
    عبيةـــــــــية الشــــمقراطـــــزائرية الديــــــجـرية الوهـــــالجم

()هندسة الطرائقتقني رياضي :  الشعبة  ياـنولوجـكـفي مادة الت موضوع مقترح للبكالوريا   د 30ســــا و 4 :المـدة       

 

 عالج احد الموضوعين على الخيار:
 

 الموضوع االول :
 قاطن 05: التمرين األول

    (A) كسد االيثانول أكسدة مقتصدة بواسطة فائض من محلول محمض لبرمنغنات البوتاسيوم فينتج المركبأتي

فيؤدي إلى  3Alcl( الذي يتفاعل بدوره مع البنزن في وجود Bفنحصل على المركب ) 5Pcl( يعالج بوجود Aالمركب )
 (.D)إلى المركب   4HlALi( بواسطةC(، يهدرج المركب )Cالمركب )

 (Eفنتحصل على المركب ) C°170عند  4SO2H( بوجود Dنقوم بنزع الماء من المركب العضوي )

 (E)( ،A( ،)B( ،)C( ، )Dمفصلة للمركبات)الأوجد الصيغ النصف 
 (IUPACحسب تسمية ) (Eل)أعط االسم النظامي  -1

  (E)اكتب معادلة تفاعل بلمرة المركب -2

 ر الناتج ؟ مااسم البوليم ما نوع هذه البلمرة-4
 مقطع من هذا البوليمير يتكون من ثالثة وحدات بنائية  مثل -5

 أذكر ثالثة استعماالت  لهدا البوليمر -6
 
 

 نقاط 05: التمرين الثاني
 لدينا المركبات الكيميائية التالية:

 

 

 

 

 

 
 

 (؟ وأعط أسمائها.A( ،)B( ،)Cما طبيعة  المركبات ) -1
 لتي تنتمي إليها.ا جموعاتالمصنف هذه المركبات إلى  -2

 A-B-C :على الترتيب (C( و )Bبـ ) (Aاعطي نتائج إرتباط المركب ) -3

 (؟A( ،)B( ،)C)للمركبات  iPHأحسب قيم  -4

 
 

1/2الصفحة  اقلب الصفحة   

 

  

NH2-CH-COOH 

        CH3 

Pk1 = 2,35, Pk2 = 9,69 

(A( 

NH2-CH-COOH 

        CH2-OH 

Pk1 = 2,21, Pk2 = 9,15 

(B( 

NH2-CH-COOH 

        (CH2)2 

             COOH 

Pk1 = 2,19, Pk2 = 4,25, Pk3 = 9,67 

(C( 
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 نقاط 05التمرين الثالث: 
 أكتب معادلة احتراق غاز االيثان -1
 للتفاعل السابق  T = 298°Kأحسب حرارة التفاعل عند حجم ثابت في درجة حرارة  -2

 أحسب أنطالبي العياري لتشكل اإليثان -3

 في جزيئ اإليثان (C-C)أحسب طاقة الربط  -4

 T = 1000°K أحسب أنطالبي تفاعل إحتراق اإليثان عند  -5

 
 يعطى:

    ΔH° = -336,65 K Cal mol-1         ΔHf°(H2o)l =- 68,32K Cal mol-1    R = 8,314J. K-1 mol-1    

 

       

   1 -o) = 10,53K Cal mol2(H vapH°Δ1                         -mol 54,05K Cal-=  (g))2°(COfHΔ   

 

   E(C-H) = -98,8 K Cal mol-1   E(H-H) = -103,2 K Cal mol-1   ΔH°sub (C)gr = 171,86K Cal mol-1 

 

   CP(H2O)(g)= CP(CO2)(g)=40J.K-1 mol-1   CP(O2)(g)= 30J.K-1 mol-1      CP(C2H6)(g)= 50J.K-1 mol-1  

 
 نقاط 05 التمرين الرابع:

 لديك سلسلة التفاعالت التالية:
 COOH 

 CH2 + FAD                       (A) + FADH2 

 CH2 
 COOH 

 

 (A) + H2O                              (B) 

 
 (B) + NAD+                (C) + NADH, H+ 

 

 (C)  + Ala   (D) + (E) 

 

 (C)                             (F)  + CO2 

    

 (A( ،)B( ،)C( ،)D( ،)E( ،)Fأكمل التفاعالت اإلنزيمية مع تحديد صيغ المركبات ) -1
 E 2, E 3, E  4, E5E ,1صنف هذه اإلنزيمات:  -2

 E 2, E 3, E  4, E5E ,1أعط أسماء  -3
 

 

 

2/2الصفحة  بالتوفيق   

 

االيثان  إحتراق

  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 
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 :الثاني الموضوع
 نقاط 07 التمرين األول:

I.  2لدينا مركب معروف بإسم خالت الفنيلCH = CH-COO3CH 

 ما طبيعة هذا المركب؟  -1
 نعتبر التسلسل للتفاعل التالي:  -2

(A) + Br2                        (B) 

(B) + 2KOH (C) + 2KBr +2 H2O 

CH3COOH + (C)                          CH3-COO-CH=CH2 

 (4H2Cمركب عضوي له الصيغة المجملة ) (A)حيث 

 (C)،  (B)،  (A)لمركبات النصف المفصلة ل أكتب صيغ -أ
 (B)أعط اسم المركب  -ب

  بنائية لبوليمير ذو أهمية صناعية.يعتبر مركب خالت الفنيل الوحدة ال -3
  أكتب تفاعل البلمرة الموافق -أ

 وليميربأعط إسم هذا ال -ب
 لمرةأذكر نوع الب -جـ
 ا البوليمر يحتوي على ثالثة وحدات بنائية ذمثل مقطع من ه -د
 ا البوليمر ذكر ثالثة استخدامات لهذا -ه

II. ( من تفاعل ثنائي )6،6(-نيلون   تم في الصناعة تحضير البولي أميديD( مع أمين ثنائي )E عند درجة حرارة )
280°C 

 n(D) + n(E)                 - NH – CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH n   + (2n-1)H2O 

 
 أذكر نوع البلمرة الموافقة -1
 (D( ،)Eاستنتج صيغة كل من ) -2

 (D( ،)Eأعط اسم كل من ) -3

 ( مع مركب آخر، ما هو؟Eتفاعل المركب ) ن ( م6،6)–في المخبر يحضر النيلون  -4

 ية.أذكر بعض األدوات المصنعة من النيلونن والتي تستعمل في حياتنا اليوم -5

 نقاط 06 التمرين الثاني:
I.  )بمرحلتينفي الخميرة يتحول حمض البيروفيك إلى كحول إثيلي )إيثانول : 

 

CH3-CO-COOH                    (A) + CO2 

A + NADH,H+        CH3CH2OH+(B) 
 

 

 
 

1/3الصفحة  اقلب الصفحة    

E1 

E2 
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 (B( و )Aصيغتين )الأكتب  -أ
 2Eو  1Eأذكر اسم اإلنزيمين  -ب
 2Eو   1Eصنف اإلنزمين  -جـ

II. لدينا ثالثي الببتيد ذات الصيغة اآلتية                                    SH   

        COOH                  CH2   
H2N-CH-CH2-CH2-C-N-CH-C-N-CH2-COOH 

                                               O  

 ( الوظائف العضوية بوضع دائرة حول كل مجموعة وظيفية مناسبة.بين )عين -1
 ما هي عدد الروابط الببتيدية التي يحتويها هذا الجزيئ -2
 أمينية αإماهة الغلوتاتيون تؤدي إلى ثالثة أحماض  -3
 ؟ علل هذه التسمية –أميني  - αأذكر الصيغة العامة لحمض   -ا

 أمينية - αعط اسم األحماض  أكتب معادلة تفاعل  اإلماهة ثم أ  -ب
 نقاط 07: التمرين الثالث

 IوII  مستقالن عن بعضهما البعض 
I-        :2ليكن التفاعل التالي(g)+H (s)PbS                                       ((gS2+ H (S)Pb     

 T = 600°Kأحسب األنطالبي العياري عند الدرجة  -أ

 74KJ -=  298H°Δهي     K   °98T = 2دعلما أن األنطالبي العياري عن

 بحيث أن أنطالبي انصهاره هي K T = 600°،علما أن الرصاص ينصهر عند درجة حرارة -ب
 1 -= 5116Jmol fH°Δ 

 T = 600°K أوجد أنطالبي العياري للتفاعل عند درجة حرارة -
)                                                                2(g+H (s)PbS(g)                                         S2+ H (l)Pb  

 

 K1 -Jmol- 1تعطى العبارات للسعات الحرارية المولية للمركبات السابقة بوحدة

Cp (Pb)(s) = 23,90 +8,69 x 10-3T                Cp(H2S)(g) = 29,26 + 15,67x10-3T                 

Cp (PbS)(s) = 44,43 + 19,27 x 10-3T         Cp(H2)(g) = 27,79 + 2,88x10-3T                 

 هي طاقات تشكل الروابط على الترتيب: CHΔ)-(Cو  CHΔ)-(Hلتكن  -2
 H)-(C  ،C)-(C  2في األلكاناتn+2HnC 

 أنطالبي التفاعل nعبر بداللة  -
CnH2n+2 (g) nC(g) +( 2n +2)H(g) 

 
  

 

 

 

 

2/3حة الصف اقلب الصفحة   
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https://education-dz.net/3AS-genie-procedes/

https://education-dz.net/3AS-genie-procedes/
https://education-dz.net/3AS-genie-procedes/


 

 

 

 

 II- احسب ΔHrللتفاعل التالي 

 

                                     4NO(g) + 3 O2 (g)                     2N2 O5 (g) 

 يعطى المعادالت التالية 

                                     1…..N2(g) + O2 (g)                    2NO(g)    

 

                                    2 …. N2(g)+ 2O2(g)                     2NO2 (g) 

 

                                    3…… 2N2(g)+ 5O2(g)                               2N2 O5 (g) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3الصفحة  انتهى  بالتوفيق 

 

ΔHr =67,8KJ 

ΔHr =30,2KJ 

ΔHr =181KJ 
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