
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2020دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان
  تقني رياضي الشعبة:

                                                              هندسة الطرائق اختبار في مادة:

 7من  1صفحة 

 

 د 30و سا 04 المدة:
 :اآلتیین الموضوعین أحد یختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 

  )7من  4إلى الصفحة  7من  1) صفحات (من الصفحة 04�حتوي الموضوع األول على (
 نقاط) 06( التمر�ن األول:

-I تحضیر أستر ل ،سترات ذات نكهة ممیزةألى من الفواكه ع تحتوي العدید(J)  ص�غته نصف المفصلة:بنكهة الموز  
 

CH3 C
O

O CH2 CH2 CH CH3
CH3 

 نجري سلسلة التفاعالت التال�ة:    

R-O-O-R
5) (F) (G)+ HCl

(H)7) + (I) + MgCl(OH)H C
H

O
H2O

(A) + H21) (B)Pd

(B) (C)2) KMnO4 conc
H2SO4

+ (D)

3) (D) (E)
LiAlH4

H2O

(F)
4) +C CH2CH3

CH3

H2O(E) H2SO4

170 °C

H3O
+

(I)8) +(C) (J) + H2O

R-O-R(G)6) + (H)Mg

 
 

 .I ، H ، G ، E ، D ، C ، B ، Aجد الص�غ نصف المفصلة للمرك�ات  )1
 .NaOHمع هیدروكسید الصودیوم   (J)معادلة تفاعل المركبكتب ا )2
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 7من  2صفحة 

 

-II  من أجل تحضیر بول�میر)P(  انطالقا من المركب نجري(C)  سلسلة التفاعالت التال�ة:السابق 

(L)+ HNO32) OH2+

(M)3) (L) +

(O)5) (N)

n(Q)7) (P) + m H2O

6) (Q)(O)
H2SO4

CO2  + 2H2O  +

+ +4) (M) (N)(K) HClpara

+ +1) (C) (K)SOCl2 HClSO2+

KMnO4

Zn / HCl

Fe/HCl

H2SO4

OH22
AlCl3

OH2+

 
 

 .  Q ، O ، N ، M ، L ، Kمفصلة للمرك�اتالجد الص�غ نصف  )1   
  .  (P)البول�میرص�غة أعط  )2   
 ؟7ع البلمرة في التفاعل رقم ما نو  )3   

 
 نقاط) 04( التمر�ن الثاني:

 نتا�ع تطورثم نسخن المز�ج و  O8H3Cكحول ص�غته المجملة من  mol1 مع حمض اإلیثانو�ك من mol1نمزج    
 .عایرة الحمض المت�قي عند كل ساعةالتفاعل �م   

 نت في الجدول التالي:دوّ  ل علیهاالنتائج التجر�ب�ة المتحّص   
 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 ( )h t  

0,33 0,33 0,33 0,335 0,34 0,36 0,42 0,57 1 ( )A mol n  

         ( )E mol n  
     

 ل.األستر المتشكّ  ل عدد موالتتمثّ  Enحمض اإلیثانو�ك ول عدد موالت تمثّ  Anحیث:    
 كمل الجدول. أ )1   
Eارسم المنحنى )2     = f(t)n. 
 وازن.عند التّ  (E)استنتج عدد موالت األستر )3   
 احسب مردود تفاعل األسترة. -أ )4   

 استنتج صنف الكحول المستعمل. -ب      
  .(E)الص�غة نصف المفصلة لألستر اكتب -ج      
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 7من  3صفحة 

 نقاط) 04( :التمر�ن الثالث
 جر�ة التال�ة: ق التّ نات سائل بیولوجي، نحقّ وهو أحد مكوّ  )TG(ن لثالثي غل�سیر�د متجانس صبّ لتعیین قر�نة التّ  )1     

 من mL= 12,5 TV ونضیف لها حجما قدره 2,21gTG m=كتلتها  )TG(نة من ثالثي الغل�سیر�د نأخذ عیّ       
 ) 1-mol.L1( HCl�محلول  KOHثم نعایر الفائض من  نةزمنیة معیّ ن لمدة نسخّ ). KOH )1-mol.L1محلول      
 .mL5=  HClVحجما قدره  فلزم    

  .KOHمن  EVجد الحجم الفائض  -أ        
 . KOHMو  TGm ، EV ، TV ، KOHCبداللة  sIن صبّ قر�نة التّ العالقة الحرف�ة لـ استخرج -ب       

 .sIن صبّ أعط ق�مة قر�نة التّ  -ج           
 .)TG(احسب الكتلة المول�ة لثالثي الغل�سیر�د  -د       

 

 .2I من الیود 4,3g من ثالثي الغل�سیر�د السابق 5g نة كتلتهاتثبت عیّ  )2      
 .)TG( احسب عدد الروا�ط المضاعفة الموجودة في ثالثي الغل�سیر�د -أ        

 المركز في وسط  4KMnOبـ  أكسدة الحمض الدهني نّ أالمفصلة لثالثي الغل�سیر�د علما الص�غة نصف  جد -ب      
 الثاني و  لهما نفس عدد ذرات الكر�ون أحدهما أحادي الكر�وكسیلحمضین  الذي یدخل في تركی�ه �عطيحمضي      
 .ثنائي الوظ�فة الكر�وكسیل�ة     

1�عطى :      1 1 1 1
C H O K IM 12 g.mol  ,  M 1 g.mol  ,  M 16 g.mol  ,  M 39,1 g.mol ,  M 127 g.mol− − − − −= = = = = 

 
 نقاط) 06( :را�عالتمر�ن ال

I- : لد�ك خماسي الببتید Gln - Arg - Phe - Ser - Lys  :صیغتھ كالتالي ، 
 
 

NH2 - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - C - NH - CH - COOH       

(CH2)2

C

NH2

O

CH2 CH2

OH

(CH2)3

NH

C

NH2

NH

(CH2)4

NH2

O O O O
.

 
 

 ؟ في الحالتین نتیجة إیجاب�ة خماسي الببتیدهل �عطي  )1            
 ل.علّ  .مع كاشف بیوري  -أ        
 ثو�روتی�ك. عّلل.مع كاشف كزان -ب         

 فها.نة له وصنّ استنتج ص�غ األحماض األمین�ة المكوّ  )2    
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 7من  4صفحة 

 
 وفق المخطط التالي: 12إلى  1من   pHعند تغیر ق�م الـ )Lys(یتأین الحمض األمیني اللیز�ن  )3    

 

A B C

pKa1 pKa2 pKaR

OH
-

H
+

OH
-

OH
-

H
+

H
+

(CH2)4

NH2

NH2 - CH - COO
-

pH

 
 

  .Cو  A  ،Bجد الص�غ األیون�ة لكل من  -      
 

-II  لد�ك ثالثي ببتیدX-Y-Z  :حیث 

X: حمض أمیني غیر نشط ضوئ�ا. 
Y: حمض أمیني یتأثر �كاشف كزانثو�روتی�ك. 
Z: حمض األس�ارت�ك. 
 لألحماض األمین�ة المكونة للببتید موجودة ضمن الجدول التالي: (R)جذرال

 

 تیروز�ن الحمض األمیني
Tyr 

 ینئس�ست
Cys 

 س�ارت�كحمض األ
Asp 

 غل�سین
Gly 

.OHCH2  (R) جذرال
 

SHCH2. COOHCH2. . H. 
 

 كتب الص�غة نصف المفصلة لثالثي الببتید. ثم أعط اسمه.ا )1     
 .ف األحماض األمین�ة المشكلة للببتیدصنّ  )2     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 انتهى الموضوع األول                                                                                             
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 7من  5صفحة 

 الثاني الموضوع
  )7من  7إلى الصفحة  7من  5) صفحات (من الصفحة 03على ( الثاني�حتوي الموضوع 

 نقاط) 06( التمر�ن األول:
 .من األوكسجین 60,18% �حتوي على O2nHnC العامة ص�غته A ب عضوي مركّ   

 .Aجد الص�غة المجملة للمركب العضوي 1)     
 �عطى:          

 .یرجع محلول فهلینغوال  DNPHمع  Aالمركب العضوي  یتفاعل )2    
  .Aاستنتج الص�غ نصف المفصلة الممكنة للمركب العضوي  -      

 التفاعالت التال�ة: Aب العضوي المركّ انطالقا من نجري ) 3    

H2O(B) (C)2) +
Al2O3

400 °C

(C) (D)3) KMnO4 conc
H2SO4

+ (E)

(A) + H21) (B)Ni

 
  .و ال یرجع محلول فهلینغ  DNPHمع  یتفاعل D المركب العضوي حیث   

 .E ، D ، C ، B ، Aالص�غ نصف المفصلة للمرك�ات جد -       
 وفق سلسلة التفاعالت اآلت�ة: Eانطالقا من المركب  Pر البول�میرنحّض ) 4   

 

+ +1) (E) (F)SOCl2 HClSO2+

+ +2) (F) (H)(G) HCl?

(I)3) (H) MgCl(OH)+ CH3MgCl H2O +

n (J)5) C CH2

CH3
CH3 CH3

n(P)

+4) (I) (J) OH2
H2SO4

∆

 
 

 .J ، I ، H ، G ، F جد ص�غ المرك�ات -أ       
 .2اذكر الوس�ط المستعمل في التفاعل رقم  -ب   
 . D   ،2Cl  ،3AlCl  ،Mg  ،éther  ،O2Hبانطالقا من البنزن و�استخدام المركّ  Iالمركب  تحضیر�مكن  )5   
 بذلك.التفاعالت التي تسمح سلسلة اكتب  -        

1 1 1
C H OM 12 g.mol  ,  M 1 g.mol  ,  M 16 g.mol− − −= = =
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 7من  6صفحة 

 

 نقاط) 04( الثاني: التمر�ن
 .Bحمض دهني و Aثالثي غل�سر�د متجانس من  یتكون ز�ت ن�اتي )1
 .% 11,34نس�ة األكسجین ف�ه هي  الكر�وكسیل�ة، أحادي الوظ�فة Bلحمض الدهني ا

 .Bللحمض الدهني  احسب الكتلة المول�ة -أ
  C أحادي الكر�وكسیلببرمنغنات البوتاسیوم المركزة و في وسط حمضي تعطي  Bأكسدة الحمض الدهني  -ب

      لهما نفس عدد ذرات الكر�ون. D الوظ�فة الكر�وكسیل�ة ثنائي و     
 .D ، C ، B استنتج الص�غ نصف المفصلة لألحماض -

 .Bرمز الحمض الدهني أعط  -ج        
 

 .B�عطي الغل�سرول و الحمض الدهني A حلیل المائي لثالثي الغل�سر�د التّ  )2
 .A استنتج الص�غة نصف المفصلة لثالثي الغل�سر�د -أ

 .Aلثالثي الغل�سر�د Is  نصبّ التّ  قر�نةاحسب  -ب
 

 في عینة الز�ت. %10 ھي Bدهني الحمض نس�ة الو  %90 ھي A نس�ة ثالثي الغل�سر�د إذا علمت أنّ  )3
 .Ii(عینة)لهذه العینة من الز�ت الیود قر�نةجد  -

 

1�عطى :      1 1 1 1
C H O K IM 12 g.mol  ,  M 1 g.mol  ,  M 16 g.mol  ,  M 39,1 g.mol ,  M 127 g.mol− − − − −= = = = = 

 
 نقاط) 06:( لثالثالتمر�ن ا

 التالي: الببتید ثالثي لد�ك   

NH CH COOH

CH2

SH

H2N CH C

CH

CH2

CH3

O

NH CH C

CH3

O

CH3 
 لة لهذا الببتید.اكتب الص�غ نصف المفصلة لألحماض األمین�ة المشكّ 1) 
  المتناظر. كر�ون غیرن من اللحمض األمیني الذي لد�ه ذرتیل الضوئ�ة مماك�اتالل مثّ  2)
 ؟RpKa لد�هما هي ص�غة الحمض األمیني الذي  -أ  3)

 .12 إلى 1 من  pHعند تغیر الــ  الحمض األمیني الص�غ األیون�ة لهذا اكتب -ب    
 . pHi= 5,07      ،= 10,28    2pKa       ،1,96  =1pKa  : علما أنّ  RpKa ق�مة احسب -ج 

 .pH= 6اكتب الص�غتین األیونیتین له عند  -د 
 . pH = 13و        pH = 1أعط الص�غة األیون�ة لهذا الببتید عند: )4   
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 7من  7صفحة 

  نقاط) 04( :را�عالتمر�ن ال
 ق�اس الكثافة الضوئ�ة لمحالیل ق�اس�ة لأللبومین: 1)  
 ) g.L9-1 تركیزه NaClوالمحلول الفیز�ولوجي (محلول  g.L 10-1معلوم هتركیز انطالقا من محلول ق�اسي أللبومین  

 .min 30 ثم تركت األنابیب في الظالم لمدة . Lg10.-1 إلى  Lg2.-1 رت عدة محالیل ق�اس�ة بتراكیز تتراوح بینحّض 
 Spectrophotomètre على جهاز λ=540 nm عند طول الموجة (Densité Optique) قراءة الكثافة الضوئ�ة

 تائج المدونة في الجدول اآلتي:سمحت �الحصول على النّ 
 

 5 4 3 2 1 0 رقم األنبوب

   mL 0   0,6بــ  )g.L 10-1 (محلول ألبومین

   mL 1   0,4بــ           محلول فیز�ولوجي

 mL 4 4 4 4 4 4بــ           Gornallكاشف 

 mg 0 2 4 6 8 10بــ           qكم�ة ألبومین 

 D 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5الكثافة الضوئ�ة 

 .أكمل الجدول -أ      
 . D = f (q)ارسم المنحنى  -ب     

 

 معایرة بروتینات زالل الب�ض: )2  

 من محلول فیز�ولوجي. 1L من زالل ب�ضة في g 34,20 رنا محلول زالل الب�ض بإذا�ةحّض  -      

 .Gornall كاشفمن  mL 4 من محلول زالل الب�ض و mL 1 اخت�اروضعنا في أنبوب  -      
  لتیجة المحّص النّ و   λ=540 nm عند D ، ثم قرأنا الكثافة الضوئ�ةفي الظالم min 30 تركنا األنبوب لمدة -      
 نة في الجدول اآلتي:علیها مدوّ       

 mL 1بــ  10g.L-1محلول ألبومین 

 mL 4بــ           Gornallكاشف 

 ؟ mgبــ           qكم�ة ألبومین 

 D 0,22الكثافة الضوئ�ة 
 

 نة.في العیّ  mgبـ  كم�ة األلبومینب�ان�ا استنتج  -أ    
  ض.في محلول زالل الب� g.L-1 احسب تركیز البروتین �الـ -ب   
 في زالل الب�ض.احسب النس�ة المئو�ة للبروتین (األلبومین)  -ج   

 متوسط تركیب زالل الب�ض هو: إذا علمت أنّ  -د    
 أمالح معدن�ة غلوسیدات لیبیدات بروتینات ماء

85,00 % 12,90 % 0,30 % 0,80 % 1,00 %    

 انتهى الموضوع الثاني                                    ل علیها؟هل كم�ة البروتین مطا�قة للنتائج المحّص  -     




