغة المركب)C ( وحدد صنفھ  

  یتبع
  : التمرین الثالث

  
 قرینة لدیھ كان إذا الوظیفة وأحادي خطیة سلسلة ذو دھني لحمض مفصلة النصف الصیغة ةماھی 

 دھني حمض على نحصل KMnO4 بواسطة وأكسدتھ  II=89.93الیود وقرینة IS 198.58=التصبن
)A( دھني حمضو الوظیفة أحادي Bالوظیفة ثنائي   
 0.79 :إن علما الحمضین صیغة ھي ماg من )A (5 تعدلml  من NaOH )1N( 0.935 وg من B 

  )NaOH )1N من 10ml تعدل

  :التمرین الرابع
  C4H10اكتب معادلة احتراق غاز البوتان :   الجزء األول

  احسب انتالبيΔH   25الحتراق البوتان عندC0 علما إن  

f(H2O)=-285.58kj/molHΔ  
f(CO2)=-393.13kj/molHΔ  

ΔHf(C4H10(g))=-124.61kj/mol  
  احسب التغیر في الطاقة الداخلیةUΔ 25عندC0 

إلى ضغط نھائي  )(Pi=10atmیتمدد مول واحد من غاز مثالي عكسیا من ضغط   : الجزء الثاني
Pf=0.4atm)(  عند درجة حرارة ثابتةt=0C0) (   

 لغاز المثالي ؟ وما نوع ھذا التحول ؟ذول من طرف ااحسب العمل المب  
   استنتج التغیر في الطاقة الداخلیةUΔ واحسب قیمةQ   

  8.314j.mol-.k- R=یعطى                    
 
 

لعيساوي الطاهر: بالتوفيق أستاذ المادة   
  
  



   الدراسية السنة                                                               بوضياف محمد الشهيد ثانوية
  ساعتان الزمنية المدة                                                                                    بجاية تازمالت

  الطرائق هندسة فرع التكنولوجيا مادة الثاني الفصل اختبار
   األول التمرين

 -I50 حراري مسعر في نضعg20 ھي الماء حرارة درجة) مسعر+ماء( راريالح التوازن بعد الماء منc°.بسرعة نضیف 
  .°24c عند حراري توازن على ،فنتحصل°30c حرارتھ درجة الماء من50g ومحتواه السابق المسعر إلى

  ؟ المسعر لھذاM الماء من المكافئة الكتلة ثمC المسعر ثابت أحسب السابقة التجریبیة المعطیات من -
 -II4,25  نذیب المسعر نفس فيgاألمونیوم نترات من ( NH4NO3) 60 فيml 22من الحرارة درجة فتتغیر الماء منc° 
 ؟علل الماء في األمونیوم نترات انحالل عن القول یمكننا الصلبة؟ماذا المادة لھذه الذوبان لبي أنتا أحسب . °16,9cإلى

  اجابتك؟
 Ceau=4200J. Kg-1.K-1 للماء الحراریة السعة تعطى

 التمرين الثاني
  K CH4 (g) + 4 Cl2 (g) --> CCl4(g) + 4 HCl (g) rH° = - 401,08 kJ/mol 298عند  التالي التفاعل لدینا

 : أحسب
  ؟ 650Kعند التفاعل لھذا المعیاري األنتالبي  -1

  ؟ CCl4 (g) الغازي المیثان كلور رباعي لتشكل المعیاري األنتالبي -2

  ؟.C-Cl الرابطة طاقة  -3

 ،غازالھیدروجین الصلب الكربون من انطالقا السائل)الكلوروفورم( المیثان كلور ثالثي لتشكل يالمعیار األنتالبي  -4
 والكلور؟
  معطیات

298 K عند   (C-H) = - 415 kJ / mol  
  kJ/mol 3,4 تساوي المیثان كلور ثالثي لتبخر المولي األنتالبي 

 
  

 الثالث التمرين
  .الجلیسین حمض أمیني و االسم النظامي لھ ھو حمض أمینو اثانویك 

  ).zwitterion(فوتیري میوجد الجلیسین في الماء بنسبة أعلى على شكلھ األ
  .فوتیري الموافق لھ مأكتب الصیغة النصف المفصلة للجلیسین و الشكل األ -
Ka1 )pKa  ثابت الحموضة . أكتب التوازن الكیمیائي الموافق لھ, فوتیر الناتج مما ھو الحمض المرافق لأل-

1 =2,3.(  
Ka2 )9,7=PKaثابت الحموضة . أكتب التوازن المناسب . فوتیر مما ھو األساس المرافق لأل -

2 (. 
  :ماھي التي تتواجد بنسبة أعلى في الحاالت التالیة ) أساس  –حمض  -فیونمأ(من بین األفراد الكیمیائیة التالیة -

PH =11 , PH =6, PH = 1 
 

 
  الرابع التمرين

   المقابل البیاني المنحنى على الممثلة العكوسة التحوالت إلى مثالي غاز یخضع
   ؟BC التحول نوع ما -1
  ؟ الغاز موالت عدد n   :    - حدد -2

  ؟B النقطة عند TB الحرارة درجة و PB الضغط              - 
  ؟C النقطة عند للغاز PC الضغط              - 

 CH4 (g) HCl(g) H(g) Cl(g) C(g) المركب

fH° (kJ/mol) -74,6 -92,3 218 121,3 716,7 

 CH4 (g) Cl2(g) HCl(g) CCl4 (g) المركب

Cp°(J K-1 mol-1) 35,71 33,93 29,12 83,51 



  ؟C الحالة إلىB الحالة من التحول في النظام یتلقاه الذي WBC العمل و  QBCالحرارة كمیة أحسب -3
4-a - یةالداخل الطاقة في التغیر أحسب UCA  االیزوترمي االنكماش خالل للغازCA إجابتك؟ ؟علل  
b - الحلقة على الحراریة للدینامیكا األول المبدأ طبقABCA العمل استنتج ثم WAB التمدد أثناء الغاز یتلقاه الذي 

  ؟AB األدیباتكي
c - العمل لإلشارة تفسیرا أعطي WAB ؟  

   معطیات
 ABلیةالتا العالقة یحقق أدیباتیكي تحول  = Cp/Cv=1,40         PAVA

α
= PBVB

α      α     

 PA=1bar=105pa         TA=300K     VA=10-2m3     VB=2VA                      

     Jmol-1K-1   =29  CPالثابت الضغط عند للغاز الحراریة السعة 

 R=8,32 Jmol-1K-1    المثالیة الغازات ثابت           
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  )نقاط  05( :التمرين األول
  

عبارة عن ثنائي                        Bيھدرج في وجود النيكل إلى مركب  C6H12صيغته المجملة  Aفحم ھيدروجيني  .1
  .بوتان 2،3مثيل 

  . Cالمركزة و الساخنة تعطي مولين من سيتون  KMnO4بواسطة   Aمن  1molأكسدة             
 .و أكتب التفاعالت الموافقة A ،B ،Cمركبات عين صيغ ال  .أ 
 MnOبإمرار أبخرة حمض اإليثانويك على أكسيد المنغنيز  Cبين أنه يمكن الحصول على المركب   .ب 

 .بكتابة معادلة التفاعل c°350عند الدرجة 
             D،تأثير الميغنيزيوم على المركب  Dيعطي مركب  FeBr3مع البنزن في وجود  Br2نفاعل البروم  .2

 . Eفي وجود اإليثر الجاف يعطي مركب عضوي ميغنيزيومي 
  .  Fمع اإليثانال و بعد اإلماھة يعطي مركب  Eتفاعل المركب 

  . Gيؤدي إلى المركب  Fنزع الماء في وسط حمضي من المركب 
 .و أكتب التفاعالت الموافقة Gو  D ،E ،Fعين صيغ المركبات   .أ 
 ا؟،لماذ Fمانوع التماكب في المركب   .ب 
أكتب معادلة التفاعل، ثم مثل مقطعا من ھذا . Gيحضر متعدد السترين صناعيا من بلمرة المركب   .ج 

 .البوليمير يحتوي على أربعة وحدات بنائية
 .أذكر إستخدامات البولي ستيرن  .د 

  
  .مستقلين عن بعضھما البعض 2و  1الجزء ) نقاط  05(  :التمرين الثاني

أوسعھا إنتشارا في العالم،حيث يستخدم كمسكن للصداع و أالم  الباراسيتامول من أشھر المسكنات و .1
  .العضالت و المفاصل، كما أن له تأثيرا فعاال على خفض حرارة الجسم

    2,3gمن بال ماء اإليثانويك و بعد التفاعل يتبقى  8mLمن بارا أمينو فينول مع  6gفي إرلن ماير،نفاعل                
  .ا أمينو فينول من البار               

 .أكتب معادلة التفاعل الخاصة بتحضير ھذا الدواء  .أ 
 .بال ماء اإليثانويك  البارا أمينو فينول، و أحسب الكتل المولية لكل من الباراسيتامول ،  .ب 
 .أحسب كتلة الباراسيتامول الناتجة  .ج 
 .عين مردود التفاعل لھذا التفاعل  .د 

  . 1080g.L-1اإليثانويك  الكتلة الحجمية لبالماء : تعطى               
C=12 g/mol ،H=1 g/mol ،O=16 g/mol ،  N=14 g/mol  .  

المواد الحافظة ھي جزء من مضافات األغذية حيث تعمل على حفظ الطعام لفترة أطول دون تلف و لھا  .2
 القدرة على منع نشاط الميكروبات و نموھا، ومن بين ھذه المواد نذكر حمض البنزويك الذي يتم تحضيره

  .في المخبر بأكسدة الكحول البنزيلي بواسطة برمنغنات البوتاسيوم في وسط أساسي



أكتب المعادلة النصفية لألكسدة و اإلرجاع الموافقة للثنائية   .أ  24 MnO/MnO. 
 ).حمض البنزويك/الكحول البنزيلي( أكتب المعادلة النصفية لألكسدة و اإلرجاع الموافقة للثنائية   .ب 
 .المعادلة اإلجمالية لھذا التفاعلإستنتج   .ج 

  
  

  ) نقاط  05(  :التمرين الثالث
بحيث تحتوي جميعھا على محلول رشاحة زالل البيض كما  (3)، (2)، (1) نحضر التراكيب التجريبية الثالثة: أوال     

  :ھو موضح في األشكال األتية

  
 الـ على حاله عند قيمة  (1)نترك التركيبpH=7 . 
  نضيف محلولNaOH  و حمض  (2)للتركيبHCl  (3)للتركيب . 
 الكھربائي في التراكيب الثالثة رنمرر التيا. 
  أظھرت التجارب الفيزيائية أن المحاليل المتشردة عند مرور التيار الكھربائي فيھا تتجه الشوارد إلى أحد

 .القطبين حسب شحنتھا
  األالنين إذا علمت أن الحمض األمينيH3C-CH-COOH  مكونات زالل البيض  ھو أحد. 

                                                               NH2 
لماذا؟         .األالنين في كل حالة من الحاالت الثالثة الحمض األميني وضح إلى أي من القطبين يتجه  .1

 ماذا تستنتج ؟
 أعط مثاال واحدا لكل حالة ؟.سيةماھو المقصود باألحماض األمينية المتعادلة و الحمضية و األسا .2

   
 :إشرح ماذا يحدث بكتابة معادالت التفاعل في الحالتين :ثانيا

 .نزع المجموعة الكربوكسيلية لألالنين  .أ 
  .نزع مجموعة األمين لنفس الحمض األميني  .ب 

  
  
  
  ).  نقاط  05: ( التمرين الرابع 

للحصول على ماء سائل عند  C°0ذ عند من الجليد مأخو 100gماھي كمية الحرارة التي يجب تقديمھا لـ .1
 . C°20درجة حرارة 

  . C(H2O)=4185J.kg-1.K-1: السعة الحرارية للماء ھي : يعطى
 Lf=3,34.105 J.kg-1: ھي السعة الحرارية الكتلية إلنصھار الجليد        

   
  :لنعتبر التفاعل األتي .2



CH4 (g)  +  4Cl2 (g)                          CCl4 (g)  +  4HCl (g)  
  . K°298عند  Hr°=-401,08 k J /mol:       حيث             

 . K°650أحسب األنطالبي العياري لھذا التفاعل عند   .أ 
 . CCl4 (g)أحسب األنطالبي العياري لتشكل   .ب 

  

  
HCl (g)  CH4 (g)  المركب  
-92,3  -74,7  H°f (k j.mol-1)  

CCl4 (g)  HCl (g)  Cl2 (g)  CH4 (g)  ركبالم  
83.51  29.12  33.93  35.71  Cp ( J.K-1.mol-1 )  
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  )نقاط 05: ( التمرين األول
  

  لجزيء البوليستيران الذي يستعمل كعازل ) مونومير( هو الوحدة البنائية  C6H5-CH=CH2"  الستيران "  -)أ
  :يمكن تحضيره  وفق التفاعالت التالية . حراري و صوتي      

  

    نفاعل المركب(A)  مع الكلورCl2  الغازي  في وجود الضوء(uv)  ليعطي المركب(B)  وHCl  
    يتفاعل المركب(B)  مع  المغنزيومMg  في وجود األيثير الجاف ليعطي المركب(C) . 
    يتفاعل المركب(C)  مع المركبC6H5-CHO  في وجود الماء ليعطي المركب(D) . 
   ة بتأثير درجة الحرار(170°C)  و الوسط الحمضي على المركب(D)   نتحصل على الستيران و ماء ،. 

  

  . D , C , B , A: أوجد الصيغ الكيميائية نصف المفصلة للمركبات  - 1   
  .أكتب معادلة تفاعل بلمرة  الستيران محددا نوع هذه البلمرة  - 2   
  .؟ علل و مثل مماكبيه بتمثيل فيشر  (D)ما نوع التماكب الفراغي الذي يتميز به المركب  - 3   
     

  :يعتبر الباراسيتامول من األدوية المسكنة ألالم  الرأس والمفاصل و يحضر وفق التفاعالت الكيميائية التالية  -)ب 
  

  يتفاعل الفينولC6H5-OH  مع حمض النتريكHNO3   بوجودH2SO4  للحصول على المركب(E)  وماء 
  يتفاعل المركب(E) يد المعدني مع الحد(Fe)  بوجودHCl   فيتشكل المركب(F)  و مركب ثانوي. 
  أخيرا ، يتفاعل المركب(F)   مع أندريد حمض الخلCH3-CO-O-CO-CH3  للحصول على المركب

(G)  الذي هو الباراسيتامول مع حمض الخلCH3COOH  . 
  

  . (E) , (F) , (G): أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات  - 1   
  .من الباراسيتامول  m (g)للحصول على كتلة   (F)من المركب   g 10تعمل نس - 2   

  .  %76، اذا علمت أن مردود التفاعل هو  mاحسب كتلة الباراسيتامول        
  
  

              )نقاط  05(  : التمرين الثاني  
     

  المحلول ، pHيرات قمنا بمتابعة تغ NaOHبمحلول من   Aمحلول من حمض أميني  معايرة خالل   - 1
  . )1(الوثيقةنتائج هذه التجربة  موضحة في        
  .لهذا الحمض األميني   pHiو   pKa2 , pKa1عين بيانيا قيم  - أ       
  .اسم هذا الحمض األميني   )2(الوثيقةأستنتج من  -ب       
  ، و ما هي نسبها ؟ pH = pKa2ما هي األشكال األيونية التي يأخذها هذا الحمض األميني عند  -ج       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعاتس 4: دة ـمـال                           الـثـاني الـمـوضـوع                     تكنولوجيا: الـمـادة  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  . )2(الوثيقةمتشكل من أحماض أمينية موجودة  في  Pبتيد بثنائي   - 2 
 .الحرة ، يعطي نتيجة ايجابية مع كاشف كسانتوبروتييك  NH2–الحمض األميني األول من جهة  -
 .فهو قاعدي الحمض األميني الثاني أما   -

 

  .Pسل األحماض األمينية في الببتيد أعط تسل -أ       
        .و أعط اسمه أكتب الصيغة نصف المفصلة لهذا الببتيد  - ب     

                          
  التوازنات الكيميائية بين مختلف أشكاله األيونية  مثل -ج     
 .كيف يمكن أن نكشف عن هذا الببتيد؟  اشرح باختصار -د     

  
  )2(الوثيقة     

  R pKa1 pKa2  pKaR  pHiالجذر   الحمض
Lys  H2N-(CH2)4-  2.18  8.95  10.53  9.74  
Phe  C6H5-CH2-  1.83  9.13  -----  5.48  
Val  (CH3)2-CH  2.32  9.62  -----  5.97  

                                             
  ) نقاط 05( :  التمرين الثالث  
  

  .البعض  عن بعضهما ستقلينم 2و 1الجزئين  
  

  :  C°25عند  نعتبر التفاعل التالي -1  

                        
CH4 (g)   +   2 O2 (g)                     CO2(g)   +   2 H2O(g)          H°r = ?

  

   :  C°25عند علما أن        

                              

C(s)  +  O2 (g)               CO2 (g)                 H°
1 = -94,05  k cal . mol-1

H2 (g)  +  1/2  O2 (g)              H2O(l)           H°
2 = - 68,32 k cal . mol-1

C(s)   +   2H2 (g)                  CH4 (g)         H°
3 = -17,89  k cal . mol-1

  
  .أنطالبي التفاعل السابق   ΔH°rاحسب  -أ        

  .ر في  الطاقة الداخلية للتفاعل المؤدي إلى تشكيل الماء  السائل عبن التغيي - ب      
 R = 2 cal . mol-1.K-1:  يعطى                        
  . C°20من الماء المقطر عند    ml 100، مزود بمحرار و مخلط ، يحتوي على مسعر حراري  -  2  

  .غلق المسعر و نخلط المحلول حتى الذوبان التامفي ماء المسعر ، ن (KOH)من البوتاس  g 22 ,11نضع   -    
  . C°46نراقب درجة حرارة المحلول و نقرأ القيمة النهائية العظمى التي تواافق   -    

  

  . (KOH) احسب كمية الحرارة المبادلة خالل ذوبان البوتاس -أ     
  استنتج الحرارة المولية للذوبان  - ب    
  .في الماء موضحا أمامه أنطالبي التفاعل  (KOH)ان أكتب معادلة تفاعل ذوب -ج    

  . (KOH)احسب السعة الحرارية المولية للبوتاس   -د     
   J/ g °K    Ceau 4.185 =السعة الحرارية الكتلية للماء  -  :المعطيات    

  لول تساوي لكتلة الماء نعتبر كتلة المح -               g/ ml ρ 1 =الكتلة الحجمية للماء   -                   
 .نهمل السعة الحرارية للمسعر الحراري  -                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 )نقاط 05( :  رابعالتمرين ال 
  

 (I   30تبريد عصير برتقال موجود عند درجة الحرارة نريد°C  فنضع قطعة جليد كتلتها ،m ( 0 °C)  
  .  C°10رة العصير عند التوازن لتصبح درجة حرا. في  كأس يحتوي على هذا العصير      
 .احسب كتلة الجليد المستعملة . باعتبار أن تبادل الطاقة يكون فقط بين الجليد و العصير     

       

  ceau = 4.185 J / g °K: الحرارة الكتلية للماء  :يعطى     
     Cjus = 550 J  / °K: السعة الحرارية للعصير             
   Lfus = 335 J / g:ة النوعية ألنصهار الجليد الحرار           

 (II   25تشكيل ملح كلوريد األمونيوم عند تفاعل  إليك°C  :  

HCl (g)    +     NH3 (g)                    NH4Cl (s)
  

  

  .   ΔH°rاحسب األنطالبي المعياري لهذا التفاعل  -1    
  .الغازي  NH3في    N-Hاحسب أنطالبي الرابطة  -2    
 P = 1 atmالمبادالن عند ضغط  ثابت   Qالحرارة  و Wأحسب العمل  -3    
 C°100أحسب أنطالبي تفاعل  تشكيل كلوري األمونيوم  السابق عند   -4    

     

  :  المعطيات    
ΔH°f HCl (g) = - 92.5 kJ / mol E H-H = 436 kJ / mol 

ΔH°f NH3 (g) = - 49.9 kJ / mol E N=N  = 944 kJ / mol 
ΔH°f NH4Cl (g) = - 316 kJ / mol E N-H = ? 

NH4Cl(s) NH3(g) HCl(g) المركب 
23.9 34.3 29.2 Cp ( J/mol.°K) 

  
  
  

  
  



 الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة
 

 

هندسة  –امتحان الفصل األول يف مادة التكنولوجیا 
-الطرائق    

 
 التمرين األول :

 
I  ـ مركب عضويA ھي  صیغته العامةCnH2nO   2.55كثافته الغازية بالنسبة للھواء ھي   

   Aـ أوجد الصیغة المجملة للمركب  1      
  الصیغ النصف المفصلة الممكنة  ـ أكتب 2      
  وال يرجع محلول نترات الفضة   DNPHيعطي راسب أصفر مع  Aـ إذا علمت أن المركب  3      

  النشادري            
  ثم استنتج صیغته النصف المفصلة   Aأ ـ ماھي طبیعة المركب            

    DNPHمع  Aب ـ أكتب معادلة تفاعل المركب          
II  نجري عل المركب  سلسلة من التفاعالت التالیة ـ 

1/ LiALH4            
1 -                A   B                               

2/ H2O         

170 °C              
2 -             B     C                               

H2SO4                    

3 -          C+ HCL   D                            

ROR 
4  -           D +Mg   E                           

  الجاف 

H2O                       
5 -              E+ CO2   F                       

                     H +                                

6  -              F+B     G                      

   G .F.E.D.C.B: ـ أوجد الصیغ نصف المفصلة للمركبات  1
   05ـ أعط مراحل التفاعل رقم  2
    Bمن  mol 0.1و  Fمن   0.1molـ يتفاعل  3

  أوجد التركیب الكتلي للمزيج عند التوازن 
III  ـ بلمرة المركبC   تؤدي إلى بولیمیر ذو القیمة صناعیة كبیرة  
  مانوع البلمرة ؟ ـ  1    

 
  1/2الصفحة 



  وحدات بنائیة  03ـ اكتب مقطع من البولیمیر يتكون من  2
  ـ اكتب تفاعل البلمرة وأعط إسم البولیمیر الناتج   3
   200ـ أحسب الكتلة المتوسطة للبولمیر إذا علمت أن درجة البلمرة  4

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

  :  02 التمرين
I  ـ يتفاعل البنزن مع كلوريد المیثیل بوجودAlCl3  يعطي المركبA   
  )  paraفي الوضعیة (  Bبالمیثانول في وسط حمضي يعطي المركب  Aـ معالجة المركب   
   Cوالساخنة تؤدي إلى المركب   KMnO4بـ  Bـ أكسدة المركب  

  قیمة الصناعیة ذو ال Dبإيتان ديول يعطي بولیمیر  Cـ بلمرة المركب   
   A.B.C.Dالنصف المفصلة للمركبات   ـ أوجد صیغ 1 
  ـ اعط  طريقة تحضیرات ايثان ديول انطالقا من االيثانول   2 
  و أذكر نوع البلمرة  Dـ أعط إسم البولمیر  3 

II  ـ حمض البنزويك مادة حافظة يحضر مخبريا باإلستعمال المواد التالیة  
    2.5mlـ الكحول البنزيلي  

   NaOH    2gـ  
   HCL،    محلول     KMnO4       6gـ 

    %60بعد اجراء التجربة كان مردود التفاعل 
 ـ أكتب معادلة التفاعل الحادث  1       

  ـ  ماھو دور حمض كلور الماء في التفاعل   2       
  ـ أحسب كتلة حمض البنزويك الناتجة  3       
  حمض البنزويك باستعمال البنزن والبروبن ومركبات معدنیة  أ عط  طريقة تحضیر  – 4       

 C = 12 g/mol       H = 1g/mol         O = 16g/mol   
  d = 1.04 g/cm3الكتلة الحجمیة لكحول البنزيلي          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CH3 - CH - NH2

           CH3

 

 
 
 
 
 
  

  كيمياء عضوية )نقاط 07(  :التمرين األول
I-   الستيرانC6H5-CH=CH2 لجزيء البوليستيران الذي يستعمل كعازل حراري ) مونومير( حدة البنائية هو الو

  :يمكن تحضيره  وفق التفاعالت التالية . وصوتي

    نفاعل المركب(A)  مع الكلورCl2 الغازي  في وجود الضوء(uv)  ليعطي المركب(B)  وHCl 
    يتفاعل المركب(B)مع  المغنزيومMg  المركب في وجود األيثير الجاف ليعطي(C) . 
    يتفاعل المركب(C)  مع المركبC6H5-CHO  في وجود الماء ليعطي المركب(D) . 
    بتأثيرالحرارة(170°C)  و الوسط الحمضي على المركب(D) نتحصل على الستيران و ماء ،. 

  .D , C , B , A: أوجد الصيغ الكيميائية نصف المفصلة للمركبات  - 1
  .الستيران محددا نوع هذه البلمرة   أكتب معادلة تفاعل بلمرة - 2
  .؟ علل و مثلمماكبيه بتمثيل فيشر(D)ما نوع التماكب الفراغي الذي يتميز به المركب  - 3

II-  إليك المركب التالي: 
  

  ما نوع الوظيفة العضوية  في هذا المركب ؟ و ما صنفها ؟ - 1
  .يناقترح سلسلة من تفاعالت تسمح بتحضير هذا المركب انطالقا من البروب - 2

  كيمياء عضوية)نقاط05( :التمرين الثاني
  :يعتبر الباراسيتامول من األدوية المسكنة ألالم  الرأس والمفاصل و يحضر وفق التفاعالت الكيميائية التالية 

  يتفاعل الفينولC6H5-OH  مع حمض النتريكHNO3 بوجودH2SO4  للحصول على المركب(E)  وماء 
  يتفاعل المركب(E) معدني مع الحديد ال(Fe)  بوجودHCl   فيتشكل المركب(F)  و مركب ثانوي. 
  أخيرا ، يتفاعل المركب(F)   مع أندريد حمض الخلCH3-CO-O-CO-CH3  للحصول على المركب(G)  الذي هو

  .  CH3COOHالباراسيتامول مع حمض الخل 
  . (E) , (F) , (G): أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات  - 1
  .من الباراسيتامول  m (g)للحصول على كتلة   (F)المركب  من  g 10نستعمل - 2

  .  %76، اذا علمت أن مردود التفاعل هو  المحصل عليها mاحسب كتلة الباراسيتامول -

  
  
  
  
  

  ثانوية البشري االبراهيمي عني احلجر سطيف
 3201ديسمرب  تقين رياضي3:املستوى

 ساعتان: املدة)هندسة لطرائق(



  كيمياء حيوية) نقاط 08:  (لثالتمرين الثا
  :لديك المركبات العضوية التالية -

(A)        C18 :1∆9Oléique  أولییك  
(B)        C16 : 0             Palmitiqueبالمیتیك 
                          (C)        C18 :3∆9-12-15 Linoléniqueلینولینیك 
                          (D)        C20 : 0             Arachidiqueأراشیدیك 
                          (E)        C18 : 0             Stéarique        ستیاریك 
                          (F)        C18 : 2∆9-12       Linoléique       لینولییك 

  ماذا تمثل هذه المركبات؟ -1

  )من األقل إلى األكبر(رتبها حسب درجة انصهارها  - 2
  . (X)ليعطي المركبα(A) ,β (B), ά (F)الغليسيرول مع ثالث مركبات هي على الترتيب يتفاعل -3

  .(X)صيغة المركب الناتج  أكتب - أ
  .؟ أعط اسمه (X)ما نوع المركب -ب
  .    (X)احسب كتلته المولية - ج
  .(Y)ثم أعط اسم المركب الناتج الموافق تفاعلالأكتب معادلة ،(Y)تؤدي إلى مركب (X)هدرجة المركب -4

  .الموافق ISالتصبن) ةقرين(ثم احسب دليل  KOHباستعمال (X)اكتب معادلة تفاعل تصبن المركب  - 5
  .الموافقة Iiثم احسب قرينة اليود . I2مع اليود (X)أكتب معادلة تفاعل المركب  - 6

  ,      M K = 39.1 g/mol M I = 127 g/mol: یعطى
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  سا  02 :المـدة)                                               ھندسة الطرائق ( التكنولوجیا : اختبار في مادة
  
  

  عملي: التمرین األول
 

سكن للصداع و أالم العضالت و الباراسیتامول من أشھر المسكنات و أوسعھا إنتشارا في العالم،حیث یستخدم كم .3
  .المفاصل، كما أن لھ تأثیرا فعاال على خفض حرارة الجسم

    2,3gمن بال ماء اإلیثانویك و بعد التفاعل یتبقى  8mLمن بارا أمینو فینول مع  6gفي إرلن مایر،نفاعل          
  .من البارا أمینو فینول               

 .ضیر ھذا الدواءأكتب معادلة التفاعل الخاصة بتح  .ه 
 .أحسب الكتل المولیة لكل من الباراسیتامول ، البارا أمینو فینول، و بال ماء اإلیثانویك   .و 
 .أحسب كتلة الباراسیتامول الناتجة  .ز 
 .عین مردود التفاعل لھذا التفاعل  .ح 

  . 1080g.L-1الكتلة الحجمیة لبالماء اإلیثانویك  : تعطى               
C=12 g/mol ،H=1 g/mol ،O=16 g/mol ،  N=14 g/mol 

  
  كیمیاء حیویة: الثانيالتمرین 

  
 .I لدیك المركبA  التالي:      

H2N CH C N CH C N CH

H2C

O H

C N CH

O

(CH2)4

H

CH2

O

C6H4

OH
NH2

SH

COOH

CH3

H

Tyr Lys Sys Ala
  

 
   Aماذا یمثل المركب  .1
 .Aأعط إسم المركب  .2
 .، علل إجابتك  HNO3مع  Aما ھو نتیجة تفاعل المركب  .3

II . اإلماھة اإلنزیمیة للمركبA ةأعطت عدة وحدات بنائی.  
 أكتب صیغ ھذه الوحدات البنائیة .1
 .صنف ھذه الوحدات .2
 .حدد ذرات الكربون غیر المتناظرة في ھذه األحماض األمینیة .3
  .  D  ،Lفي الصورتین  Lysمثل المركب  .4

III .وضع مزیج من األحماض التالیة :Lys , Ala , Tyr  في جھاز الھجرة الكھربائیة عندPH = 6   
 .ھذا الجھاز  على أي مبدأ یعتمد الفصل في .1
 .وضح بالرسم موقع كل حمض من ھذه األحماض األمینیة عل الجھاز .2

   PH(Lys)=9.75 , PH(Ala)= 6 , PH(Tyr)=5.6: علما أن 



  .12إلى  1من  PHعند تغیر  Tyr: أكتب الصیغة األیونیة لـ.  3             
  

  كیمیاء عضویة :ثالثالتمرین ال
  
I .تالیةأكمل التفاعالت الكیمیائیة ال:  

A    +  H2O
H2SO4 B

KMnO4

H2SO4

CB KMnO4

H2SO4

D

D     +  PCl5 E      +     POCl3    +   HCl

C   +   CH3-MgBr F    +   MgBr(OH)H2O

 
  

 0.97بالنسبة للھواء تساوي  Aعلما أن الكثافة البخاریة أللسن  .1
 اوجد صیغتھ الجزیئیة المجملة. 
  أذكر إسم العائلة التي ینتمي إلیھا 

  .G, F, E, D, C, Bأوجد صیغ المركبات .  2    
II .من جھة أخرى لدینا التفاعل التالي:  

nX    +   nY    C C6H4 C O CH2 CH2 O

O O

n
+ mH2O

  
  ما نوع  ھذا التفاعل ؟  .1
  .X , Yأوجد صیغ المركبات .  2
  . انطالقا من البنزن والمركبات الشائعة االستعمال  Xقم بتحضیر المركب .  3
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



 



 



 

 

 
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

    
  
  
  
  



 
 
 
 
 

    
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  



 


