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المقدمة

حيمِ منِ الرَّ حْ مِ اللهِ الرَّ بِسْ

وصحبه  آله  وعلى  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
أجمعين، وبعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية 
السعودية 2٠3٠ وهو: «إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على الممارسات األساسية باإلضافة إلى تطوير 
خرجاته ومواكبة التطورات العالمية  المواهب وبناء الشخصية»، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مُ

على مختلف الصعد.
ا لرؤية المملكة العربية السعودية (2٠3٠)  ويأتي كتاب كيمياء 2 للتعليم الثانوي (نظام المسارات) داعمً
متنوعة،  الجيد وفق خيارات  التعليم  التعليم عبر ضمان حصول كل طالب على فرص  نحو االستثمار في 

بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية.
والكيمياء فرع من العلوم الطبيعية يتعامل مع بنية المادة ومكوناتها وخصائصها النشطة. وألن المادة 
ا في الفراغ وله كتلة، إذن فالكيمياء تهتم بدراسة كل شيء يحيط بنا، ومن ذلك  هي كل شيء يشغل حيزً
سها، والمواد التي يتكون منها جهازنا الخلوي، وطبيعة األرض  السوائل التي نشربها، والغازات التي نتنفّ
ل  تحت أقدامنا. كما تهتم بدراسة جميع التغيرات والتحوالت التي تطرأ على المادة. فالنفط الخام يحوّ
إلى منتجات نفطية قابلة لالستخدام بطرائق كيميائية، وكذلك تحويل بعض المنتجات النفطية إلى مواد 
الصناعات  من  العديد  في  تستخدم  التي  الفلزات  منها  يستخلص  المعدنية  الخام  والمواد  بالستيكية. 
المختلفة تستخلص من مصادر طبيعية ثم تفصل  السيارات والطائرات. واألدوية  الدقيقة، وفي صناعة 
مع  لتتوافق  األدوية  هذه  مواصفات  تعديل  المختبرات  هذه  في  ويتم  كيميائية.  مختبرات  في  وتركب 

المواصفات الصيدالنية، وتلبي متطلبات الطب الحديث.
 كتاب الطالب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء، وجاء تنظيم المحتو وقد تم بناء محتو
المتعددة  الفرص  إتاحة  حيث  من  العلوم  مناهج  سلسلة  عليها  بنيت  التي  الفلسفة  يعكس  مشوق  بأسلوب 
ه والمفتوح. فقبل البدء في دراسة  للطالب لممارسة االستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجَّ
التي تقدم صورة  محتو كل فصل من فصول الكتاب، يقوم الطالب باالطالع على الفكرة العامة للفصل 
شاملة عن محتواه. ثم يقوم بتنفيذ أحد أشكال االستقصاء المبني تحت عنوان التجربة االستهاللية التي تساعد 
ا على تكوين النظرة الشاملة عن محتو الفصل. وتتيح التجربة االستهاللية في نهايتها ممارسة شكل  أيضً
التمهيدية  النشاطات  المطروح. وتتضمن  الموجه من خالل سؤال االستقصاء  آخر من أشكال االستقصاء 
أشكال  وهناك  الفصل.  سيتناولها  التي  والمفاهيم  األفكار  أبرز  تلخيص  على  تساعد  مطوية  إعداد  للفصل 
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المحتو، ومنها مختبرات  تنفيذها من خالل دراسة  التي يمكن   النشاطات االستقصائية األخر أخر من 
تحليل البيانات، أو حل المشكالت، أو التجارب العملية السريعة، أو مختبر الكيمياء في نهاية كل فصل، الذي 

" نتعلم لنعمل " . ا في نهايته ، بما يُعزز أيضاً مبدأ رؤية 2٠3٠ يتضمن استقصاءً مفتوحً
الجديدة،  والمفردات  السابقة  المفردات  بين  ا  ربطً قسم  كل  في  تجد   المحتو دراسة  تبدأ  وعندما 
وفكرة رئيسة خاصة بكل قسم ترتبط مع الفكرة العامة للفصل. وستجد أدوات أخر تساعدك على فهم 
ا للمفردات الجديدة  ا وتفسيرً المحتو، منها ربط المحتو مع واقع الحياة، أو مع العلوم األخر، وشرحً
ق معرفتك وخبراتك  ا أمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمِّ التي تظهر مظللة باللون األصفر، وتجد أيضً
بدرجة  التوضيحية  والرسوم  واألشكال  الصور  من  مجموعة  قسم  كل  ن  وتضمّ الفصل.   محتو فهم  في 
ا مجموعة من الشروح والتفسيرات في هوامش الكتاب،  عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتو. وتجد أيضً
ومنها ما يتعلق بالربط بمحاور رؤية 2٠3٠ وأهدافها االستراتيجية، منها ما يتعلق بالمهن، أو التمييز بين 
االستعمال العلمي واالستعمال الشائع لبعض المفردات، أو إرشادات للتعامل مع المطوية التي تعدها في 

بداية كل فصل.
والتكويني  التمهيدي  الثالثة،  بأنواعه  التقويم  مستويات  في  الواقعي  التقويم  أدوات  وظفت  وقد 
يعرفه  ما  ف  لتعرّ ا  تمهيديًّ ا  تقويمً بوصفها  فصل  كل  في  االفتتاحية  الصورة  توظيف  يمكن  إذ  والختامي؛ 
الطالب عن موضوع الفصل، أو من خالل مناقشة األسئلة المطروحة في التجربة االستهاللية. ومع التقدم 
ا بكل قسم من  ا خاصًّ في دراسة كل جزء من المحتو تجد سؤاالً تحت عنوان «ماذا قرأت؟»، وتجد تقويمً
أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتو، وأسئلة تعزز فهمك لما تعلمت وما ترغب في تعلمه في األقسام 
الرئيسة  واألفكار  العامة  بالفكرة  ا  تذكيرً ن  يتضمَّ الفصل  لمراجعة  دليالً  تجد  الفصل  نهاية  وفي  الالحقة. 
ا  الرئيسة التي وردت في كل قسم. ثم تجد تقويمً والمفردات الخاصة بأقسام الفصل، وخالصة باألفكار 
للفصل في صورة أسئلة متنوعة تهدف إلى إتقان المفاهيم، وحل المسائل، وأسئلة خاصة بالتفكير الناقد، 
ا يتضمن تقويم مهارات الكتابة في  ا إضافيًّ ، وتقويمً والمراجعة العامة، والمراجعة التراكمية، ومسائل تحدٍّ
الكيمياء، وأسئلة خاصة بالمستندات تتعلق بنتائج بعض التقارير أو البحوث العلمية. وفي نهاية كل فصل 

ا. ا مقننًا يهدف إلى تقويم فهمك للموضوعات التي قمت بتعلمها سابقً تجد اختبارً
وتقدمه  الوطن  فيه خير  لما  الجميع  يوفق  وأن  منه،  المرجوة  األهداف  الكتاب  يحقق  أن  نسأل  والله 

وازدهاره.
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ختتلف اهليدروكربونات، وهي مركبات  العامةالفكرة

عضوية، باختالف أنواع الروابط فيها.

1-1 مقمة ا اليروكربونات 

اهليدروكربونات مركبات عضوية حتتوي  الرئيسةالفكرة

ا للطاقة  عىل عنرصي الكربون واهليدروجني فقط وتعد مصدرً
واملواد اخلام.

2-1 األانات 

الرئيسةالفكرة األلكانــات هيدروكربونــات حتتوي 

فقط عىل روابط أحادية. 

3-1 األينات واألاينات

الرئيسةالفكرة األلكينــات هيدروكربونــات حتتوي 

عىل رابطة ثنائيــة واحدة عىل األقل. أمــا األلكاينات فهي 
هيدروكربونات حتتوي عىل رابطة ثالثية واحدة عىل األقل.

4-1 مت�ست اليروكربونات
الرئيسةالفكرة لـبـعـض اهليـدروكـربونات الصيـغـة 

اجلزيئية نفسها، لكنها ختتلف يف صيغها البنائية.

5-1 اليروكربونات اأروماية

الرئيسةالفكرة تتصــف اهليدروكربونات األروماتية 

بدرجــة عالية من الثبات، بســبب بنائهــا احللقي حيث 
تتشارك اإللكرتونات يف عدد من الذرات.

املصدر الرئيس للهيدروكربونات هو النفط (البرتول).
ا من جوف  يتم ضخ حــوايل 75 مليون برميل نفــط يوميًّ

األرض.
تُســتخدم اهليدروكربونــات يف الوقــود، كــام تعد 
ــا لكثري مــن املنتجات، ومنهــا اللدائن  مــواد خامًّ
(البالســتيك)، واألليــاف الصناعيــة، واملذيبات، 

واملواد الكيميائية الصناعية.

حقائق كيميائية

اليروكربوناتاليروكربونات
HydrocarbonsHydrocarbons

واملواد الكيميائية الصناعية.
101010 هيدياطات تنهيدياطات تن

ة ة ةة
روكربونات الب�سيطةيجة ال ن كيف

تتكــون اهليدروكربونات مــن ذرات كربــون وهيدروجني. 
وحتتــوي ذرة الكربون عىل أربعة إلكرتونــات تكافؤ، لذا فإهنا 

تستطيع أن تكوّن أربع روابط تسامهية. 
طوات العم

اقرأ تعليامت الســالمة يف . 1
املخترب.

جمـــموعات . 2 استخـــدم 
النامذج اجلزيئيــة (الكرات والوصــالت) لعمل نموذج 
بنائي من ذريت كربون مرتبطتــني برابطة أحادية، عىل أن 
متثَّــل كل ذرة كربون بكرة فيها أربعــة ثقوب، وكل ذرة 

هيدروجني بكرة فيها ثقب واحد.
صل ذرة هيدروجني يف كل ثقب من الثقوب الشاغرة عىل . 3

الكــرات التي متثل ذرات الكربــون، عىل أن يبلغ جمموع 
ا. روابط كل ذرة كربون أربعً

ر اخلطوتني 2 ، 3 لعمل نامذج من ثالث وأربع ومخس . 4 كرّ
ذرات كربون يف كل مرة، عىل أن ترتبط كل ذرة كربون مع 

يت كربون كحد أقىص.  ذرّ
 النتا لي

اأ جدوالً وأدرج فيه عدد ذرات الكربون واهليدروجني . 1
يف كل نموذج بنائي.

سف كل نموذج بنائي بكتابة صيغته اجلزيئية.. 2
حل النمط الذي تتغري فيه نسبة احتاد عدد ذرات الكربون . 3

إىل عــدد ذرات اهليدروجني يف كل صيغة جزيئية، ثم ضع 
ة للهيدروكربونات ذات الروابط األحادية. صيغة عامّ

استق�ساء كيف تتأثــر الصيغة اجلزيئية عندمــا ترتبط ذرات 
الكربون بروابط ثنائية أو ثالثية؟

نية  بو كر و ر يل ا ت  كبا ملر ا
 اعمل املطوية اآلتية لتساعدك عىل

املركبات  حول  املعلومات  تنظيم 
اهليدروكربونيــة باتباع اخلطوات 

اآلتية

اثــنِ ثــالث أوراق  ــة 1
من منتصفهــا بصورة أفقية، ثم 
ــا، واقطع  أمســك بورقتني معً

.3 cm خط الثني بطول

أمســك الورقة الثالثة،  ــة 2
واقطــع عىل طــول خــط الثني، 

3 دون قطع. cm ر واترك آخِ

أول   أدخــل  3 ــة 
يف  القطع  خالل  ورقتني 
لعمـل  الثالثـة،  الورقـة 
جـلّ مـن 12 صفحـة،  سِ
وعنونـه بـ "الـمركبـات 

اهليدروكربونية".

اأق�سام    املطوية     تعمسا المطويات

مــن هــذا الفصل.  1-5 ، 1-4 ، 1-3 ، 1-2

ل سامت كل نوع من  وبعد قراءة هذه األقســام سجّ
املميِّزة،  اهليدروكربونات وخصائصه وصفاته  أنواع 

وأمثلة من واقع احلياة.
C21-01A-874637
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كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

ا أو رواية خيالية، بل يصف ظواهر ونظريات وقوانيــن وحقائق علمية، ويربطها بحياة الناس،  هذا الكتــاب ليس كتابًا أدبيًّ
وتطبيقات تقنية؛ لذا فأنت تقرؤه طلبًا للعلم والمعلومات. وفيما يأتي بعض األفكار واإلرشادات التي تساعدك على قراءته:

قبــــل أن تقـــــرأ

الرئيسة  والتجربة  الفكرة           الفكرة         العامة و اقرأ كالًّ من 

االســتهاللية ؛ فهي تــزودك بنظرة عامــة تمهيدية لهذا 

الفصل.

فكرة               عامة تقدم صورة شــاملة عنه.  لكل فصــل 

رئيسة  تدعم  فكرة                 ولكل قســم من أقســام الفصل  

فكرته العامة.

يبدأ كل فصل بتجربة اســتهاللية تقــدم المادة التي 

يتناولها. نفذ التجربة االستهاللية، لتكتشف المفاهيم 

التي سيتناولها الفصل.

لتحصل على رؤية عامة عن الفصل
ف موضوعاته. اقرأ عنوان الفصل لتتعرّ  •

ح الصور والرسوم والتعليقات والجداول. تصفّ  •

ابحث عــن المفردات البــارزة والمظللــة باللون   •

األصفر.

ا للفصل باســتخدام العناوين الرئيسة  اعمل مخططً  •

والعناوين الفرعية.
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مهارات قرائية

1-11-1
اأا

وس املقصــود بــكل مــن 
والكيمياء  العضــوي  املركب 

العضوية.
اهليدروكربونات والنامذج   ع

املستخدمة لتمثيلها.
اهليدروكربونات  بــني  ق  رف

املشبعة وغري املشبعة.
�سف مصدر اهليدروكربونات 

وكيفيّة فصلها.

 مراجعة املفرات
لوق ح قيق 
خملوق   :(microorganism)
ا ال يمكـن رؤيته  حي صغري جـدًّ
دون استعمـال امليكروسكـوب، 
ومن ذلك البكترييا واألوليات. 

املفرات اية
املركب العضوي
اهليدروكربونات

اهليدروكربون املشبع
اهليدروكربون غري املشبع

التقطري التجزيئي
التكسري احلراري

مقمة ا اليروكربونات
Introduction to Hydrocarbons

 وربال اليروكربونات مركبات سوية توي ل ن�سري  الرئيسةالفكرة

اما للطاقة واملوا رام�س عو فق روجيوال
الرب مع اياة عندما تركب ســيّارة أو حافلــة فإنك تســتخدم اهليدروكربونات. 
فاجلازولني والديزل اللذان يســتخدمان يف تسيري الســيارات والشاحنات واحلافالت من 

اهليدروكربونات.

Organic Compounds املركبات العسوية
عــرف الكيميائيون يف بداية القرن التاســع عرش أن املخلوقات احليــة. ومنها - النباتات 
ا من مركبات الكربون. وأشــار  ا هائالً ومتنوعً رً نتِج قدْ واحليوانــات - يف الشــكل 1-1 تُ
الكيميائيون إىل هذه املركبات باملركبات العضوية؛ ألهنا ناجتة عن خملوقات حية (عضوية).

عندما قبلت نظرية دالتون يف بداية القرن التاســع عرش بدأ الكيميائيون يفهمون حقيقة أن 
ا  املركبات ـ بام فيها تلك املُصنّعة من املخلوقات احلية ـ تتألف من ذرات مرتبة ومرتبطة معً
ا من تصنيع الكثري مــن املواد اجلديدة واملفيدة. ولكن، مل  دة. وقد متكنوا أيضً برتاكيــب حمدّ
يتمكن العلامء من تصنيع املركبات العضوية. وبناءً عىل ذلك، اســتنتج الكثري من العلامء –

خطــأً - أن عدم مقدرهتم عىل تصنيع املركبات العضوية عائدٌ إىل القوة احليوية (أو احلياتية 
ا هلذا املبدأ، فــإن املخلوقات احلية (العضوية) هلا "قوة حيويّة" غامضة،  Vitalism). ووفقً

نها من تركيب مركبات الكربون. متكّ
Friedrich WÖhler (1800–1882م)  ح فرة القوة ايوية كان فريدريك فوهلر
عامل الكيميــاء األملاين أول من قام بتحضري مركب عضــوي يف املخترب. ومل تدحض جتربة 
فوهلــر عىل الفور فكرة القوة احليوية، ولكنها حثــت كيميائيني أوربيني آخرين عىل القيام 
ا ثبت بُطالن الفكرة القائلــة بأن حتضري املركبات  بسلســلة من التجارب املشــاهبة. وأخريً

العضوية حيتاج إىل قوة حيوية، وأدرك العلامء أن باستطاعتهم حتضري املركبات العضوية.

 ــا  عــ  ا  لــ 1-1  ال�س
 م تل ــ مــ يــا قــلا
 ا اــ العيــ، ووهــ لــ الــدرة 

 يا ت

  ح
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مقدمة إلى الهيدروكربونات
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3. سمِّ كل جمموعة ألكيل بديلة. وضع اسم املجموعة قبل اسم السلسلة  اطوة
الرئيسة. 

ا عن  4. إذا تكررت جمموعة األلكيل نفســها أكثر من مرة بوصفها تفرعً اطوة
السلسلة الرئيسة فاســتخدم بادئة (ثنائي ، ثالثي، رباعي ، وهكذا...) قبل اسم 
املجموعة للداللة عىل عدد املرات التي تظهر فيها، واســتخدم رقم ذرة الكربون 

التي تتصل هبا  املجموعة للداللة عىل موقعها. 
5. عندما تتصل جمموعات ألكيل خمتلفة عىل السلسلة الرئيسة نفسها ضع  اطوة
أسامءها بالرتتيب اهلجائي باللغة االنجليزية. وال تُؤخذ البادئات (ثنائي، ثالثي، 

وهكذا) يف احلسبان عند حتديد الرتتيب اهلجائي. 
ا الرشطات لفصل األرقام عن الكلامت،  ستخدمً ، مُ 6. اكتب االسم كامالً اطوة
ا بني اسم املجموعة واسم السلسلة  والفواصل للفصل بني األرقام. وال ترتك فراغً

الرئيسة.

1-1 مثا  

�سمية األانات ات ال�سل�سلة املتفرة
سمِّ األلكان املبنيَّ يف الشكل أدناه.

 1لي امل�ساألة

أعطيت الصيغة البنائية. اتبع قواعد نظام التســمية األيوباك IUPAC لتحديد اســم السلســلة الرئيسة وأسامء التفرعات 
ومواقعها يف الشكل املعطى. 

املطلو 2 ح�سا

د عدد ذرات الكربون يف أطول سلسلة متصلة. يُمكن توجيه السالسل يف الصيغ البنائية بطرائق عديدة؛ لذا  حدّ .1 اطوة
؛ حيث إن أطول سلسلة حتتوي  عليك االنتباه خالل البحث عن أطول سلسلة كربونية. ويف هذه احلالة يكون الوضع سهالً

عىل ثامين ذرات كربون، لذا فإن االسم الرئيس هو أوكتان.
ح أدناه مبتدئًا من اليسار  وضَّ م السلسلة يف كال االجتاهني، كام هو مُ م كل ذرة كربون يف السلسلة الرئيسة. ورقّ اخلطوة 2. رقّ
بوضع جمموعات األلكيل عىل املواقع 4 و 5 و6، ثم من اليمني بوضع جمموعات األلكيل عىل املواقع 3 و 4 و5. وألن أرقام 

املواقع 3 و4 و5 هي األصغر لذا جيب استخدامها يف االسم.
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عندما تقرأ

يصــف ارتبــاط المحتو مع  الربط مــع الحياة:
الواقع.

األمثلة المحلولــة تنقلك تدريجيًّا إلى حل مســائل في 
ز المهارات التي اكتسبتها بحل التدريبات. الكيمياء. عزّ

الرئيسة؟ الفكرة           ؟ وما  الفكرة         العامة •  اسأل نفسك: ما 

اربــط المعلومات التي درســتها في هــذا الكتاب مع   •
.المجاالت العلمية األخر

توقع أحداثًا ونتائج من خالل توظيف المعلومات التي   •
تعرفها من قبل. 

غيّر توقعاتك وأنت تقرأ وتجمع معلومات جديدة.  •

كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

ق فهمــك للموضوعــات التي  ســتجد فــي كل قســم أداة تعمِّ
ستدرسها، وأدوات أخر الختبار مد استيعابك لها.
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بعدما قرأت
اقرأ الخالصة، وأجب عن األسئلة لتقويم مد فهمك لما درسته.

يختتم كل قسم بتقويم يحتوي على خالصة وأسئلة. 

الخالصــة تراجــع المفاهيم الرئيســة، بينما تختبر 

األسئلة فهمك لما درسته.

. الفكرة         العامة •  اكتب 
الفكرة         العامة الرئيسة مع  الفكرة           •  اربط 

• استعمل كلماتك الخاصة لتوضح ما قرأت.
•  وظف المعلومات التي تعلمتها في المنزل، أو في 

موضوعات أخر تدرسها.
• حدد المصادر التي يمكن أن تســتخدمها للبحث 

عن مزيد من المعلومات حول الموضوع.

 طرائق أخرى للمراجعة

كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

ا  ســتجد في نهاية كل فصل دليالً للمراجعة متضمنً

الدليل  الرئيسة. استعمل هذا  المفردات والمفاهيم 

للمراجعة وللتأكد من مد استيعابك.

 ــي دــت 1-8 ال�س
 قعال ــقيــم م ــلإ تــوال
 زول يلت antiknock
91 م89، ا الدر تا رايال
زت ا ل ي و 95 وا

 ه ديــعال يالع ــلا و
رةال   زولا م 

 ويتم التع ل الع ا 91 او 
رةيال دلي رة مي95 لل

 اــد القــل تــوقــم الوال
 ق ال راي دوق ما 100

110 توال

أُنشئ نظام تصنيف رقم األوكتان( منع الفرقعة)، للجازولني  يف أواخر العرشينات، 
مما أد إىل إدراج رقم األوكتان عىل مضخات اجلازولني  كام  يف الشــكل 1-8. 
فللجازولني  املتوسط الدرجة رقم  أوكتان يقارب 89، يف حني للجازولني  املمتاز 
ــدد كثري من العوامل التصنيف األوكتاين الذي  قيمة أعىل تصل 91 أو أكثر. وحتُ
حتتاج إليه السيارة، فمنها ضغط املكبس عىل خليط الوقود واهلواء، ودفع السيارة 
ا. ويف اململكة العربية الســعودية تم تصنيف رقــم األوكتان عىل مضخات أيضً

 اجلازولني 91، 95.
 وجــد الناس منذ أقدم العصور أن النفط يســيل       الربأرلم ا

من الشقوق املوجودة يف الصخور. وتشــري السجالت التارخيية إىل أن النفط قد 
اســتُخدم منذ أكثر من 5000 ســنة. ويف القرن التاســع عرش عندما دخل العامل 
ة  عرص اآلالت وازداد عدد ســكانه، فازداد الطلب عىل منتجات النفط وبخاصّ
Edwin الكريوســني الستخدامه يف اإلنارة وتشحيم اآلالت. قام إدوين دريك

Drake -يف حماولة منه للعثور عىل خمزون دائم من النفط- بحفر أول بئر نفط يف 

الواليات املتحدة يف والية بنسلفانيا عام 1859م. وازدهرت صناعة النفط لفرتة 
من الزمن، ولكن حني اكتشــف توماس أديسون Thomas Edison املصباح 
الكهربائي يف عام 1882م، خيش املستثمرون من القضاء عىل هذه الصناعة. غري 
أن اخرتاع السيارات يف العقد األخري من القرن التاسع عرش أنعش هذه الصناعة 

ا. ا.كثريً كثريً

أُنشئ نظام تصنيف رقم األوكتان( منع الفرقعة)، للجازولني  يف أواخر العرشينات، 

110 توال

1-11-1 التقو
اسة

إذ  بات العضوية عىل الكربون،    حتتوي املركّ
 يمكنه تكوين سـالسل مستقيمـة وأخـر

متفرعة.
تتألف  عضوية  مركبــات    اهليدروكربونات 

من عنرصي الكربون واهليدروجني فقط.
  املصدران الرئيســان للهيدروكربونات مها 

النفط والغاز الطبيعي.
ناته عن طريق    يمكن فصل النفــط إىل مكوّ

عملية التقطري التجزيئي.

اكر ثالثة تطبيقات للهيدروكربونات؟. 1 الرئيسةالفكرة

ا، ووضح ما يدرسه عامل الكيمياء العضوية.. 2 بًا عضويًّ سم مركّ
ز عليها كل من النامذج البنائية اجلزيئية األربعة.. 3  املعلومات التي تركِّ ح
قار بني اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة.. 4
سف عملية التقطري التجزيئي.. 5
جة، . 6 رَ دْ هَ مُ نباتية  زيوت  بأهنا  الدهنية  املنتجات  بعض  توصف   ستنتا

وهي زيوت تفاعلت مع اهليدروجني بوجود عامل حمفز. ما سبب تفاعل 
اهليدروجني مع هذه الزيوت؟

6-1. ما تأثري أعداد ذرات الكربون يف . 7 ا عىل الشكل  ر البيانات اعتامدً ف�س
د إىل درجة حرارة  ن نفطي عندما يُربَّ اهليدروكربونات – يف لزوجة أي مكوّ

الغرفة؟
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1-1 مقمة ا اليروكربونات 

مركبات  اهليدروكربونات  الفكرة      الرئيسة 

الكربون  عضوية حتتوي عىل عنــرصي 
واهليدروجني فقط وتعد مصدراً للطاقة 

واملواد اخلام.
املفرات 

املركب العضوي • 
اهليدروكربون املشبع • 
 اهليدروكربون غري املشبع• 
التكسري احلراري • 
التقطري التجزيئي • 
اهليدروكربون • 

املفايم الري�سة
حتتــوي املركبات العضوية عىل الكربون؛ إذ يمكنه تكوين سالســل مســتقيمة • 

وأخر متفرعة. 
اهليدروكربونات مواد عضوية تتألف من الكربون واهليدروجني. • 
املصدران الرئيسان للهيدروكربونات مها النفط والغاز الطبيعي. • 
يمكن فصل النفط إىل مكوناته عن طريق عملية التقطري التجزيئي. • 

2-1 األانات

الفكرة      الرئيسة األلكانات هيدروكربونات 

حتتوي فقط عىل روابط أحادية. 
املفرات

السلسلة املتامثلة • 
السلسلة الرئيسة • 
املجموعة البديلة• 
األلكان • 
اهليدروكربون احللقي • 
األلكان احللقي • 

املفايم الري�سة
حتتوي األلكانات عىل روابط أحادية فقط بني ذرات الكربون.• 
تعد الصيغ البنائية أفضل متثيل لأللكانات واملركبات العضوية األخر. ويمكن • 

دت من االحتاد الدويل للكيمياء  دِّ تسمية هذه املركبات باستخدام قواعد نظامية حُ
 .(IUPAC أيوباك) البحتة والتطبيقية

تسمى األلكانات املحتوية عىل حلقات هيدروكربونية باأللكانات احللقية.  • 

3-1 األينات واألاينات 

الفكرة      الرئيسة األلكينات هيدروكربونات 

حتتوي عــىل األقل عــىل رابطــة ثنائية 
فهــي  األلكاينــات  وأمــا  واحــدة، 
هيدروكربونات حتتوي عىل رابطة ثالثية 

واحدة عىل األقل. 
املفرات

األلكاين• 
األلكني • 

املفايم الري�سة
األلكينات واأللكاينات هيدروكربونات حتتــوي عىل األقل عىل رابطة ثنائية أو • 

ثالثية واحدة، عىل التوايل.
عــد األلكينات واأللكاينات مركبات عضوية غري قطبية ذات نشــاط كيميائي •   تُ

أعىل من األلكانات، وهلا خصائص أخر مشاهبة  خلصائص األلكانات.

العامةالفرة ختتلف اهليدروكربونات، وهي مركبات عضوية، باختالف أنواع الروابط فيها. 
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العامةالفكرة ختتلف اهليدروكربونات، وهي مركبات 

عضوية، باختالف أنواع الروابط فيها.

1-1 مقدمة اإىل الهيدروكربونات 

الرئيسةالفكرة  اهليدروكربونات مركبات عضوية حتتوي 

عىل عنرصي الكربون واهليدروجني فقط وتعد مصدًرا للطاقة 
واملواد اخلام.

2-1 الألكانات 

الرئيسةالفكرة األلكانــات هيدروكربونــات حتتوي 

فقط عىل روابط أحادية. 

3-1 الألكينات والألكاينات

الرئيسةالفكرة األلكينــات هيدروكربونــات حتتوي 

عىل رابطة ثنائيــة واحدة عىل األقل. أمــا األلكاينات فهي 
هيدروكربونات حتتوي عىل رابطة ثالثية واحدة عىل األقل.

4-1 مت�شكالت الهيدروكربونات
الرئيسةالفكرة لـبـعـض اهليـدروكـربونات الصيـغـة 

اجلزيئية نفسها، لكنها ختتلف يف صيغها البنائية.

5-1 الهيدروكربونات الأروماتية

الرئيسةالفكرة تتصــف اهليدروكربونات األروماتية 

بدرجــة عالية من الثبات، بســبب بنائهــا احللقي حيث 
تتشارك اإللكرتونات يف عدد من الذرات.

املصدر الرئيس للهيدروكربونات هو النفط )البرتول(.
ا من جوف  يتم ضخ حــوايل 75 مليون برميل نفــط يوميًّ

األرض.
ُتســتخدم اهليدروكربونــات يف الوقــود، كــا تعد 
ــا لكثري مــن املنتجات، ومنهــا اللدائن  مــواد خامًّ
)البالســتيك(، واألليــاف الصناعيــة، واملذيبات، 

واملواد الكيميائية الصناعية.

حقائق كيميائية

الهيدروكربوناتالهيدروكربونات
HydrocarbonsHydrocarbons
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ن�شاطات تمهيديةن�شاطات تمهيدية

جتربة جتربة ا�ستهالليةا�ستهاللية
كيف ميكنك منذجة الهيدروكربونات الب�شيطة؟

تتكــون اهليدروكربونات مــن ذرات كربــون وهيدروجني. 
وحتتــوي ذرة الكربون عىل أربعة إلكرتونــات تكافؤ، لذا فإهنا 

تستطيع أن تكوّن أربع روابط تسامهية. 
خطوات العمل

اقرأ تعليات الســالمة يف . 1
املخترب.

جمـــموعات . 2 استخـــدم 
النامذج اجلزيئيــة )الكرات والوصــالت( لعمل نموذج 
بنائي من ذريت كربون مرتبطتــني برابطة أحادية، عىل أن 
متثَّــل كل ذرة كربون بكرة فيها أربعــة ثقوب، وكل ذرة 

هيدروجني بكرة فيها ثقب واحد.
صل ذرة هيدروجني يف كل ثقب من الثقوب الشاغرة عىل . 3

الكــرات التي متثل ذرات الكربــون، عىل أن يبلغ جمموع 
روابط كل ذرة كربون أربًعا.

كّرر اخلطوتني 2 ، 3 لعمل ناذج من ثالث وأربع ومخس . 4
ذرات كربون يف كل مرة، عىل أن ترتبط كل ذرة كربون مع 

ذّريت كربون كحد أقىص. 
حتليل النتائج 

اأع��ّد جدواًل وأدرج فيه عدد ذرات الكربون واهليدروجني . 1
يف كل نموذج بنائي.

�شف كل نموذج بنائي بكتابة صيغته اجلزيئية.. 2
حِلّ��ل النمط الذي تتغري فيه نسبة احتاد عدد ذرات الكربون . 3

إىل عــدد ذرات اهليدروجني يف كل صيغة جزيئية، ثم ضع 
صيغة عاّمة للهيدروكربونات ذات الروابط األحادية.

ا�ش��تق�شاء كيف تتأثــر الصيغة اجلزيئية عندمــا ترتبط ذرات 
الكربون بروابط ثنائية أو ثالثية؟

ني��ة  بو كر و ر لهيد ا ت  كبا ملر ا  
 اعمل املطوية اآلتية لتساعدك عىل

املركبات  حول  املعلومات  تنظيم 
اهليدروكربونيــة باتباع اخلطوات 

اآلتية: 

خط��وة 1 اثــِن ثــالث أوراق   
من منتصفهــا بصورة أفقية، ثم 
أمســك بورقتني مًعــا، واقطع 

.3 cm خط الثني بطول

خط��وة 2 أمســك الورقة الثالثة،   
واقطــع عىل طــول خــط الثني، 

واترك آِخر cm 3 دون قطع.

أول   3 أدخــل  خط��وة   
يف  القطع  خالل  ورقتني 
لعمـل  الثالثـة،  الورقـة 
ِسجـّل مـن 12 صفحـة، 
وعنونـه بـ "الـمركبـات 

اهليدروكربونية".

الأق�ش��ام  يف  املطوي��ة  ه��ذه  ا�ش��تعمل  المطويات 

 2-1 ، 3-1 ، 4-1 ، 5-1 مــن هــذا الفصل. 
وبعد قراءة هذه األقســام سّجل سات كل نوع من 
املميِّزة،  اهليدروكربونات وخصائصه وصفاته  أنواع 

وأمثلة من واقع احلياة.
C21-01A-874637
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1-11-1
الأهداف

تو�ض��ح املقصــود بــكل مــن   
والكيمياء  العضــوي  املركب 

العضوية.
اهليدروكربونات والنامذج  تعيِّ   

املستخدمة لتمثيلها.
اهليدروكربونات  بــن  ق  تف��رِّ  

املشبعة وغري املشبعة.
ت�ضف مصدر اهليدروكربونات   

وكيفّية فصلها.

 مراجعة املفردات
خم���������ل���������وق ح�����������ي دق������ي������ق 
خملوق   :)microorganism(
ا ال يمكـن رؤيته  حي صغري جـدًّ
دون استعمـال امليكروسكـوب، 
ومن ذلك البكترييا واألوليات. 

املفردات اجلديدة
املركب العضوي
اهليدروكربونات

اهليدروكربون املشبع
اهليدروكربون غري املشبع

التقطري التجزيئي
التكسري احلراري

مقدمة اإىل الهيدروكربونات
Introduction to Hydrocarbons

الكرب��ون  الهيدروكربون��ات مركب��ات ع�ضوي��ة حتت��وي عل��ى عن�ض��ري  الرئيسةالفكرة 

والهيدروجي فقط وتعد م�ضدرًا للطاقة واملواد اخلام.
الرب��ط م��ع احلي��اة عندما تركب ســّيارة أو حافلــة فإنك تســتخدم اهليدروكربونات. 
فاجلازولن والديزل اللذان يســتخدمان يف تسيري الســيارات والشاحنات واحلافالت من 

اهليدروكربونات.

Organic Compounds املركبات الع�ضوية
عــرف الكيميائيون يف بداية القرن التاســع عرش أن املخلوقات احليــة. ومنها - النباتات 
واحليوانــات - يف الشــكل 1-1 ُتنتِج قْدًرا هائاًل ومتنوًعا من مركبات الكربون. وأشــار 
الكيميائيون إىل هذه املركبات باملركبات العضوية؛ ألهنا ناجتة عن خملوقات حية )عضوية(.

عندما قبلت نظرية دالتون يف بداية القرن التاســع عرش بدأ الكيميائيون يفهمون حقيقة أن 
املركبات ـ بام فيها تلك امُلصّنعة من املخلوقات احلية ـ تتألف من ذرات مرتبة ومرتبطة مًعا 
برتاكيــب حمّددة. وقد متكنوا أيًضا من تصنيع الكثري مــن املواد اجلديدة واملفيدة. ولكن، مل 
يتمكن العلامء من تصنيع املركبات العضوية. وبناًء عىل ذلك، اســتنتج الكثري من العلامء – 
خطــًأ - أن عدم مقدرهتم عىل تصنيع املركبات العضوية عائٌد إىل القوة احليوية )أو احلياتية 
Vitalism(. ووفًقا هلذا املبدأ، فــإن املخلوقات احلية )العضوية( هلا "قوة حيوّية" غامضة، 

متّكنها من تركيب مركبات الكربون.
دح�ض فكرة القوة احليوية كان فريدريك فوهلر Friedrich WÖhler )1800–1882م( 
عامل الكيميــاء األملاين أول من قام بتحضري مركب عضــوي يف املخترب. ومل تدحض جتربة 
فوهلــر عىل الفور فكرة القوة احليوية، ولكنها حثــت كيميائين أوربين آخرين عىل القيام 
بسلســلة من التجارب املشــاهبة. وأخرًيا ثبت ُبطالن الفكرة القائلــة بأن حتضري املركبات 

العضوية حيتاج إىل قوة حيوية، وأدرك العلامء أن باستطاعتهم حتضري املركبات العضوية.

�أج�س��ام  تع��اىل  �هلل  1-1 خل��ق  ال�ض��كل 
�ملخلوق��ات �حلي��ة م��ن جمموع��ة خمتلفة من 

�أن  �ملركب��ات �لع�سوي��ة، ووه��ب له��ا �لق��درة 

ا. تنتجها �أي�سً

حّدد مركبني ع�سويني در�ستهما �سابًقا.
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 يطلق مصطلح املركب العضوي اليوم عــىل املركبات التي حتتوي 
عىل الكربون ما عدا أكاسيد الكربون، والكربيدات والكربونات؛ حيث تعد مركبات غري 
صــص فرع كامل من فروع  ا إىل وجــود الكثري من املركبات العضوية، خُ عضوية. ونظرً
ي الكيمياء العضويةـ  لدراسة هذه املركبات. تذكر أن الكربون عنرص يقع  ــمِّ الكيمياءـ  سُ
يف املجموعة 14 من اجلدول الدوري، كام يف الشكل 2-1. ويظهر من التوزيع اإللكرتوين 
ن أربع روابط تســامهية. يف  1s2 أنه يشــارك دائامً بإلكرتوناته، ويكوّ 2s2 2p2  للكربــون
 املركبات العضوية تتحــد ذرات الكربون مع ذرات اهليدروجني، أو ذرات عنارص أخر
ا النيرتوجني واألكسجني والكربيت  تقع قريبة من الكربون يف اجلدول الدوري، وخصوصً

والفوسفور واهلالوجينات.
ن سالســل ترتاوح أطواهلا بني  ا مع ذرات كربون أخر، وتكوّ تتحد ذرات الكربون أيضً
ن  ا أربع روابط فإنه يكوّ ن أيضً ذرتني إىل آالف الذرات مــن الكربون. وألن الكربون يكوّ
مركبات يف صورة تراكيب معقدة: سالســل متفرعة، وتراكيب حلقية، وتراكيب شــبيهة 
ف الكيميائيون  ا. وعىل الرغــم من احتامالت الربط هذه، فقد تعرّ بأقفاص العصافري أيضً

ون املزيد منها كل يوم. فون وحيرضّ ماليني املركبات العضوية املختلفة، وما زالوا يتعرّ

ن الكربون الكثري من املركبات؟ ملاذا يكوّ 

Hydrocarbons
عد اهليدروكربونات التي حتتوي عىل عنرصي الكربون واهليدروجني فقط أبسط املركبات  تُ
العضويــة. تُر ما عدد املركبات املختلفة التي يمكــن تكوينها من هذين العنرصين؟ قد 
نه، لكن هناك آالف اهليدروكربونات املعروفة والتي  ا قليالً حمتمالً يمكن تكوّ تظن أن عددً
تتكون من عنرصي الكربــون واهليدروجني فقط. ويعد جزيء غاز امليثان CH4 أبســط 
جزيء هيدروكربوين، يتكون من ذرة كربون واحدة متحدة بأربع ذرات هيدروجني، وهو 

ن الرئيس للغاز الطبيعي، ومن أجود أنواع الوقود، كام يبني الشكل 1-3. املكوِّ

استخدامني للميثان أو للغاز الطبيعي يف بيتك أو جمتمعك.

C22-001C-828378-08
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النماذج والهيدروكربونات يمثل الكيميائيون جزيئات املركبات العضوية بطرائق خمتلفة. 
ويبني الشــكل 4-1 أربع طرائق خمتلفة لتمثيل جزيء امليثان، حيث متثَّل الرابطة املشرتكة 
)التســامهية( بخط واحد مستقيم يرمز إىل تشــاُرك إلكرتونني. ويستخدم الكيميائيون يف 
معظم األحيان النموذج الذي يوضح املعلومات املراد إلقاء الضوء عليها. فال تعطي الصيغ 
اجلزيئية أي معلومات عن الشــكل اهلنديس للجزيء كام يف الشــكل 4-1، يف حني ُتظهر 
الصيغة البنائية الرتتيب العام للذرات يف اجلزيء، ولكن ال تعطي الشكل اهلنديس)الثالثي 
األبعــاد( الدقيق. وَيظهر الشــكل اهلنديس للجزيء بوضوح يف نمــوذج الكرة والعصا. 
ولكن النموذج الفراغي ُيعطي صورة أكثر واقعيــة عن الكيفية التي يبدو فيها اجلزيء لو 
أمكن رؤيته حقيقًة. لذا عليك أن تتذكر وأنت تنظر إىل هذه النامذج أن الذرات متصلة مًعا 

بروابط تشرتك فيها اإللكرتونات.
الرواب��ط املُ�ضاعفة بني ذرات الكربون ترتبــط ذرات الكربون بعضها مع بعض ليس 
فقط بروابط تسامهية أحادية، بل أيًضا بروابط تسامهية ثنائية وثالثية، كام يف الشكل 1-5.

وقبــل أن يتمكن الكيميائيون يف القرن التاســع عرش من فهم الروابــط والبناء الكيميائي 
للمواد العضوية، قاموا بإجراء اختبارات عىل اهليدروكربونات الناجتة عن تسخني الدهون 
احليوانية والزيوت النباتية، وصّنفوا هــذه اهليدروكربونات بناًء عىل اختبار كيميائي ُيلط 
فيــه اهليدروكربون بالربوم، ثّم ُيقاس مقدار الربوم الــذي تفاعل مع اهليدروكربون. فقد 
تتفاعل بعــض اهليدروكربونات مع كمية قليلة من الربوم، وبعضها مع كمية أكرب، وقد ال 
يتفاعل بعضها مع أي كمية من الــربوم. لذا أطلق الكيميائيون عىل اهليدروكربونات التي 
تفاعلت مع الربوم اسم اهليدروكربونات غري املشــبعة متأّثرين بمفهوم أن املحلول املائي 
غري املشــبع قادر عىل إذابة املزيد من املذاب. أما اهليدروكربونات التي مل تتفاعل مع الربوم 

فُسّميت باهليدروكربونات املشبعة.
يستطيع الكيميائيون اليوم تفسري نتائج االختبارات التي تعود إىل مئة وسبعني عاًما مضت. 
حيث حتتوي اهليدروكربونات التي تفاعلت مع الربوم عىل روابط تسامهية ثنائية أو ثالثية. 
أما اهليدروكربونات التي مل تتفاعل مع الربوم فقد احتوت فقط عىل روابط تسامهية أحادية. 
واليوم ُيعرف اهليدروكربون الذي حيتوي عىل روابط أحادية فقط باهليدروكربون املشبع. أما 
الذي حيتوي عىل رابطة ثنائية أو ثالثية واحدة عىل األقل فُيعرف باهليدروكربون غري املشبع.

ر ما أصل مصطلحي اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة؟   ماذا قراأت؟ ف�ضِّ

��4���������

�

�

�
�

مناذج جزيء امليثان

ال�صيغة البنائيةال�صيغة اجلزيئية

رابطة ت�صاهمية 
اأحادية

النموذج الفراغيمنوذج الكرة والع�صا

.)CH4( ال�ضكل 4-1 ي�ستخدم الكيميائيون اأربعة مناذج خمتلفة لتمثيل جزيء امليثان
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ذرة  5-1 ت�ستطيع  ال�ضكل 
الكرب��ون اأن ترتب��ط م��ع ذرة 
كربون اأخ��رى برابطة ثنائية 
اأ�س��كال  ��ح  وُتو�سّ ثالثي��ة.  اأو 
لوي�س وال�سيغ البنائية الآتية 
طريقتني من طرائق الإ�سارة 
اإلى الروابط الثنائية والثالثية.

زوج م�صرتك واحد

رابطة ت�صاهمية اأحادية
زوجان م�صرتكان

رابطة ت�صاهمية ثنائية

ثالثة اأزواج م�صرتكة

رابطة ت�صاهمية ثالثية

اإلكرتونات ذرة الكربون
اإلكرتون من ذرة اأخرى
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 Purification of Hydrocarbons تنقية الهيدروكربونات
ى النفط )البرتول(. وقد تشّكل  ينتُج اليوَم الكثرُي من اهليدروكربونات من الوقود األحفوري امُلســمّ
النفط من بقايا املخلوقات احلية التي عاشت يف املحيطات منذ ماليني السنني. ومع مرور الزمن كونت 
بقايا هذه املخلوقات يف قاع املحيط طبقات ســميكة من ترسبات شــبه طينية، حتّولت بفعل احلرارة 
املنبعثة من باطن األرض والضغط اهلائل من الرواســب الكثرية إىل صخر زيتي وغاز طبيعي. وينفذ 
النفط من خالل أنواع معينة من الصخور ذات مسامات، ويتجمع يف أعاق القرشة األرضية يف صورة 
بَِرك. وعادة ما يوجد الغاز الطبيعي مصاحًبا للرتســبات النفطية، حيث يتشكالن مًعا يف الوقت نفسه 
وبالطريقة نفســها. ويتكون الغاز الطبيعي بصورة أساسية من امليثان، ولكنه حيتوي أيًضا عىل كميات 

ضئيلة من أنواع أخرى من اهليدروكربونات حتتوي عىل ذريت كربون إىل مخس ذرات.
التقط��ر التجزيئ��ي ُيعد النفط ـ عىل العكس من الغاز الطبيعي ـ خليًطا ُمعّقًدا حيتوي عىل أكثر من 
ألف مرّكب من املركبات املختلفة. لذا فإن النفط قلياًل ما ُيســتخدم يف صورته اخلام، فهو أكثر فائدة 
لإلنســان عندما يفصل إىل مكّونات أو أجزاء أبســط. وحيدث هذا الفصل من خالل عملية التقطري 
التجزيئــي، التي تتضمن تبخــري النفط عند درجة الغليان، ثم جتمع املشــتقات أو املكونات املختلفة 
يف أثنــاء تكثفها عند درجات حرارة متباينة. وجيري التقطري التجزيئي يف أبراج للتجزئة شــبيهة با يف 

الشكل 1-6.
ويتم التحكم يف درجة احلرارة داخل برج التجزئة، فتكون قريبة من C°400 يف أسفل الربج، وهو املكان 
الذي يغيل فيه النفط، وتنخفض تدرجييًّــا يف اجتاه أعىل الربج. وعموًما تنخفض درجات حرارة تكّثف 
املواد )درجات الغليان( مع انخفاض الكتلة اجلزيئية هلا. لذا تتكثف اهليدروكربونات وُتُسحب يف أثناء 

تصاعد األبخرة املختلفة داخل الربج، كا يف الشكل 1-6.

40 – 100°C

105 – 275°C

240 – 300°C

400°C 












 










300°C






C4H10   CH4

C12H26   C5H12

C16H34  C12H26

C18H38  C15H32

C22H46  C17H36

C20H42 

 40°C

ال�ش��كل 6-1  يب��ني خمطط برج �لتجزئة هذ� كيفية �س��حب 
�ملكون��ات ذ�ت درج��ات �لغليان �ملنخف�س��ة - ومنها �جلازولني 
و�لنو�جت �لغازية - من �ملناطق �لباردة �لقريبة من قمة �لربج، 
يف ح��ني تبق��ى �مل��و�د �لزيتي��ة و�ل�س��حوم ذ�ت درج��ات �لغليان 

�الأعلى قريًبا من قاع �لربج حيث ُت�سحب من هناك.
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يبني الشكل 6-1 أســاء املشتقات أو املكونات األساســية التي ُتُفصل عن النفط 
مصحوبة بدرجة غلياهنا، واملدى الذي يرتاوح فيه حجم اهليدروكربون واستخداماته 
الشــائعة. وقد يكون بعض هذه املشــتقات أو املكونات مألوًفا لديك؛ حيث إنك 
ا، إال أن أبــراج التقطري التجزيئي املبينة يف الشــكل 7-1 ال ُتنتِج  تســتخدمها يوميًّ
املكونات بالنسب التي نحتاج إليها من هذه املكّونات. فعىل سبيل املثال، نادًرا ما ُينتِج 
التقطري الكمية املرغوب فيها من اجلازولــني، ولكنه ُينتِج يف املقابل الزيوت الثقيلة 

بكميات تفوق حاجة السوق.
لقد طّور الكيميائيون واملهندسون العاملون يف قطاع النفط قبل سنوات عديدة عملية 
تســاعد عىل مواءمة العرض مع الطلب، وُأطِلق عىل هــذه العملية التي حُتّول فيها 
املكونات الثقيلة إىل جازولني عن طريق تكسري اجلزيئات الكبرية إىل جزيئات أصغر 
عملية التكسري احلراري. وحتدث عملية التكســري احلراري عند غياب األكسجني 
ووجود عامل مســاعد. وباإلضافة إىل تكسري اهليدروكربونات الثقيلة إىل جزيئات 
باحلجم املطلــوب يف اجلازولني فإن هذه العملية تنتج أيًضــا املواد األولية لصناعة 
الكثري من املنتجات املختلفة، ومنها املنتجات البالستيكية وأفالم التصوير واأللياف 

الصناعية.

 م��اذا ق��راأت؟ �شف العملية التي حيدث من خالهلا تكســري اهليدروكربونات 
ذات السالسل الكبرية إىل هيدروكربونات مرغوبة أكثر وذات سالسل أصغر.
ت�شنيف اجلازولي ال ُتعد أي من املشتقات الناجتة عن تكرير النفط اخلام مادة نقية. 
فكا هو موضح يف الشكل 6-1، ُيعد اجلازولني خليًطا من اهليدروكربونات، وليس 
مــادة نقية؛ إذ تتكون معظم جزيئات اهليدروكربونات يف اجلازولني التي حتتوي عىل 
روابط تسامهية أحادية من 5-12 ذرة كربون. وعىل الرغم من ذلك، فإن اجلازولني 
املســتخدم اليوم يف الســيارات يتلف عّا اســُتُخِدم يف املركبات يف بدايات القرن 
العرشين. فاليوم جيرى تعديل اجلازولني املســتخلص من النفط بعملية التقطري من 
خالل ضبط تركيبه وإضافة مواد تؤدي إىل حتســني أدائه يف حمرك املركبات، وتؤدي 

أيًضا إىل تقليل التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
ا أن حيدث اشتعال خليط اجلازولني واهلواء يف أسطوانة حمرك  لذا فمن الضوري جدًّ
املركبة يف اللحظة املناسبة، وأن جيري احرتاقه متاًما. فإذا حدث االشتعال قبل املوعد 
املناســب أو بعده فإن ذلك يؤدي إىل خســارة الكثري من الطاقة، وانخفاض فاعلية 
الوقــود، وفقدان كفاءة املحرك. ال حترتق معظم اهليدروكربونات ذات السالســل 
املستقيمة )غري املتفّرعة( متاًما، ومتيل بفعل احلرارة والضغط إىل االشتعال املبكر قبل 
أن يصبح املكبس يف املوضع الصحيح، وقبل اشتعال شمعة االحرتاق؛ إذ يكون هذا 

 .)knocking( االحرتاق املبكر مصحوًبا بفرقعة

ال�شكل 7-1 تقوم �أبر�ج �لتقطري 
�لتجزيئي بف�س��ل كميات كبرية من 
مكونات)م�س��تقات(  �إىل  �لنف��ط 
قابلة لال�س��تعمال. ف��اآالف �ملنتجات 
ويف  منازلن��ا  يف  ن�س��تخدمها  �لت��ي 
�لتنقل و�ل�سناع��ة ناجتة عن عملية 

تكرير )تنقية( �لنفط.

ا�ش��تنتج  ما نوع املواد املنبعثة من 
م�س��ايف النف��ط التي يج��ب التحكم 

فيها حلماية البيئة؟

مهن في الكيمياء

فّني التنقيب عن النفط ي�س��تخدم 
وت�س��جيل  لقيا���س  �أدو�ت  �لفن��ي  ه��ذ� 
معلوم��ات فيزيائي��ة وجيولوجي��ة ح��ول 
�آب��ار �لنفط و�لغاز. فعلى �س��بيل �ملثال، 
جيولوجي��ة  عين��ة  باختب��ار  يق��وم  ق��د 
لتحديد حمتو�ها م��ن �لنفط، وتركيب 

�لعنا�سر و�ملعادن فيها. 

الربط مع رؤية 2030

30203 تطوير ال�شناعات املرتبطة بالنفط والغاز
اقت�ساد مزدهر
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ال�ش��كل 8-1 ت�س��تخدم ت�سنيف��ات 
�الأوكت��ان الإعط��اء قي��م من��ع �لفرقعة 
)antiknock( فالت�سنيف جلازولني 
�ل�سيار�ت �ملتو�سط �لدرجة 89، �أما 91 

و 95 و�كرث ي�سنف على �نه ممتاز.

ويف �ململك��ة �لعربية �ل�س��عودية هناك 
نوعني من �جلازولني. كما يف �ل�سورة.

 ويتم �لتعرف على �لنوع �ملنا�سب 91 �أو 
95 لل�سيارة من دليل �ل�سيارة.

و�لرق��م �الأوكت��اين لوق��ود �لطائ��ر�ت 
100. �أما وقود �سيار�ت �ل�سباق فرقمه 

�الأوكتاين 110.

ُأنشئ نظام تصنيف رقم األوكتان) منع الفرقعة(، للجازولني  يف أواخر العرشينات، 
مما أدى إىل إدراج رقم األوكتان عىل مضخات اجلازولني  كا  يف الشــكل 1-8. 
فللجازولني  املتوسط الدرجة رقم  أوكتان يقارب 89، يف حني للجازولني  املمتاز 
قيمة أعىل تصل 91 أو أكثر. وحُتــدد كثري من العوامل التصنيف األوكتاين الذي 
حتتاج إليه السيارة، فمنها ضغط املكبس عىل خليط الوقود واهلواء، ودفع السيارة 
 أيًضا. ويف اململكة العربية الســعودية تم تصنيف رقــم األوكتان عىل مضخات

 اجلازولني 91، 95.
 وجــد الناس منذ أقدم العصور أن النفط يســيل       علم الأر�ضالربط

من الشقوق املوجودة يف الصخور. وتشــري السجالت التاريية إىل أن النفط قد 
اســُتخدم منذ أكثر من 5000 ســنة. ويف القرن التاســع عرش عندما دخل العامل 
عرص اآلالت وازداد عدد ســكانه، فازداد الطلب عىل منتجات النفط وبخاّصة 
 Edwin الكريوســني الستخدامه يف اإلنارة وتشحيم اآلالت. قام إدوين دريك
Drake -يف حماولة منه للعثور عىل خمزون دائم من النفط- بحفر أول بئر نفط يف 

الواليات املتحدة يف والية بنسلفانيا عام 1859م. وازدهرت صناعة النفط لفرتة 
من الزمن، ولكن حني اكتشــف توماس أديسون Thomas Edison املصباح 
الكهربائي يف عام 1882م، خيش املستثمرون من القضاء عىل هذه الصناعة. غري 
أن اخرتاع السيارات يف العقد األخري من القرن التاسع عرش أنعش هذه الصناعة 

كثرًيا.

التقومي 1-11-1
اخلال�شة

إذ    حتتوي املرّكبات العضوية عىل الكربون، 
يمكنه تكوين سـالسل مستقيمـة وأخـرى 

متفرعة.
تتألف  عضوية  مركبــات    اهليدروكربونات 

من عنرصي الكربون واهليدروجني فقط.
  املصدران الرئيســان للهيدروكربونات مها 

النفط والغاز الطبيعي.
  يمكن فصل النفــط إىل مكّوناته عن طريق 

عملية التقطري التجزيئي.

الرئيسةالفكرة اذكر ثالثة تطبيقات للهيدروكربونات؟. 1

ا، ووضح ما يدرسه عامل الكيمياء العضوية.. 2 �شمِّ مرّكًبا عضويًّ
ز عليها كل من الناذج البنائية اجلزيئية األربعة.. 3 حّدد املعلومات التي تركِّ
قارن بني اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة.. 4
�شف عملية التقطري التجزيئي.. 5
ُمَهْدَرجة، . 6 نباتية  زيوت  بأهنا  الدهنية  املنتجات  بعض  توصف  ا�شتنتج 

وهي زيوت تفاعلت مع اهليدروجني بوجود عامل حمفز. ما سبب تفاعل 
اهليدروجني مع هذه الزيوت؟

6-1. ما تأثري أعداد ذرات الكربون يف . 7 ف�ّشر البيانات اعتاًدا عىل الشكل 
د إىل درجة حرارة  اهليدروكربونات – يف لزوجة أي مكّون نفطي عندما ُيربَّ

الغرفة؟
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1-21-2
الأهداف

تفّحص  األلكانات من خالل  ُت�س��مي   
صيغها البنائية. 

تكت��ب الصيغــة البنائية لأللــكان إذا   
ُأعطيت اسمه. 

ت�سف خصائص األلكانات.  
 مراجعة املفردات

البحت��ة  للكيمي��اء  ال��دويل  الحت��اد 
)IUPAC(والتطبيقية اأيوباك

International Union of  Pure    

and Applied Chemistry:

منظمة دولية تساعد عىل التواصل 
بني الكيميائيني من خالل وضع 
قواعد ومعايري لبعض املجاالت 

مثل التسمـيـة الكيـميائية، 
واملصطلحـات، والطـرائق املعـيارية.  

املفردات اجلديدة
األلكان

السلسلة املتامثلة
السلسلة الرئيسة 
املجموعة البديلة

اهليدروكربون احللقي
األلكان احللقي

Alkanes الألكانات
الرئيسةالفكرة الألكانات هيدروكربونات حتتوي فقط على روابط اأحادية. 

الرب��ط مع احلياة هل سبق أن استخدمت هلب بنزن أو شواية غاز؟ إذا فعلت ذلك 
تكون قد استخدمت ألكانًا. فالغاز الطبيعي والربوبان مها الغازان األكثر استخداًما، 

وكالمها ألكان.

 الألكانات ذات ال�سال�سل امل�ستقيمة 
Straight-Chain Alkanes

ُيعــّد امليثان أصغر مركب يف سلســلة اهليدروكربونات املعروفــة باأللكانات. ويتخذ 
وقوًدا يف املنازل وخمتربات العلوم، وهو ينتج عن الكثري من العمليات احليوية. وحتتوي 
األلكانات، وهي هيدروكربونات، عىل روابط أحادية فقط بني الذرات. انظر إىل النامذج 
 C2H6 البنائية للميثان التي درستها سابًقا. كام يبني اجلدول 1-1 النامذج البنائية لإليثان
املركب الثاين يف سلسلة األلكانات. ويتألف اإليثان من ذريت كربون مرتبطتني مًعا برابطة 
أحادية، وست ذرات هيدروجني تتشارك يف إلكرتونات التكافؤ املتبقية لذريت الكربون.  
ويتكون املرّكب الثالث يف سلســلة األلكانات، الربوبان، من ثالث ذرات كربون وثامين 
ذّرات هيدروجني، مما يعطيه الصيغة اجلزيئية C3H8. أما مركب البيوتان فيتكون من أربع 
ذرات كربون وصيغته C4H10. قارن بــني الصيغ البنائية لكل من اإليثان، والربوبان، 

والبيوتان، املبينة يف اجلدول 1-1. 

الألكانات الب�سيطةاجلدول 1-1
النموذج الفراغيمنوذج الكرة والع�ساال�سيغة البنائيةال�سيغة اجلزيئية 
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اأ�شماء الألكانات الع�شرة الأوىل ذات ال�شال�شل امل�شتقيمةاجلدول 1-2

ال�شم
ال�شيغة 
اجلزيئية

ال�شيغة البنائية املكثفة

 C H  4 C H  4ميثان

 C  2  H  6 C H  3 C H  3 اإيثان

 C  3  H  8 C H  3 C H  2 C H  3 بروبان

 C  4  H  10 C H  3 C H  2 C H  2 C H  3 بيوتان

 C  5  H  12 C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  3 بنتان

 C  6  H  14 C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 C H  3 هك�سان

 C  7  H  16 C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 C H  3 هبتان

 C  8  H  18 C H  3 (C H  2  )  6 C H  3 اأوكتان

 C  9  H  20 C H  3 (C H  2  )  7 C H  3 نونان

 C  10  H  22 C H  3 (C H  2  )  8 C H  3 ديكان

ُيباع الربوبان ـ واملعروف أيًضا بغاز )الربوبان امُلسالLP( Liquified Propan )( ـ 
يف صورة وقود للطبخ والتســخني. ويســتخدم البيوتان يف القّداحات الصغرية، ويف 

بعض املشاعل، كا يستخدم أيًضا يف تصنيع املطاط الصناعي.
ت�ش��مية الألكان��ات ذات ال�شال�ش��ل امل�ش��تقيمة لقد الحظت عىل األغلب أن أساء 
األلكانات تنتهي بـــ املقطع "ان"، وأن األلكانات التي حتــوي مخس ذرات كربون أو 
أكثر تبدأ أســاؤها بمقاطع مشتقة من أرقام يونانية أو التينية مُتثل عدد ذرات الكربون 
يف كل سلسلة. فالبنتان مثاًل له مخس ذرات كربون، متاًما كالشكل املخمس ذي األوجه 
اخلمســة، واألوكتان حيتوي عىل ثانية ذرات كربون مثل األخطبوط )octopus( ذي 
ات الثانية. أما مركبات امليثان، واإليثان، والربوبان، والبيوتان فقد ُسميت قبَل  املَجسَّ
معرفة بناء )تركيب( األلكانات، لذا فإن املقاطع األوىل من أســائها ليست مشتقة من 
بادئة رقمية. وُيظهر اجلدول 2-1 أســاء األلكانات العرشة األوىل وصيغها. الحظ أن 

املقطع األول املخطوط حتته يمثل عدد ذرات الكربون يف اجلزيء. 
 ويبــني اجلــدول 2-1 أن الصيغ البنائيــة قد ُكتبــت بطريقة خمتلفة عّا هــي عليه يف 
اجلدول 1-1. وُتســمى هذه الصيغ بالصيغ البنائية املكثفة، حيث توفر احليز لكوهنا ال 
تظهر تفرع ذرات اهليدروجني من ذرات الكربون. ويمكن كتابة الصيغ املكثفة بطرائق 

عدة. ففي اجلدول 2-1 حذفت اخلطوط التي بني ذرات الكربون لتوفري املساحة. 
وتســتطيع أيًضا يف هذا اجلدول 2-1، مالحظة أن- CH2- هــي الوحدة املتكررة يف 
السلسلة الكربونية. فعىل سبيل املثال، يزيد البنتان عن البيوتان بوحدة -CH2- واحدة. 
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وتستطيع زيادة  تكثيف الصيغ البنائية بكتابة وحدة -CH2 – بني قوسني 
يتبعها رقم ســفيل يمثل عدد هذه الوحدات، كام هو احلال مع األوكتان، 

والنونان، والديكان. 
وُتسمى سلســلة املركبات التي خيتلف بعضها عن بعض يف عدد الوحدة 
املتكررة السلســلة امُلتامثلة. وهلذه السلســلة صيغة رقمية ثابتة بني أعداد 
الذرات. ففي األلكانات يمكن كتابــة الصيغة العامة التي تربط بني عدد 
ذرات الكربون واهليدروجني عىل النحــو اآليت CnH2n+2؛ حيث n عدد 
ذرات الكربون يف األلكان. واآلن تســتطيع كتابــة الصيغة اجلزيئية ألي 
ألــكان إذا أعطيت عــدد ذرات الكربون فيه. فعىل ســبيل املثال، حيتوي 
.C7H16 أو C7H2(7)+2 اهلبتان عىل سبع ذرات كربون، لذا فإن صيغته هي

  م��اذا ق��راأت؟ اكتب الصيغة اجلزيئية أللــكان حيتوي عىل 13 ذرة 
كربون يف صيغته اجلزيئية.

الألكانات ذات ال�سال�سل املتفّرعة 
 ُتســّمى األلكانات التي ناقشــناها حتى اآلن األلكانات ذات السالسل 
املســتقيمة؛ ألن ذرات الكربون فيها ترتبــط مًعا بخط واحد. واآلن انظر 
إىل الصيغتني يف الشــكل 9-1، فإذا عددت ذرات الكربون واهليدروجني 
فستكتشــف أن كلتيهام هلا الصيغة اجلزيئية نفسها C4H10، فهل مها املادة 

نفسها؟ 
فــإذا اعتقدت أن البنائيتــني متّثالن مادتني خمتلفتــني فأنت عىل صواب. 
إذ متثل الصيغة البنائية يف اجلانب الســفيل البيوتــان، يف حني يمثل البناء 
يف اجلانــب العلوي ألكاًنــا متفّرًعا يعرف باأليزوبيوتــان، وهي مادة هلا 
خصائص كيميائية وفيزيائية خمتلفة عن البيوتان متاًما. وتستطيع أن ترتبط 
ذرة الكربون مع ذرة أو ذرتني أو ثالث أو حتى أربع ذرات كربون أخرى، 
مّما ينجم عن هــذه اخلاصية وجود جمموعة متنوعة مــن األلكانات ذات 

السالسل املتفرعة. 
لقد عرفت ســابًقا أن البيوتان ُيســتخدم يف القّداحات واملشــاعل. وأما 
ا فيستخدم يف التربيد، ويتخذ مادة دافعة  األيزوبيوتان بوصفه مادة آمنة بيئيًّ
يف منتجات مماثلة جلل احلالقة، كام يف الشــكل 9-1. وباإلضافة إىل هذه 
التطبيقــات فإن كالًّ من البيوتان واأليزوبيوتان يســتخدم يف صورة مادة 

خام يف عمليات تصنيع الكثري من املواد الكيميائية. 

 م��اذا ق��راأت؟ �سف الفرق بــني الصيغة البنائية لــكل من البيوتان 
واأليزوبيوتان. 

C22-113C-828378-08


C4H10 C4H10 

بيوتان

C22-113C-828378-08


C4H10 C4H10 

اأيزوبيوتان

ال�س��كل 9-1 ت�س��تخدم البيوت��ان وقوًدا 
يف القداحات، اأما الأيزوبيوتان في�ستخدم 

يف منتجات مثل جل احلالقة.

املفردات 
اأ�سل الكلمة

Homologous ُمتماثل
جاءت من الكلمة اإلغريقية 
(homologos( وتعني ُمّتِفق.
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جمموع��ات الألكي��ل لقد رأيت أن األلكانات املتفرعة واملســتقيمة هلا الصيغة 
ا يف الكيمياء العضوية "حيدد  اجلزيئية نفســها. وتوضح هذه احلقيقة مبدًأ أساسيًّ
تنظيم الــذرات وترتيبها يف اجلزيء العضوي هويته". لذا جيب أن يصف اســم 

املركب العضوي الرتكيب البنائي للمركب بدقة. 
يطلــق عىل أطول سلســلة كربونية متصلة )مســتمرة( عند تســمية األلكانات 
املتفرعة السلســلة الرئيســة. وُتســمى كل التفرعــات اجلانبيــة املجموعات 
البديلــة؛ ألهنا تظهــر كأهنا بديلة لــذرة اهليدروجني يف السلســلة املســتقيمة 
)غــري املتفرعة(. وُينســب اســم املجموعــة البديلة املشــتقة مــن األلكان، 
والتــي تتفرع من السلســلة الرئيســة، إىل اســم األلــكان الــذي حيتوي عىل 
عــدد ذرات الكربون نفســها، ويتم تغيــري املقطع األخري مــن "ان" إىل "يل". 
 وُتســمى املجموعة البديلة املشــتقة من األلــكان بمجموعــة األلكيل. وُيبني 

اجلدول 3-1 بعض جمموعات األلكيل. 
ت�ش��مية الألكانات ذات ال�شال�ش��ل املتفرعة  اســتخدم الكيميائيون القواعد 
النظامية اآلتية املتفق عليها من االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية أيوباك، 

)IUPAC( يف تسمية مركبات الكيمياء العضوية.
اخلط��وة1. حدد عدد ذرات الكربون يف أطول سلســلة متصلة، مستخدًما اسم 
األلكان الذي حيتوي عىل هذا العدد من ذرات الكربون عىل أنه اســم للسلسلة 

الرئيسة يف الصيغة البنائية. 
م كل ذرة كربون يف السلســلة الرئيســة، مبتدًئا الرتقيم من طرف  اخلطوة 2. رقِّ
السلســلة األقــرب إىل املجموعة البديلــة؛ إذ ُتعطي هذه اخلطــوة مواقَع مجيع 

املجموعات البديلة أصغَر أرقام ممكنة. 

الألكيالت الب�شيطةاجلدول 1-3
البيوتيلالأيزوبروبيلالربوبيلالإيثيلامليثيلال�شم

ال�شيغة البنائية 
املكثفة CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2—CH3— CH3CH2— CH3CH2CH2—CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2—CH3— CH3CH2— CH3CH2CH2—CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2—CH3— CH3CH2— CH3CH2CH2—CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2—CH3— CH3CH2— CH3CH2CH2—CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2—CH3— CH3CH2— CH3CH2CH2—

ال�شيغة البنائية

C22-034C-828378-08
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—
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C22-038C-828378-08
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H — C — H

H — C — H

—
—

—

H

املفردات 
اأ�شل الكلمة

املفردات الأكادميية
)Substitute( البديل

هو الشــخص أو اليشء الذي حيل حَملَّ 
غريه. 

مثال: ُيتخذ احلريــر الصناعي بدياًل عن 
احلرير الطبيعي.
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اخلطوة 3. سمِّ كل جمموعة ألكيل بديلة. وضع اسم املجموعة قبل اسم السلسلة 
الرئيسة. 

اخلطوة 4. إذا تكررت جمموعة األلكيل نفســها أكثر من مرة بوصفها تفرًعا عن 
السلسلة الرئيسة فاســتخدم بادئة )ثنائي ، ثالثي، رباعي ، وهكذا...( قبل اسم 
املجموعة للداللة عىل عدد املرات التي تظهر فيها، واســتخدم رقم ذرة الكربون 

التي تتصل هبا  املجموعة للداللة عىل موقعها. 
اخلطوة 5. عندما تتصل جمموعات ألكيل خمتلفة عىل السلسلة الرئيسة نفسها ضع 
أساءها بالرتتيب اهلجائي باللغة االنجليزية. وال ُتؤخذ البادئات )ثنائي، ثالثي، 

وهكذا( يف احلسبان عند حتديد الرتتيب اهلجائي. 
اخلطوة 6. اكتب االسم كاماًل، ُمستخدًما الرشطات لفصل األرقام عن الكلات، 
والفواصل للفصل بني األرقام. وال ترتك فراًغا بني اسم املجموعة واسم السلسلة 

الرئيسة.

  مثال 1-1 

ت�شمية الألكانات ذات ال�شل�شلة املتفرعة
سمِّ األلكان املبنيَّ يف الشكل أدناه.

1 حتليل امل�شاألة

أعطيت الصيغة البنائية. اتبع قواعد نظام التســمية األيوباك IUPAC لتحديد اســم السلســلة الرئيسة وأساء التفرعات 
ومواقعها يف الشكل املعطى. 

2 ح�شاب املطلوب

اخلطوة 1. حّدد عدد ذرات الكربون يف أطول سلسلة متصلة. ُيمكن توجيه السالسل يف الصيغ البنائية بطرائق عديدة؛ لذا 
عليك االنتباه خالل البحث عن أطول سلسلة كربونية. ويف هذه احلالة يكون الوضع سهاًل؛ حيث إن أطول سلسلة حتتوي 

عىل ثاين ذرات كربون، لذا فإن االسم الرئيس هو أوكتان.
ح أدناه مبتدًئا من اليسار  اخلطوة 2. رّقم كل ذرة كربون يف السلسلة الرئيسة. ورّقم السلسلة يف كال االجتاهني، كا هو ُموضَّ
بوضع جمموعات األلكيل عىل املواقع 4 و 5 و6، ثم من اليمني بوضع جمموعات األلكيل عىل املواقع 3 و 4 و5. وألن أرقام 

املواقع 3 و4 و5 هي األصغر لذا جيب استخدامها يف االسم.

CH3

CH2

CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3

1 2 3 4

5

6 7 8

CH3

CH2

CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3

8 7 6 5

4

3 2 1

CH3

CH2

CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3
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اخلطوة 3. عّي جمموعات األلكيل املتفرعة عن السلســلة الرئيسة وسّمها. هناك جمموعتان ميثيل- موجودتان عىل املوقعني 
3 و 5، وجمموعة إيثيل عىل املوقع 4. 

CH 3

CH 2

CH 3 CH 3

CH 3CH 2CH 2CHCHCHCH 2CH 3

8 7 6 5

4

3 2 1

اإيثيل

ميثيل ميثيل

اخلطوة 4. إذا تكررت جمموعة األلكيل نفســها أكثر من مرة بوصفها فرًعا عىل السلسلة الرئيسة فاستخدم البادئات )ثنائي، 
ثالثي، رباعي، وهكذا...( قبل اسم املجموعة للداللة عىل عدد املرات التي تظهر فيها، وابحث عن جمموعات األلكيل التي 
تكررت أكثر من مرة وأحِص عددها. ثم حّدد البادئة التي ُتْظِهر عدد املرات التي تظهر فيها كل جمموعة واستخدمها. وسوف 
تضاف يف هذا املثال البادئة "ثنائي" إىل االسم ميثيل؛ ألن هناك جمموعتي ميثيل. وال يتطلب ذلك إضافة أي بادئة إىل جمموعة 

اإليثيل الوحيدة. بنّي اآلن موقع كل جمموعة باستخدام الرقم املناسب.  
CH3

CH2

CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3

5

4

3

جمموعة اإيثيل واحدة: ل يوجد بادئة

املوقع وال�سم: – 4 اإيثيل

جمموعتا ميثيل: ا�ستخدم ثنائي ميثيل

املوقع وال�سم: – 5،3 ثنائي ميثيل

ال�سل�سلة الرئي�سة: اأوكتان

اخلطوة 5. عندما تتصل جمموعات ألكيل خمتلفة بالسلســلة الرئيســة ضع أسامءها حســب الرتتيب اهلجائي، وضع أساء 
تفرعات األلكيل حســب الرتتيب اهلجائي باللغة اإلنجليزية مع جتاهل البادئات؛ حيث يضع الرتتيب اهلجائي االسم إيثيل 

 .)M قبل E ( قبل ثنائي ميثيل
اخلطوة 6. اكتب االســم كاماًل، واســتخدم الرشطات لفصل األرقام عن الكلامت والفواصل للفصل بي األرقام، واكتب 

 اسم الشكل )املركب( مستخدًما الرشطات والفواصل حسب احلاجة. ويتعني كتابة االسم عىل النحو اآليت: 
4– إيثيل– 3، 5 – ثنائي ميثيل أوكتان. 

3 تقومي الإجابة

تم إجياد وترقيم أطول سلســلة كربونية متصلة بصورة صحيحة، وَتمَّ تعيني مجيع التفرعات بالبادئات، وأساء جمموعات 
ألكيل الصحيحة. الرتتيب اهلجائي وعالمات الرتقيم صحيحان. 

م�شائل تدريبية 
استخدم قواعد نظام التسمية األيوباك IUPAC لتسمية الصيغة البنائية للمركبات اآلتية:. 8

CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3

CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3

CH3

CH2 CH3 CH3

 .c   CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3

CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3

CH3

CH2 CH3 CH3

 .b   CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3

CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3

CH3

CH2 CH3 CH3

 .a  

حتفيز اكتب الصيغ البنائية للمركبات اآلتية:. 9
a. 3،2 – ثنائي ميثيل–5– بروبيل ديكان   

b. 3 ،4 ،5 – ثالثي إيثيل أوكتان     
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Cycloalkanes الألكانات احللقية
ُتعــد قدرة ذرة الكربون عــىل تكوين تراكيب بنائية حلقية من أســباب وجود 
هذا التنوع يف املركبات العضوية. وُيســمى املركب العضوي الذي حيتوي عىل 
 )cyclo( حلقة هيدروكربونية اهليدروكربون احللقي. وُتستخدم البادئة حلقي
مع اســم اهليدروكربون لإلشــارة إىل احتواء اهليدروكربون عــىل بناء حلقي. 
لــذا فإن اهليدروكربونــات احللقية املحتويــة عىل روابط أحادية فقط ُتســمى 
األلكانات احللقية. وتتكون احللقات يف األلكانات احللقية من ثالث، أو أربع، 
أو مخس، أو ســت ذرات كربون أو أكثر. إن اسم األلكان احللقي ذي الذرات 
الست من الكربون هو هكســان حلقي. ويستخدم اهلكسان احللقي املستخرج 
يَّارة لتحضري العطور.  من البرتول يف ُمزيالت الدهان، واستخالص الزيوت الطَّ
والحظ أن اهلكسان احللقي C6H12 يقل عن اهلكسان C6H14 غري املتفرع بذريت 
هيدروجني؛ وذلــك ألن إلكرتون تكافؤ واحًدا مــن كل من ذريت الكربون يف 
ن رابطة كربون- كربــون عوًضا عــن رابطة كربون- األلــكان احللقي يكــوِّ

هيدروجني. 

 ماذا قراأت؟ قّوم إذا وجدت )حلقي( يف اسم األلكان، فا الذي ستعرفه 
عن هذا األلكان؟ 

مُتثَّل اهليدروكربونات احللقية، كا يف الشــكل 10-1  اهلكسان احللقي بأشكال 
مكثفة وهيكلية وخطية عديدة؛ وُتظهر األشــكال اخلطيــة الروابط بني ذرات 
الكربون فقط، وُتفرس الزوايا يف الشــكل عىل أهنا مواقــع ذرات الكربون. أما 
بالنسبة لذرات اهليدروجني فيفرتض أهنا حتتل بقية مواقع الربط إاّل إذا ُوجدت 
التفرعــات )املجموعات البديلــة(. وال تظهر ذرات اهليدروجني يف الشــكل 

اهليكيل. 
ت�ش��مية الألكان��ات احللقية املحتوي��ة على جمموعات بديل��ة  يمكن أن 
يكون لأللكانــات احللقية جمموعات بديلة كســائر األلكانات األخرى. وتتم 
تسميتها باتباع قواعد نظام األيوباك )IUPCA( املستخدمة يف تسمية األلكانات 
غري املتفرعة نفســها، ولكن بإجراء تعديل حمدود؛ فليس هناك حاجة إىل إجياد 
أطول سلســلة؛ إذ تعد احللقة دائًا السلسلة الرئيسة. وألن الشكل احللقي ليس 
له أطراف لذا يبدأ الرتقيم من ذرة الكربــون املرتبطة باملجموعة البديلة. وعند 
وجود أكثر من جمموعة بديلة ُترقم ذرات الكربون حول احللقة، عىل أن حتصل 
املجموعات البديلــة عىل أصغر جمموعة أرقام ممكنــة. وإذا كان هناك جمموعة 
بديلــة واحدة متصلة باحللقة فال رضورة عندئــٍذ للرتقيم. وُيوضح املثال اآليت 

عملية تسمية األلكانات احللقية. 
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�سكل مكثف

�سكل هيكلي�سكل خطي

ال�ش��كل 10-1 ميك��ن متثي��ل �لرتكي��ب 
�لبنائي للهك�سان �حللقي بطر�ئق عدة .
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  مثال 1-2 

ت�شمية الألكانات احللقية 
سّم األلكان احللقي املجاور. 

1 حتليل امل�شاألة

أعطيــت الصيغة البنائية. عليك اتباع قواعد نظام األيوباك لتحديد الشــكل احللقي الرئيــس ومواقع املجموعات البديلة 
)التفرعات( للشكل املعطى.

2 ح�شاب املطلوب

اخلطوة 1. حّدد عدد ذرات الكربون يف احللقة، واستخدم اسم اهليدروكربون احللقي الرئيس. حيث تتألف احللقة يف هذه 
احلالة، من ست ذرات كربون. لذا فإن االسم الرئيس هو هكسان حلقي. 

ــم احللقة ابتداًء من أحد تفّرعات )CH3-(، وِجد الرتقيم الذي يعطي أقل جمموعة أرقاًما ممكنة للتفرعات.  اخلط��وة 2. رقِّ
وفيا يأيت طريقتان لرتقيم احللقة مها: 

C22-052C-828378-08

CH 3

CH 3

CH 3
4

5
3

1

6 2

A

1,3,4

CH 3

CH 3

CH 3
1

6 2

4

5 3

B

1,2,4

يضع الرتقيم بدًءا من ذرة الكربون يف أســفل احللقة جمموعاِت CH3– عىل املواقع 1 و3 و4 يف الشــكل A، يف حني يضع 
الرتقيم بدًءا من ذرة الكربون يف أعىل احللقة جمموعاِت CH3 عىل املواقع 1و 2 و 4. وتضع طرائق الرتقيم األخرى جمموعات 

CH3- عىل مواقع ذات أرقام أعىل. لذا فإن 1 و 2 و 4 هي أقل أرقام ممكنة. لذلك ُتستخدم يف االسم. 

اخلطوة 3. سمِّ املجموعات البديلة. علًا بأن املجموعات الثالث مجيعها جمموعات ميثيل. 
اخلطوة 4. أضف البادئة إلظهار عدد املجموعات املوجودة، حيث توجد ثالث جمموعات ميثيل، لذا فإن البادئة )ثالثي( 

ُتضاف إىل اسم املجموعة ميثيل، فتصبح ثالثي ميثيل. 
اخلطوة 5. يمكن جتاهل الرتتيب اهلجائي بسبب وجود نوع واحد من املجموعات. 

ع االســم باستخدام اســم األلكان احللقي الرئيس، مســتخدًما الفواصل للفصل بني األرقام، والرشطات  اخلطوة 6. مَجّ
للفصل بني األرقام والكلات. واكتب االسم عىل النحو اآليت: 

1، 2، 4 – ثالثي ميثيل هكسان حلقي

3 تقومي الإجابة

ُيرّقم الشــكل احللقي الرئيس عــىل أن يعطي التفرعات أقل جمموعة أرقام ممكنة. وتشــري البادئة )ثالثي( إىل وجود ثالث 
ذرات كربون. وألن التفرعات كلها هي جمموعات ميثيل، لذا فال رضورة للرتتيب اهلجائي.

C22-130C-828378-08

CH3

CH3

CH3
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م�شائل تدريبية 
استخدم قواعد نظام األيوباك لتسمية الصيغ البنائية اآلتية:. 10

C22-055C-828378-08

CH3CH2

CH2CH3   .c  

C22-054C-828378-08

CH2CH3

CH3

CH3

  .b  

C22-053C-828378-08

CH3

  .a  

 حتفيز اكتب الصيغ البنائية لأللكانات اآلتية:. 11
  a. 1– إيثيل– 3– بروبيل بنتان حلقي. 

b. 4،2،2،1 – رباعي ميثيل هكسان حلقي.   

خ�شائ�ض الألكانات
عرفت ســابًقا أن بناء اجلزيء يؤثر يف خصائصه. فمثاًل رابطة O-H املوجودة يف املاء 
رابطة ُقطبية، وألن جزيء H-O-H له شكل هنديس منحٍن فإن اجلزيء نفسه قطبي، 
لذا تنجذب جزيئات املاء بعضها إىل بعــض، وتكّون روابط هيدروجينية مًعا. لذا فإن 
درجات الغليان واالنصهار للاء أعىل كثرًيا من سائر املواد املشاهبة له يف الكتلة اجلزيئية 

ويف احلجم. 
ترى، ما خصائص األلكانات؟ تتكون مجيع الروابط يف اهليدروكربونات من ذرة كربون 
وذرة هيدروجني، أو ذريت كربون. ويتعذر أن تكون الرابطة بني ذرتني من النوع نفســه 
- مثل الكربون - رابطة قطبية. لذا ُتعــد جزيئات األلكانات غري قطبية؛ ألن روابطها 
مجيًعا غري قطبية، مما جيعلها مذيبات جيدة ملواد أخرى غري قطبية، كا يف الشكل 1-11. 
اخل�شائ�ض الفيزيائية لالألكانات كيف ُتقاَرن خصائص املركب القطبي بخصائص 
املركــب غري القطبي؟ انظــر إىل اجلــدول 4-1، والحظ أن الكتلــة اجلزيئية للميثان 
)amu 16( قريبة من الكتلة اجلزيئية للاء )amu 18(، كذلك فإن جزيئات املاء وامليثان 
 متقاربة يف احلجم. وعىل الرغم من ذلك، عندما ُتقارن درجات الغليان واالنصهار للميثان

ال�ش��كل 11-1 �لكث��ري م��ن �ملذيبات-�لت��ي 
ت�ستخدم مادة مرّققة يف �لدهانات، و�لطالء، 
و�ملو�د �ل�س��معية، و�أحبار �آالت �لن�س��خ، و�ملو�د 
عل��ى  �لطابع��ات- حتت��وي  و�أحب��ار  �لال�سق��ة 

�الألكانات و�الألكانات �حللقية. 
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ا.  با للاء ترى دلياًل عىل أن اجلزيئات ختتلف اختالًفا واضًحا و جوهريًّ
ويعود ســبب االختالف الكبري يف درجات احلرارة إىل أن التجاذب بني 
جزيئــات امليثان ضعيف مقارنة بالتجاذب بــني جزيئات املاء. ويمكن 
تفسري هذا االختالف يف التجاذب إىل أن جزيئات امليثان غري قطبية، وال 
ن روابط  ن روابط هيدروجينية بينها، أما جزيئات املاء فقطبية وُتكوِّ ُتكوِّ

هيدروجينية. 
يفرّس الفــرق يف القطبية والروابط اهليدروجينيــة أيًضا عدم امتزاج أو 
اختالط األلكانــات واهليدروكربونات األخرى باملــاء. فإذا حاولت 
إذابــة ألكانات ـ مثل زيــوت التشــحيم ـ يف املاء ينفصل الســائالن 
فــوًرا إىل طبقتــني. وحيــدث هــذا االنفصــال ألن قــوى التجاذب 
بــني جزيئــات األلــكان أقوى من قــوى التجــاذب بــني جزيئات 

نة من جزيئــات غري قطبية. األلــكان واملــاء. لذا فإن األلكانــات تذوب يف املذيبــات املكوَّ
اخل�شائ���ض الكيميائية لالألكانات إن اخلاصية الكيميائية الرئيســة لأللكانات هي ضعف 
نشــاطها الكيميائي. وكا عرفت ســابًقا فإن الكثري من التفاعــالت الكيميائية حتدث عندما 
تنجذب مــادة متفاعلة ذات شــحنة كهربائية كاملــة، مثل األيون، أو ذات شــحنة ُجزئية، 
مثل جزيء قطبي، إىل مادة متفاعلة أخرى ذات شــحنة معاكســة. اجلزيئات التي تكون فيها 
الذرات مرتبطة بروابط غري قطبية ـ كــا يف األلكانات ـ تكون غري قطبية. لذا يكون انجذاب 
ا. ويمكن إرجاع ضعف نشــاط  هذه اجلزيئات نحو األيونات أو اجلزيئات القطبية ضعيًفا جدًّ

األلكانات إىل روابط C - C  و C - H القوية نسبيًّا.

مقارنة اخل�شائ�ض اجلدول 1-4
الفيزيائية

املادة وال�شيغة    
املاء

 H  2 O
امليثان

 C H  4
amu16 amu 18الكتلة اجلزيئية

حالة املادة عند 
درجة حرارة الغرفة

غاز�شائل

C-162°C°100درجة الغليان
C-182°C°0درجة الن�شهار

المطويات 

معلومات من هذا  أدخل 
القسم  يف مطويتك.

التقومي 1-21-2
اخلال�شة

  حتتوي األلكانات عىل روابط أحادية 
فقط بني ذرات الكربون. 

  تعد الصيــغ البنائيــة أفضل متثيل 
العضوية  واملركبـــات  لأللكانات 
األخــــرى. ويمكن تســمية هذه 
نظامية  قواعد  باستخدام  املركبات 
دت من االحتاد الدويل للكيمياء  ُحدِّ

 .)IUPAC( البحتة والتطبيقية
  تســّمى األلكانــات املحتوية عىل 
األلكانات  هيدروكربونية  حلقات 

احللقية. 

ف امليزات البنائية الرئيسة جلزيئات األلكانات. . 12 الرئيسةالفكرة �شِ

�شِمّ الصيغ البنائية اآلتية باستخدام قواعد نظام األيوباك. . 13
 .c     
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CH3CCH3

CH3

CH3

—
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 .b  

C22-056C-828378-08

CH3CHCH2CH2CH3

CH3

—

.a

�شف اخلصائص العامة لأللكانات. . 14
اكتب الصيغة البنائية لكل مما يأيت: . 15

c. 1– إيثيل–4– ميثيل حلقي هكسان a. 3،4- ثنائي ميثيل هبتان   

d. 1،2– ثنائي ميثيل حلقي بروبان b. 4-آيزوبروبيل– 3- ميثيل ديكان  

 تف�شر ال�شيغ البنائية ملاذا يعد االسم  3–بيوتيل بنتان غري صحيح؟ . 16
اكتب بناًء عىل هذا االسم، الصيغة البنائية للمركب. ما االسم النظامي )األيوباك( 

الصحيح للمركب 3– بيوتيل بنتان؟ 

C22-172C-828378-08

CH3

CH3 CH3

CH2CH3
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1-31-3
الأهداف

البـنـائـيـة  الـصـيـــغ  ت�صــف   
لأللكينات واأللكاينات. 

ي األلكـني أو األلكـايـن  ُت�صــمِّ  
اعتامًدا عىل صيغته البنائية. 

تكتــب الصيغة البنائية لأللكني   
أو األلكاين إن ُأعطيت اسمه. 
تقــارن خصائـص األلكـينات   
بخـصـائص  واأللكـايـنـات 

األلكانات. 
 مراجعة املفردات

الهرمون: مادة كيميائية ُتنَتج يف جزء 
من املخلــوق احلي وُتنقل إىل جزء 
آخر، وتؤدي إىل تغري فسيولوجي 

فيه. 

املفردات اجلديدة
األلكني

األلكاين

الألكينات والألكاينات
Alkenes and Alkynes

الرئيسةالفكرة الألكينات هيدروكربونات حتتوي على الأقل على رابطة ثنائية واحدة. 

اأما الألكاينات فهي هيدروكربونات حتتوي على رابطة ثالثية واحدة على الأقل. 
الربط مع احلياة  ُتنتج النباتات اإليثني يف صورة هرمون ُنضج طبيعي. وعادًة ما ُتقَطف 

ض لإليثني حتى تنضج.  الفواكه واخلرضاوات قبل متام نضجها، فُتعرَّ

Alkenes الألكينات
تذّكر أن األلكانات هيدروكربونات مشــبعة؛ ألهنا حتتوي عىل روابط تسامهية أحادية بني 
ذرات الكربون، وأن اهليدروكربونات غري املشبعة هلا عىل األقل رابطة ثنائية أو ثالثية واحدة 
بني ذرات الكربون. وتسّمى اهليدروكربونات غري املشبعة املحتوية عىل رابطة تسامهية ثنائية 
واحدة أو أكثر بني ذرات الكربون باأللكينــات. وألن األلكني جيب أن حيتوي عىل رابطة 
ثنائية بني ذرات الكربون، لذا ال يوجد ألكني بذرة كربون واحدة. وعليه فإن أبســط ألكني 
حيتوي عىل ذريت كربون ترتبطان برابطة ثنائيــة. واإللكرتونات األربعة املتبقية – اثنان من 

 .C2H4 كل ذرة كربون - تشرتك مع أربع ذرات هيدروجني لتعطي جزيء اإليثني

تكّون األلكينات املحتوية عىل رابطة ثنائية واحدة سالسل متامثلة. وللسلسلة املتامثلة صيغة 
رقمية ثابتة بني أعداد الذرات. فإذا درست الصيغ البنائية للمواد الظاهرة يف اجلدول 1-5 
فســوف ترى أن عدد ذرات اهليدروجني لكلٍّ منها هو ضعف عــدد ذرات الكربون. لذا 
تكــون الصيغة العامة لأللكينات هي CnH2n. َيقل كل ألكني عن األلكان املناظر له بذريت 
نان الرابطة التسامهية الثانية، ومها غري متوافرين للربط  هيدروجني؛ ألن إلكرتونني اثنني يكوِّ

بذرات اهليدروجني. ما الصيغ اجلزيئية لأللكينات ذات  ذرات الكربون الست والتسع؟

�صيغ الألكيناتاجلدول 1-5
2- بيوتني1- بيوتنيبروبنياإيثنيال�صم 

ال�صيغة اجلزيئية 

CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——

ال�صيغة البنائية 

C22-061C-828378-08

H H

H
C C

H

——

H H

H
C

H H

H
C C——

C22-062C-828378-08

H H

H
C

H
C

H H

H
H

C C——

C22-063C-828378-08

H H

H
C

H
C

H

H
H

C
C

H

——

C22-064C-828378-08

ال�صيغة البنائية 
CH2       CH2املكثفة 

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

—— CH3CH       CH2—— CH3CH2CH       CH2—— CH3CH       CHCH3——
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 ت�سمية الألكينات ُتسمى األلكينات بالطريقة املتبعة يف تسمية األلكانات نفسها تقريًبا. 
حيث تكتب أسامؤها بتغيري املقطع األخري )ان( لأللكان املناظر إىل املقطع )ين(. وُيسمى 
األلكان الذي يتكون من ذريت كربون اإليثان، يف حني يســمى األلكني الذي حيتوي عىل 
ذريت كربون اإليثني. وبطريقة مماثلة، فاأللكني الذي حيتوي ثالث ذرات كربون يســمى 

بروبني. ولإليثني والربوبني اسامن قديامن أكثر شيوًعا، مها اإليثيلني والربوبيلني. 
يتعني حتديد موقع الرابطة الثنائية لتسمية األلكينات ذات ذرات الكربون األربع أو أكثر يف 
السلســلة، كام يف األمثلة يف الشكل 12a-1. ويتم هذا برتقيم ذرات الكربون يف السلسلة 
الرئيســة ابتداًء من طرف السلســلة الذي يعطي أصغر رقم ألول ذرة كربون يف الرابطة 

الثنائية. ثم ُيستخدم هذا العدد يف االسم. 
الحظ أن البناء الثالــث ليس "3–بيوتني" ألنه مطابق للبنــاء األول، 1–بيوتني. لذا من 
الرضوري أن ُتدرك أّن 1–بيوتني و  2–بيوتني مادتان خمتلفتان، لكلٍّ منهام صفاته اخلاصة. 
وُتُســّمى األلكينات احللقية تقريًبا بالطريقة نفسها التي ُتسمى هبا األلكانات احللقية، عىل 
أن تكون ذرة الكربون رقم 1 هي إحدى ذّريت الكربون املرتبطتني بالرابطة الثنائية. الحظ 
ترقيم املركب يف الشكل 12b-1. إن اسم هذا املركب هو 3،1– ثنائي ميثيل بنتني حلقي. 
  ماذا قراأت؟  ا�س��تنتج ملاذا يعد من الرضوري تعيني موقع الرابطة الثنائية يف اســم 

األلكني؟ 
ت�س��مية الألكينات ذات ال�سال�س��ل املتفرعة اتبع عند تســميتها قواعد نظام األيوباك 
املستخدمة يف تسمية األلكانات املتفرعة، عىل أن يؤخذ يف احلسبان أمران، أوهلام أن تكون 
السلسلة الرئيسة يف األلكينات دائاًم أطول سلسلة حتتوي عىل الرابطة الثنائية، سواء أكانت 
أطول سلســلة من ذرات الكربــون أم مل تكن. وثانيهام أن حيدد موقــع الرابطة الثنائية – 
وليس التفرعات – كيفية ترقيم السلسلة. الحظ وجود سلسلتني من 4 – ذرات كربون يف 
اجلزيء امُلبني يف الشكل 13a-1، إال أن السلسلة املحتوية عىل الرابطة الثنائية استخدمت 

ع هو 2– ميثيل بيوتني.  وحدها أساًسا للتسمية. إن هذا األلكني املتفرِّ
حتتوي بعض اهليدروكربونات غري املشبعة عىل أكثر من رابطة ثنائية أو ثالثية. ويظهر عدد 
الروابط الثنائية يف جزيئات من هذا النوع باســتخدام البادئة )داي، تراي، تيرتا، وهكذا( 
قبل املقطع )ين(. وُترّقم مواقع الروابط عىل أن ُتنتج أصغر جمموعة من األرقام. أي نظام 
ترقيم ستســتخدم يف املثال يف الشكل 13b-1؟ ستســتخدم البادئة )هبتا(؛ ألن اجلزيء 
حيتوي عىل سلســلة كربونية ُســباعية. وألهنا حتتوي عىل رابطتني ثنائيتني فإنك تستخدم 
البادئة )داي( قبل املقطع )ين(، ُتعطي االســم هبتادايني. وبإضافة الرقمني 2 و4 لتعيني 

مواقع الروابط الثنائية يصبح االسم 2، 4- هبتادايني. 

�سال�س��ل  ذات  األكين��ات   .a
م�ستقيمة )غري متفرعة(.

b. األكينات حلقية

C22-158C-828378-08

CH3

CH3
1

5

4

3 2

C22-065C-828378-08

C C — C — C——
1 2 3 4

 C — C——
1 2 3 4

2

3

1

1

C — C

——
4 3 2 1
C — C — C C

——
1 2 3 4

C — C — C C

ال�س��كل 12-1 عند ت�س��مية �أّي 
�ل�سال�س��ل  ذ�ت  �لألكين��ات  م��ن 
�ملتفرعة �أو �مل�س��تقيمة يجب ترقيمها 

با�ستخد�م قو�عد نظام �لأيوباك. 

——CH 2     C — CH 2 — CH 3

CH 3

1 2 3 4

2- ميثيل بيوتني

17 6 5 4 3 2
C — C — C      C — C      C — C

71 2 3 4 5 6
C — C — C      C— C      C — C

17 6 5 4 3 2
C — C — C      C — C      C — C

71 2 3 4 5 6
C — C — C      C— C      C — C

اأو

 1-13b¯¯

 1-13b¯

b. رابطتان ثنائيتانa. رابطة ثنائية واحدة

13-1  ُترق��م مو�ق��ع �لرو�ب��ط �لثنائي��ة  ال�س��كل 
يف �لألكين��ات بطريق��ة تعط��ي �أ�سغ��ر جمموع��ة م��ن 
�لأرق��ام. وينطب��ق ه��ذ� عل��ى �لألكين��ات �مل�س��تقيمة 

و�ملتفرعة. 
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  مثال 1-3 

عة ت�شمية الألكينات املتفرِّ
سمِّ األلكني املجاور.

1 حتليل امل�شاألة

عة حتتوي عىل رابطة ثنائية واحدة وجمموعتي ألكيل. اتبع قواعد نظام األيوباك لتسمية  لقد ُأعطيت ألكيًنا ذا سلســلة متفرِّ
املركب العضوي. 

2 ح�شاب املطلوب

اخلطوة 1. حتتوي أطول سلســلة كربونية متصلة توجد فيها الرابطة الثنائية عىل ســبع ذرات كربون. ويسمى األلكان ذو 
ذرات الكربون السبع "هبتان"، ولكن يتغرّي االسم إىل هبتني بسبب وجود الرابطة الثنائية. 

�ل�سل�سلة �لرئي�سة هبتني  CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——

اخلطوة 2. رّقم السلسلة عىل أن تعطي أصغر رقم للرابطة الثنائية. 

�ل�سل�سلة �لرئي�سة 2– هبتني   CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——
1 2 3 4 5 6 7

اخلطوة 3. سمِّ كل جمموعة بديلة.

كلتا �ملجموعتني �لبديلتني جمموعتا ميثيل  

C22-068C-828378-08-C

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH 3 CH 3

——
1 2 3 4 5 6 7

2-Heptene parent chain

↑ ↑

            جمموعتا ميثيل
اخلط��وة 4. حّدد عدد كل جمموعة بديلة، وعني البادئــة الصحيحة لتمثيل هذا العدد، ثمَّ أدخل أرقام املواقع لتحصل عىل 

البادئة كاملًة. 

C22-068C-828378-08-D

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——
1 2 3 4 5 6 7

2-Heptene parent chain

Two methyl groups at Positions 4 and 6
Prefix is 4,6-dimethyl

�ل�سل�سلة �لرئي�سة  2 – هبتني

جمموعتا ميثيل على �ملو�قع 4 و 6 

�لبادئة هي 6،4– ثنائي ميثيل

اخلطوة 5. ليس هناك حاجة إىل كتابة أســاء التفرعات بالرتتيب اهلجائي؛ ألهنا متاثلة. لذا أدخل البادئة الكاملة إىل اسم 
سلسلة األلكني الرئيسة، واستخدم الفواصل بني األرقام، والرشطات بني األرقام والكلات، ثم اكتب االسم:

6،4– ثنائي ميثيل–2-هبتني. 

3  تقومي الإجابة

حتتوي أطول سلســلة كربونية عىل الرابطــة الثنائية، وموقع الرابطــة الثنائية له أصغر رقم ممكن. واســتعملت البادئات 
الصحيحة وأساء جمموعات األلكيل لتعيني التفرعات. 

C22-068C-828378-08-A

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

—— Heptene parent chain
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م�شائل تدريبية 
استخدم قواعد نظام األيوباك لتسمية الصيغ البنائية IUPAC اآلتية:. 17

C22-070C-828378-08

CH3CHCH2CH — 

CH2

CH3

 CHCCH3

CH3

CH3

—
—

—
—

—

  .b   

C22-069C-828378-08

CH3CH —  CHCHCH3

CH3

—

—   .a  

حتفيز ارسم الصيغة البنائية للجزيء 3،1– بنتادايني. . 18

خ�شائ���ض الألكينات وا�ش��تخداماتها األلكينات، مثل األلكانات، مواد غري قطبية، 
لذا فــإن ذائبيتها قليلة يف املــاء، وتكون درجات انصهارهــا وغلياهنا منخفضة. لكن 
األلكينات أكثر نشاًطا من األلكانات؛ حيث إن الرابطة املشرتكة الثانية تزيد من الكثافة 
اإللكرتونية بني ذريت الكربون، مهيئًة بذلك موقًعا جيًدا للنشاط الكيميائي. وهذا جيعل 

املواد املتفاعلة قادرة عىل جذب إلكرتونات الرابطة باي بعيًدا عن الرابطة الثنائية. 
ينتــج العديد من األلكينات بصورة طبيعية يف املخلوقات احلية. فاإليثني، عىل ســبيل 
املثال، هرمــون ُتنتجه النباتات عىل نحو طبيعي، وهو املســؤول عن عملية النضج يف 
الفواكه، ويؤدي دوًرا يف عملية تســاقط أوراق األشــجار إيذاًنا بدخول فصل الشتاء. 
تنضج الفواكه الظاهرة يف الشــكل 14-1 وغريها من املنتجــات التي ُتباع يف حمالت 
ا عنــد تعريضها لإليثني. وُيعد اإليثني من املواد األولية املســتخدمة يف  البقالة صناعيًّ
تصنيع مادة بويل إيثيلني البالســتيكية املستخدمة يف صناعة الكثري من املنتجات، ومنها 
احلقائب البالســتيكية واحلبال وعلب احلليب. وهناك ألكينات أخرى مســؤولة عن 

روائح الليمون األصفر، والليمون األخض، وأشجار الصنوبر. 

ال�شكل 14-1 ��س��تخد�م �الإيث��ني يف �إن�ساج 
�لفو�ك��ه  بجن��ي  للمز�رع��ني  ي�س��مح  �لثم��ر 

و�خل�سر�و�ت قبل �أن تن�سج.

ر ملاذا يع��ّد هذا نافًعا ومنا�سًبا للمزارعني؟ ف�شِّ

ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�شة 
عي الإثرائية

اإن�ساج الفاكهة بالإيثين
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Alkynes الألكاينات
ُتسمى اهليدروكربونات غري املشبعة التي حتتوي عىل رابطة ثالثية واحدة أو أكثر بني ذرات الكربون 
األلكاينات. وتشــرتك يف الرابطة الثالثية ثالثة أزواج من اإللكرتونات أحدها يكون رابطة سيجا 
واآلخرين يكونان رابطتني باي. ويعد اإليثاين C2H2 أبســط األلكاينات وأكثرها استخداًما، وهو 

معروف عىل نطاق واسع باسمه الشائع، أسيتيلني. تفّحص ناذج اإليثاين يف الشكل 1-15. 
ت�ش��مية الألكاين��ات ُتســمى األلكاينات املســتقيمة واملتفرعة بطريقة مماثلة لأللكينات. والفرق 
الوحيد هو أن اسم السلسلة الرئيسة ينتهي بـ )اين( بداًل من )ين(. كا يظهر يف أمثلة اجلدول 1-6. 
 .Cn H2n – 2 ل األلكاينات املحتوية عىل رابطة ثالثية واحدة سلسلًة متاثلة هلا الصيغة العامة وُتشكِّ

 م��اذا ق��راأت؟ ا�ش��تنتج، اعتاًدا عىل طبيعة روابــط اإليثاين، ملاذا يتفاعــل برسعة عالية مع 
األكسجني؟

H — C     C — H———

مناذج الإيثاين )الأ�سيتيلني(

ال�شكل 15-1 مُتّثل هذه �لنماذج �لبنائية �لثالثة �الإيثاين. 

اأمثلة على الألكايناتاجلدول 1-6
ال�شيغة البنائية املكثفةال�شيغة البنائيةال�شيغة اجلزيئيةال�شم

C2H2اإيثاين

C3H4

C4H6

C4H6

CH C H——————CH CH

بروباين

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-074C-828378-08

H

H

H — C — C — C — H

—
—

————— CCH3CH

1 – بيوتاين

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-075C-828378-08

H

H

H — C — C — C — C — H

—
—

H

H

—
—

—————CH CCH2CH3

2- بيوتاين  

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-076C-828378-08

H

H

H — C — C — C — C — H

—
—

H

H

—
—

————— CCH3CH3C
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تح�شير الإيثاين ومالحظة خ�شائ�شه
ملاذ� ي�ستخدم �الإيثاين يف م�ساغل �للِّحام؟ 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 
�قر�أ تعليمات �ل�سالمة يف �ملخترب. . 1
��س��تخدم قطع��ة مط��اط لتثبي��ت قطع��ة خ�س��ب رفيع��ة �إىل ط��رف . 2

م�س��طرة طوله��ا cm 40 تقريًب��ا، على �أن ميت��د cm 10 تقريًبا 
من قطعة �خل�سب خارج �مل�سطرة. 

�سع mL 120 ماء يف كاأ���س مدرجة �س��عتها mL 150، و�أ�سف . 3
�إليها mL 5 من �سائل)منظف( �جللي، ثم �خلطها جيًد�.

4 . CaC2 س��تخدم �مللق��ط اللتق��اط قطع��ة م��ن كربي��د �لكال�س��يوم��
بحج��م حب��ة �لبازالء. حتذي��ر: CaC2 م��ادة كاوية وحارق��ة؛ فاإذ� 
الم���س غبارها جلدك فاغ�س��له باملاء  فوًر�. و�سعها يف �ملحلول �لذي 

يف �لكاأ�س.

��س��تخدم عود ثقاب الإ�س��عال قطعة �خل�سب، و�أنت مت�سك بامل�سطرة . 5
ب قطعة �خل�سب �مل�ستعلة حااًل من �لفقاقيع  من �لطرف �ملقابل. وقرِّ
�لناجتة عن �لتفاعل �حلا�سل يف �لكاأ���س. ثم �أطفئ قطعة �خل�س��ب 

بعد مالحظة �لتفاعل.
��س��تخدم �س��اق �لتحريك لطرد بع�س فقاقيع �الإيثاين. هل تطفو يف . 6

�لهو�ء �أم تغرق؟
�غ�س��ل �لكاأ���س �لزجاجي��ة جي��ًد�، ث��م �أ�س��ف mL 25 م��اء مقط��ًر� . 7

وقطرة من حملول فينول فثالني. و�سع قطعة �سغرية من CaC2 يف 
�ملحلول با�ستخد�م �مللقط، ثم الحظ �لنتائج.

التحليل
ا�ش��تنتج ما �لذي ميكنك �أن ت�س��تنتجه حول كثافة �الإيثاين مقارنة . 1

بكثافة �لهو�ء؟
توق��ع ُينِتُج تفاعل كربيد �لكال�س��يوم مع �مل��اء مادتني، �الأوىل: غاز . 2

�الإيثاي��ن C2H2. فما �مل��ادة �لثانية؟ �كتب معادل��ة كيميائية موزونة 
لهذ� �لتفاعل.

خ�شائ���ض الألكاينات وا�ش��تعمالتها لأللكاينات خصائص فيزيائية وكيميائية شبيهة 
باأللكينات. وختضع األلكاينــات لكثري من التفاعالت التي ختضع هلا األلكينات، إال أن 
األلكاينات أكثر نشاًطا من األلكينات  عموًما؛ وذلك ألن الرابطة الثالثية يف األلكاينات 
ُتشّكل كثافة إلكرتونية أكرب مّما يف رابطة األلكينات الثنائية. إن هذا التجمع من اإللكرتونات 
فّعال يف حتفيز تكوين األقطاب يف اجلزيئات املجاورة، مما جيعلها غري متاثلة الشــحنة، لذا 

تكون أكثر نشاًطا.
إن اإليثاين– املعروف باألسيتيلني–ناتج ثانوي عن تنقية البرتول، وينتج أيًضا بكميات 
كبــرية عن تفاعل كربيد الكالســيوم CaC2 مع املاء. عندما يــزّود اإليثاين بكمية كافية 
ا قد تصل إىل C° 3000، وتستعمل  من األكســجني حيرتق منتًجا هلًبا ذا حرارة عالية جدًّ
مشاعل األســيتيلني عادًة يف حلام الفلزات، كا يف الشكل 16-1. وألن الرابطة الثالثية 
جتعل األلكاينات أكثر نشــاًطا فإن األلكاينات البســيطة كاإليثايــن ُتتخذ مواّد أولية يف 

صناعة البالستيك وغريها من املواد الكيميائية العضوية املستخدمة يف الصناعة.

ال�شكل 16-1 يتفاعل �الإيثاين، �أو �الأ�سيتيلني، مع �الأك�سجني وفق �ملعادلة: 
2 C  2  H  2  + 5 O  2  → 4C O  2  + 2 H  2 O

وتنتج كمية كافية من �حلر�رة ت�ستعمل يف حلام �لفلز�ت.

المطويات 

أدخل معلومات من هذا القسم 
يف مطويتك.
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التقومي 1-31-3
اخلال�شة

ــات  ــن ــاي ــك ــات واألل ــن ــي ــك   األل
هيدروكربونات حتوي عىل األقل 
واحدة،  ثالثية  أو  ثنائية  رابطة 

عىل التوايل.
  ُتعد األلكينات واأللكاينات مركبات 
غري قطبية ذات نشــاط كيميائي أعىل 
من األلكانات، وهلا خصائص أخرى 

مشاهبة خلصائص األلكانات.

الرئيسةالفكرة �ش��ف كيف ختتلف الصيغ البنائيــة لأللكينات واأللكاينات . 19

عن الصيغة البنائية لأللكانات.
حّدد كيف ختتلــف اخلصائص الكيميائية لأللكينات واأللكاينات عّا تتصف  به . 20

األلكانات.
�شِمّ الصيغ البنائية أدناه مستخدًما قواعد نظام األيوباك.. 21

C22-080C-828378-08

CH3

CH2CH3  CHCH —  CH  CH2  CH3

—

—

 .b   

C22-078C-828378-08

CH3

CH —   CCH2
——

—

 .a  

اكتب الصيغة البنائية لـ 4-ميثيل-1،3 بنتادايني و 3،2- ثنائي ميثيل-2-بيوتني.. 22
ا�ش��تنتج كيف ُتقارن بــني درجات االنصهار والتجمد لــكل من األلكاينات . 23

واأللكانات التي حتتوي عىل عدد ذرات الكربون نفسها. فرس إجابتك.
توق��ع ما الرتتيبات اهلندســية التي تتوقــع أن تكوهنا الروابــط املحيطة بذرة . 24

الكربون يف األلكانات، واأللكينات، واأللكاينات؟

34



1-41-4
الأهداف

متي��ز بــني الفئتني الرئيســتني   
للمتشكالت البنائية والفراغية.
تف��ّرق بني املتشكالت اهلندسية   
البادئــة ســيس والبادئة  ذات 

ترانس.
ت�ص��ف االخـــتالف البـنائي   
يف اجلزيئــات التي تنتج عن 

املتشكالت الضوئية.
 مراجعة املفردات

الإ�صعاع الكهرومغناطي�صي: 
الطاقة  حتمل  مســتعرضة  أمواج 

خالل الفراغ. 
املفردات اجلديدة

املتشكالت
املتشكالت البنائية

املتشكالت الفراغية
املتشكالت اهلندسية

الكريالية
ذرة الكربون غري املتامثلة

املتشكالت الضوئية
الدوران الضوئي

مت�صكالت الهيدروكربونات
Hydrocarbon Isomers
الرئيسةالفكرة لبع���ض الهيدروكربون��ات ال�صيغ��ة اجلزيئي��ة نف�ص��ها، لكنه��ا تختل��ف يف   

�صيغها البنائية.
الرب��ط م��ع احلي��اة هل قابلت يوًما توأمني متامثلني؟ للتوأمــني املتامثلني التكوين اجليني 
نفسه، ومع ذلك فهام فردان مستقالن لكل منهام شخصيته. واملتشّكالت شبيهة بالتوائم؛ إْذ 

هلا الصيغة اجلزيئية نفسها، ولكنها ختتلف يف شكلها البنائي وخصائصها.

Structural Isomers املت�صكالت البنائية
تفحص نامذج األلكانات الثالثة يف الشــكل 17-1 لتحديد أوجه التشــابه واالختالف؛ 
إذ حيتــوي كل من النامذج الثالثة عــى 5 ذرات كربــون و12 ذرة هيدروجني، لذا فإن هلا 
الصيغة اجلزيئيةC5H12. ومع ذلك متثل هذه النــامذج ثالثة تركيبات )ترتيبات( خمتلفة من 
الذرات، وثالثة مركبات خمتلفة: بنتــان، و 2- ميثيل بيوتان، و 2،2- ثنائي ميثيل بروبان. 
إن هذه املركبات الثالثة هي متشــكالت isomers. واملتشكالت عبارة عن اثنان أو أكثر 
من املركبات، هلا الصيغة اجلزيئية نفسها، إال أهنا ختتلف يف صيغها البنائية. الحظ أن  البنتان 

.C5H10 احللقي والبنتان العادي ليسا متشكلني؛ ألن الصيغة اجلزيئية لألول هي
هنــاك فئتان رئيســتان من املتشــكالت. وُيبني الشــكل 17-1 مركبات تعــّد أمثلة عى 
املتشكالت البنائية. وللمتشــكالت البنائية الصيغة اجلزيئية نفسها، إال أن مواقع )ترتيب( 
الذرات فيها ختتلف. وعى الرغم من اشرتاك املتشكالت البنائية يف الصيغة اجلزيئية نفسها 
إال أهنــا ختتلف يف خصائصها الكيميائية والفيزيائية. وتدعم هذه املالحظة أحد أهم مبادئ 
الكيمياء الذي ينص عى أن "بناء املــادة حيدد خصائصها". كيف يرتبط نمط تغري درجات 

غليان متشكالت C5H12 بصيغها البنائية؟
كلام زاد عدد ذرات الكربون يف اهليدروكربون ازداد عدد املتشكالت البنائية املحتملة. فعى 
ســبيل املثال، هناك 9 ألكانات ذات الصيغة اجلزيئية C7H16. وهناك أكثر من 300٫000 

.C20H42 متشكل بنائي حيمل الصيغة اجلزيئية

C22-010C-828378-08

ال�صكل 17-1 اإن هذه املركبات 
اجلزيئي��ة  ال�صيغ��ة  يف  امل�ص��ركة 

مت�صكالت بنائية. الحظ االختالف 

يف درجات غليانها.

بنتان
36°C = درجة الغليان

2- ميثيل بيوتان

28°C = درجة الغليان
2،2- ثنائي ميثيل بروبان

9°C = درجة الغليان

ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�صة 
عني الإثرائية

الت�شكل
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Stereoisomers املت�شكالت الفراغية
ا يف الروابط؛ فاملتشــكالت الفراغية  ختتلف الفئة الثانية من املتشــكالت بفارق خفي ودقيق جدًّ
متشكالت ترتبط فيها الذرات بالرتتيب نفسه، ولكنها ختتلف يف ترتيبها الفراغي )االجتاهات يف 
الفراغ(. وهناك نوعان من املتشــكالت: أحدمها يف األلكانات، التي حتتوي عىل روابط أحادية، 
حيث تكون ذرتا الكربون املرتبطتان برابطة أحادية قادرتني عىل الدوران بســهولة إحدامها حول 
األخرى. والثانية يف األلكينات عند وجود رابطة تسامهية ثنائية، حيث ال يسمح للذرات بالدوران، 

وتبقى ثابتة يف مكاهنا، كا يف الشكل 1-18.
قارن بني الصيغتــني البنائيتني املحتملتني لـــِ 2- بيوتني يف الشــكل 19-1. إن الرتكيب الذي 
تكون فيه جمموعتا امليثيل يف اجلهة نفســها من اجلزيء يشــار إليه بالبادئة )سيس(، يف حني ُيشار 
إىل الرتكيــب الذي تكون فيه جمموعتا األلكيل يف جهتني متقابلتني من اجلزيء بالبادئة )ترانس(. 
وهذه املصطلحات مشتقة من اللغة الالتينية: )سيس( تعني اجلهة نفسها، و)ترانس( تعني اجلهة 
األخــرى. وألن ذرات الكربون الثنائيــة الربط غري قادرة عىل الدوران فإن الرتكيب ســيس ال 

يستطيع التحول بسهولة إىل الرتكيب ترانس.

C22110C82837808





    
  

بر�بط��ة  �ملرتبطت��ان  �لكرب��ون  18-1 تك��ون ذرت��ا  ال�ش��كل 
ت�ساهمية �أحادية يف �الإيثان حرة �لدور�ن حول �لر�بطة، يف حني 
تقاوم ذرتا �لكربون  �لثنائيتا �لربط يف �الإيثني عملية �لدور�ن.

��ر كيف يوؤث��ر اخت��الف الق��درة عل��ى ال��دوران  يف الذرات  ف�شِّ
اأو جمموع��ات ال��ذرات املرتبط��ة ب��ذرات الكرب��ون ذات الرب��ط 

الأحادي اأو الثنائي.

H

H H
C C

H H
C

H

H H
C

——

C4H82
139°C

3.7°C

H H

H
C H

——
H

C C
C

H

H H

C4H82
106°C

0.8°C

C22-092C-828378-08
C22-093C-828378-08

ال�ش��كل 19-1 يختلف هذ�ن �ملت�س��كالن ل�ِ 2 - بيوتني يف �لرتتيب �لفر�غي ملجموعتي �مليثيل عند �الأطر�ف. ال ت�س��تطيع ذر�ت �لكربون �لثنائية 
�لربط �لدور�ن بع�سهما حول بع�س، فتبقى جمموعتا �مليثيل ثابتتني يف �أحد هذه �لرتتيبات.
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وُتســمى املتشــكالت الناجتة عن اختالف ترتيب املجموعات واجتاهها حول 
الرابطة الثنائية باملتشــكالت اهلندســية. الحظ أن اختــالف الرتتيب اهلنديس 
يؤثر يف اخلصائص الفيزيائية للمتشــكالت اهلندسية، ومنها درجات االنصهار 
والغليان. وختتلف املتشــكالت اهلندسية أيًضا يف بعض خصائصها الكيميائية. 
ا، كا هــو احلال يف مركبــات األدوية، كان  وإذا كان املركــب نشــًطا بيولوجيًّ

ا. ملتشكالت سيس و ترانس عادًة تأثريات خمتلفة وواضحة جدًّ

ر كيف ختتلف املتشكالت البنائية عن املتشكالت اهلندسية؟   ماذا قراأت؟  ف�شِّ

Chirality الكرالية
 يف عام 1848م، أعلن الكيميائي الفرنيس الشــاب  علم الأحياءالربط
لويس باستور )1822-1895م( عن اكتشافه وجود بلورات املركب العضوي 
محض الطرطريك، يف صورتني، العالقة بينها كعالقة جسم وصورته يف املرآة. 
وألن يدي اإلنسان كل منها صورة لألخرى يف املرآة، كا يف الشكل 20-1، لذا 
ُسميت أشــكال  البلورات نموذج اليد اليمنى ونموذج اليد اليرسى. ولشكيل 
محض الطرطريك اخلصائص الكيميائية نفســها، وكذلك هلا درجة االنصهار، 
والكثافة، والذائبية يف املاء نفســها، غري أن شــكل اليد اليرسى نتج عن عملية 

التخمري، ويسبب تكاثر البكترييا بعد تغذهيا عليه. 
يظهر الشــكالن البلوريان حلمض الطرطريك يف الرتكيبني يف الشكل 1-21. 
وُيطلــق اليــوم عىل هذين الشــكلني D – محــض الطرطريــك، و L- محض 
الطرطريــك. ويرمز احلرفان D وL إىل البادئتــني الالتينيتني)dextro( وتعني 

واقع الكيمياء يف احلياة
الدهون غر امل�شبعة

املت�ش��كالت يف الغ��ذاء تســمى الدهون 
ذات متشكالت ترانس بدهون ترانس. 
وحتــض الكثري مــن األطعمــة املغّلفة 
باســتخدام دهون ترانس؛ ألن هلا فرتة 
حفظ أطول. وتشــري الدالئــل إىل أن 
هذه الدهون تزيد من نوع الكولسرتول 
الضار، وتقلل من النوع النافع، مما يزيد 

من احتالية اإلصابة بأمراض القلب. 

L D

ال�ش��كل 21-1 متث��ل ه��ذه �لنماذج �س��كلي حم���س �لطرطريك �للذين در�س��هما 
با�ستور. �إذ� �نعك�س �لنموذج �الأمين حلم�س �لطرطريك )D- حم�س �لطرطريك( 
)L-حم���س  �الأي�س��ر  �لطرطري��ك  حلم���س  منوذًج��ا  �سورت��ه  ت�سب��ح  �مل��ر�آة  يف 

�لطرطريك(.

ال�ش��كل 20-1 �إن �نعكا���س ي��دك �ليمنى يف 
�ملر�آة يبدو متاًما مثل يدك �لي�سرى. 
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جهة اليمني، و )levo( وتعني جهة اليســار. وُتسّمى اخلاصية التي يوجد فيها 
اجلزيء يف صورتني إحدامها تشبه صورة اليد اليمنى واألخرى تشبه صورة اليد 
اليرسى الكريالية. وتتمتع الكثري من املواد املوجودة يف املخلوقات احلية ـ ومنها 

نة للربوتينات ـ هبذه الكريالية. احلموض األمينية املكوِّ
 وتســتفيد املخلوقات احلية عموًما من تركيب كريايل واحد فقط من املادة؛ ألن 

هذا الشكل وحده يتالءم مع املوقع النشط يف اإلنزيم.

Optical Isomers املت�شكالت ال�شوئية
أدرك الكيميائيون يف العقد  الســادس من القرن التاسع عرش 1860م وجود 
خاصيــة الكريالية يف املركــب الذي حيتوي عىل ذرة كربون غــري متاثلة. وذرة 
الكربون غري املتامثلة هي تلك التي ترتبط بأربع ذرات أو جمموعات ذرات خمتلفة. 
إذ يمكن دائًا ترتيب املجموعات األربع بطريقتني خمتلفتني. فمثاًل، افرتض أن 
املجموعات W و X و YوZ مرتبطة مع ذرة الكربون نفسها يف الرتكيبني املبينني 
يف الشكل 22-1، فستالحظ أن سبب االختالف بني الرتكيبني هو تبديل مواقع 
املجموعتني X وY. وال تســتطيع تدوير الشكلني بأي طريقة ليصبحا متطابقني 

متاًما.
واآلن افرتض أنك بنيت ناذج هلذين الشــكلني، فهل توجد أي طريقة تستطيع 
هبا حتويل أحد هذين الشــكلني ليبدو مثل اآلخر متاًما؟ )بغض النظر عن بروز 
األحرف إىل األمام أو اخللف(. ستكتشــف أنه ليــس هناك طريقة إلنجاز هذه 
املهمة دون إزالــة X وY من ذرة الكربون وتبديــل موقعيها. لذا فإن اجلزيئني 

خمتلفان حتى لو كانا يبدوان متشاهبني كثرًيا. 
املتشكالت الضوئية متشكالت فراغية ناجتة عن الرتتيبات املختلفة للمجموعات 
األربــع املختلفة واملوجودة عىل ذرة الكربون نفســها هلا اخلصائــص الفيزيائية 
والكيميائيــة نفســها ااّل أّن تفاعالهتــا الكيميائية تعتمد عــىل الكريالية. ما عدا 
َزة  التفاعــالت الكيميائية التي تكون فيها الكريالية مهمة، ومنها التفاعالت املحفَّ

C22-082C-828378-08
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ه��ذه  22-1 متث��ل  ال�ش��كل 
�لنم��اذج جزيئ��ني خمتلف��ني، 
جرى تبديل مو�قع �ملجموعتني 

X و Y فيهما.

المطويات 

أدخل معلومات من هذا القســم يف 
مطويتك.
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ال�ش��كل 23-1 َينُتج �ل�سوء �مل�ستقطب 
��ح  بتمري��ر �ل�س��وء �لعادي من خالل ُمَر�ِسّ
�ل�سوئي��ة  �ملوج��ات  فق��ط  يب��ث  )فل��رت( 
�لت��ي تقع يف م�س��توى و�حد. تق��ع �ملوجات 
�ل�سوئية �ملر�ّس��حة )�ملفلرتة( يف م�س��توى 
عم��ودي قبل �أن متر خ��الل �لعينة. ويوؤدي 
�ملت�س��كالن �إىل دور�ن �ل�س��وء يف �جتاهني 

خمتلفني.

باإلنزيات يف األنظمة البيولوجية. فاخلاليا البرشية مثاًل تســمح بدخول احلموض األمينية 
من نوع )L( فقط يف بناء الربوتينات. كا أن النوع )L( من محض اإلســكوربيك فعال بوصفه 
فيتامني C. وتعد الكريالية يف جزيء الدواء مهمة أيًضا. فمثاًل يكون متشــكل واحد فقط يف 

ا. بعض األدوية فعااًل يف حني قد يكون اآلخر ضارًّ

الدوران ال�شوئي   إن املتشكالت التي يكون كل منها صورة مرآة لآلخر ُتسمى املتشكالت 
الضوئيــة؛ ألهنا تؤثر يف الضوء املار خالهلا. عادًة تتحرك األمواج الضوئية يف حزمة الضوء 
الصادرة عن الشمس أو املصباح يف املستويات املحتملة مجيعها. ولكن يمكن تصفية الضوء 
أو عكسه بطريقة جتعل األمواج الناجتة مجيعها تقع يف املستوى نفسه. وُيسمى هذا النوع من 

الضوء الناتج الضوء املستقطب. 
عندمــا يمر الضوء املســتقطب خــالل حملول حيتوي عىل متشــكل ضوئي فإن مســتوى 
االســتقطاب يدور إىل اليمني )مع عقارب الســاعة، عندما تنظر إىل مصدر الضوء( بتأثري 
متشكل D، أو إىل اليسار )عكس عقارب الساعة( بتأثري متشكل L، ُمنتًجا التأثـــري امُلسّمى 

الدوران الضوئي. ويظهر هذا التأثري يف الشكل 1-23.
قد يكون L – مينثول أحد املتشــكالت الضوئية التي تستخدمها يف حياتك. وهلذا املتشكل 
الطبيعي نكهة النعناع احلادة، وله تأثري منعش أيًضا. أّما املتشــكل اآلخر )صاحب صورة 

املرآة( D- مينثول فليس له التأثري املنعش اخلاص بـ L- مينثول نفسه. 
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التقومي 1-41-4
اخلال�شة

الصيغة  أكثر هلا  أو    املتشكالت مركبان 
اجلزيئيــة نفســها، ولكنهــا ختتلف يف 

صيغها البنائية.
  ختتلف املتشــكالت البنائية يف الرتتيب 

الذي ترتبط به الذرات مًعا.
املتشــكالت  يف  مجيعها  الذرات    ترتبط 
الفراغية بالرتتيب نفسه، ولكنها ختتلف 
يف  )االجتاهات  الفراغــي  تركيبهــا  يف 

الفراغ(.

ذي . 25 لأللكان  املحتملة  البنائية  املتشكالت  اكتب  الرئيسةالفكرة 

الصيغة اجلزيئية C6H14 مجيعها، عىل أن تظهر فقط سالسل الكربون.
ر الفرق بني املتشكالت البنائية واملتشكالت الفراغية.. 26 ف�شِّ
ار�شم أشكال كل من سيس-3-هكسني وترانس-3-هكسني.. 27
من . 28 فقط  واحد  كريايل  شكل  من  احلية  املخلوقات  تستفيد  ملاذا  ا�شتنتج 

املادة؟ 
قّوم ُينتج تفاعل معني %80 ترانس-2-بنتني و %20 سيس-2- بنتني. . 29

سبب  لتفسري  فرضية  ن  وكوِّ اهلندسيني،  املتشكلني  هذين  شكل  ارسم 
تكون املتشكلني هبذه النسبة.

ابتداًء بذرة كربون واحدة، ارسم متشكلني ضوئيني بربط . 30 اعمل مناذج 
الذرات أو املجموعات اآلتية مع ذرة الكربون:

–H, –C H  3 ; –C H  2 C H  3 ; –C H  2  C H  2  C H  3  .
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1-51-5
الأهداف

ــواص  ــ ــن خ ــ ت��������ق��������ارن ب  
اهليـدروكربونات األروماتـيـة 

واألليفاتية.
تو�ضح املقصود باملادة املرسطنة   

وتذكر بعض األمثلة عليها.
ت�ضمي املركبات اهليدروكربونية   

األروماتية.
 مراجعة املفردات

دمــج  امل���ه���ج���ن���ة:  امل����ج����الت 
املجاالت اإللكرتونية املختلفة 
للحصول  والطاقة  الشكل  يف 
متامثلة  إلكرتونية  جماالت  عىل 

الشكل والطاقة. 

املفردات اجلديدة
املركب األرومايت

املركب األليفايت

الهيدروكربونات الأروماتية 
Aromatic Hydrocarbons

الرئيسةالفكرة تت�ض��ف الهيدروكربون��ات الأروماتية بدرجة عالية من الثبات ب�ض��بب 

بنائها احللقي، حيث الأزواج الإلكرتونية غري متمركزة.
الربط مع احلياة  ما اليشء املشرتك بن األنسجة ذات األلوان الزاهية والزيوت العطرية 

)الطيارة( املستخدمة يف العطور؟ كل منهام حيتوي عىل هيدروكربونات أروماتية.

The Structure of Benzene ال�ضيغة البنائية للبنزين
إن األصبــاغ الطبيعية ـ ومنها تلك املوجودة يف األنســجة الظاهرة يف الشــكل 24-1 ـ 
والزيوت العطرية، حتتوي عىل صيغ بنائية ذات حلقة كربون سداســية.  وقد عرفت هذه 
املركبات واســتخدمت منذ قرون. فقد كان لدى الكيميائين يف منتصف القرن التاســع 
عرش معرفة ودراية أساســية بأشــكال اهليدروكربونات البنائية ذات الروابط املشــرتكة 

األحادية والثنائية والثالثية. ومع ذلك بقيت بعض الرتاكيب احللقية غامضة. 
إن أبســط مثال عىل هذه الفئة من اهليدروكربونات هــو البنزين، الذي ُعزل أول مرة عام 
1825م عىل يد الفيزيائي الربيطاين مايكل فاراداي Michael Faraday )1791-1867م( 

من الغازات املنبعثة عند تسخن زيوت احليتان أو الفحم. ورغم قيام الكيميائين بتحديد 
صيغة البنزين اجلزيئية بـ C6H6 إال أنه كان من الصعب عليهم حتديد البناء اهليدروكربوين 
الذي يعطي هذه الصيغة. فصيغة اهليدروكربون املشــبع ذي ذرات الكربون الســت هي 
C6H14. وألن جزيء البنزين ينقصه القليل من ذرات اهليدروجن، فقد استنتج الكيميائيون 

أن من الرضوري أن يكون غري مشبع؛ وهذا يعني أن لديه بعض الروابط الثنائية أو الثالثية 
أو كلتيهام مًعا. واقرتحوا الكثري من الصيغ البنائية املختلفة، ومنها الصيغة أدناه التي اقرتحت 

عام 1860م. 

 CH2      C      CH — CH      C      CH2—— —— —— ——  

ال�ضكل 24-1 ا�ستعملت الأ�سباغ لإنتاج الأن�سجة 
ذات الألوان الزاهية على مر الع�سور.

ف�ّضر  م��ا ال�صيء امل�صرتك بني الأ�صباغ الطبيعية 
يف  امل�ص��تخدمة  )العطري��ة(  الطي��ارة  والزي��وت 

العطور؟
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وعىل الرغم من أن الصيغة اجلزيئية هلذه الصيغة البنائية هي C6H6 فإن مثل هذا 
اهليدروكربون غري مستقر وشديد التفاعل؛ لوجود العديد من الروابط الثنائية، 
ا، وال تتفاعــل بالطرائق التي تتفاعل هبا  إال أن البنزين مادة غري نشــطة كيميائيًّ
األلكينات واأللكاينات عادة. وهلذا السبب استنتج العلاء أن مثل هذه الصيغة 

البنائية غري صحيحة. 
ُحلم كيكويل يف عام 1865م اقرتح الكيميائي األملاين فريدريك أوجست كيكويل  
Friedric August Kekulé )1829-1896م( صيغًة بنائيًة خمتلفًة للبنزين- 

وهي شــكل ســدايس يتكون من ذرات الكربون تتناوب فيه الروابط األحادية 
والثنائية. فكيف ُتقاَرُن الصيغة اجلزيئية هلذا الشــكل بالصيغة اجلزيئية للبنزين؟

H

H

H

H

H

H

 
اّدعى كيكويل أنه رأى الصيغة البنائية للبنزين يف املنام عندما غلبه النعاس أمام املوقد 
،" Ouroboros،يف مدينة "جنت"، ببلجيكا، إذ قال إنه حلم بـ"أوروبوروس 
وهو شعار مرصي قديم تظهر فيه أفعى تفرتس ذيلها، مما جعله يفكر يف الشكل 
احللقي. ويفرس الشكل السدايس امُلسطح الذي اقرتحه كيكويل بعض خصائص 

البنزين، ولكنه ال يفرس ضعف نشاطه الكيميائي.
من��وذج البنزي��ن احلديث أكــدت األبحاث منذ اقرتاح كيكــويل أن الصيغة 
البنائية للبنزين هي فعاًل الشكل السدايس. وعىل الرغم من ذلك مل ُيفرس ضعف 
النشــاط الكيميائي للبنزين حتى 1930م، عندما اقرتح لينوس باولينج نظرية 
املجــاالت املهجنة. وعند تطبيقهــا عىل البنزين تنبأت هــذه النظرية أن أزواج 
اإللكرتونات املكونة لروابط البنزين الثنائية ال تتجمع بني ذريت كربون حمّددتني 
كا هو احلــال يف األلكينات. وعوًضــا عن ذلك تُكــون أزواج اإللكرتونات 
غــري متمركزة )متحركة( delocalized، مما يعني أهنا تشــرتك يف مجيع ذرات 

الكربون الست يف احللقة. 
والشــكل 25-1 ُيوضح أن عــدم التمركز هــذا جيعل جزيء البنزيــن ثابًتا 
ا؛ ألن اإللكرتونات املشرتكة مع ست نوى كربون يصعب سحبها بعيًدا  كيميائيًّ
مقارنة باإللكرتونات الثابتة حول نواتــني فقط. وال ُتكَتب ذرات اهليدروجني 
الست عادًة يف الشــكل، ولكن من الضوري أن تتذكر أهنا موجودة. ويف هذا 
التمثيل ترمز الدائرة يف منتصف الشــكل السدايس إىل الغيمة املكونة من أزواج 

اإللكرتونات الثالثة.

ال�ش��كل 25-1 تتوزع �إلكرتونات �لبنزين 
�لر�بط��ة بالت�س��اوي يف �س��ورة كعك��ة ثنائية 
ح��ول �حللق��ة ب��داًل م��ن �لبق��اء قريب��ة م��ن 

�لذر�ت �ملنفردة.

املفردات 
ال�ش��تعمال  مقاب��ل  العلم��ي  ال�ش��تعمال 

ال�شائع
)Aromatic( اأروماتي

ال�ش��تعمال العلم��ي: مركــب عضــوي ثابت 
الرتكيب بســبب عدم بقــاء اإللكرتونات يف 

مكان واحد.
كأن نقول مثاًل: البنزين مركب أرومايت

ال�شتعمال ال�شائع: هلا رائحة قوية.
كأن نقول مثاًل: هذا العطر ذو رائحة قوية.

C22-14C-828378-08-A
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Aromatic Compounds املركبات الأروماتية
ُتســّمى املرّكبات العضوية التــي حتتوي عىل حلقات البنزين جزًءا مــن بنائها املرّكبات 
األروماتية. اســتخدم املصطلــح أرومــايت )aromatic( يف األصــل ألن الكثري من 
املركبات املرتبطة مع البنزين واملعروفة يف القرن التاســع عرش، ُوجدت يف الزيوت ذات 
الرائحــة الطيبة املوجودة يف البهارات، والفواكه، وغريها من أجزاء النباتات. وتســمى 
اهليدروكربونات مثل األلكانات، واأللكينات واأللكاينات املركبات األليفاتية لتميزها 
هن.  عن املركبــات األروماتية. وكلمة أليفــايت )aliphatic( يونانية األصل، تعني الدُّ
وذلك أن الكيميائيني القدامى حصلوا عىل املركبات األليفاتية بتسخني دهون احليوانات 

وشحومها. ما األمثلة عىل الدهون احليوانية التي قد حتتوي عىل مركبات أليفاتية؟

 م��اذا قراأت؟ ا�ش��تنتج ملاذا اســتمّر الكيميائيون يف استخدام مصطلحي املركبات 
األروماتية واملركبات األليفاتية إىل اآلن؟

تظهر الصيغة البنائية  لبعض املركبات األروماتية يف الشكل 26-1. الحظ أن الصيغة  البنائية 
للنفثالــني تبدو كحلقتي بنزين متالصقتني جنًبا إىل جنب. ويعد النفثالني مثااًل عىل نظام 
احللقات امللتحمة )fused(، بحيث حيتوي املركب العضوي عىل حلقتني أو أكثر تشرتكان 
نة للحلقات باإللكرتونات كا يف البنزين. يف الضلع نفسه. وتتشارك ذرات الكربون املكوِّ

(p-Xylene)
( -4,1)

CH3

CH3



C22-14C-828378-08


C22-15C-828378-08



ي�ستخدم النفثالني يف عمل الأ�سباغ ويتخذ 
طارًدا للعث.

ي�ستخدم الأنرثا�سني يف اإنتاج الأ�سباغ والدهان.

يكرث الفينانرثين يف اجلو ب�سبب الحرتاق غري الكامل ي�ستخدم الزايلني يف عمل األياف البولي�سرت والأن�سجة.
للهيدروكربونات.

ال�شكل 26-1 توجد �لهيدروكربونات 
�الأروماتية يف �لبيئة ب�س��بب �الحرت�ق 
غري �لكامل للهيدروكربونات وت�ستخدم 

يف �سناعة �لكثري من �ملنتجات.
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ت�ش��مية املركبات الع�شوية الأروماتية للمركبــات األروماتية القدرة عىل امتالك 
جمموعات خمتلفة مرتبطة مع ذرات الكربون فيها كبقية اهليدروكربونات. فمثاًل، يتألف 
ميثيــل البنزين، املعروف أيًضا بـ )التولوين toluene (، من جمموعة ميثيل مرتبطة مع 
حلقة البنزين بداًل من ذرة هيدروجني واحدة. ومتى وجدت جمموعة بديلة مرتبطة مع 

حلقة البنزين تذّكر أن ذرة اهليدروجني مل تعد هناك.
وتســمى مركبات  البنزين ذات املجموعات البديلة بطريقة األلكانات احللقية نفسها. 
فعىل سبيل املثال، حيتوي إيثيل بنزين عىل جمموعة إيثيل، املكّونة من ذريت كربون متصلة 
باحللقــة، وحيتوي 4،1- ثنائي ميثيل بنزيــن، para - xylene، عىل جمموعتي ميثيل 

متصلتني باملوقعني 1 و 4. 




CH3



CH2CH3

4 1

CH3

CH3

م حلقات البنزيــن املتفرعة متاًما مثل األلكانات احللقيــة املتفرعة بطريقة تعطي  وُترقَّ
أصغــر أرقام ممكنة ملواقع املجموعات البديلة أو )التفرعات(، كا يف الشــكل 1-27. 
إن ترقيــم احللقة ـ كا هو مبني ـ يعطي األرقــام 1 ،2، و4 ملواقع املجموعات البديلة. 
وألن كلمة إيثيل تأيت قبل ميثيل يف الرتتيب اهلجائي، لذا فإهنا تكتب أواًل عىل الصورة: 

2-إيثيل–1، 4– ثنائي ميثيل بنزين. 

 ماذا قراأت؟ ف�ّشر ماذا تعني الدائرة داخل احللقـة السـداسيـة الظاهرة يف الشكل 
27-1؟

CH3

CH3

CH2CH3

4

1

35

6 2

4 12

ال�ش��كل 27-1 ت�س��مى حلق��ات �لبنزين ذ�ت 
�لتفرع��ات بطريق��ة ت�س��مية �الألكان��ات �حللقية 

نف�سها.

44



  مثال 1-4 

ت�شمية املرّكبات الأروماتية  سمِّ املرّكب األرومايت اآليت.
 

1 حتليل امل�شاألة

ا، اتبع القواعد لتسميته.  لقد ُأعطيت مركًبا أروماتيًّ
2 ح�شاب املطلوب

اخلطوة 1. رّقم ذرات الكربون إلعطاء أصغر أرقام ممكنة. 

CH2CH2CH3

CH2CH2CH3

1

2

3

CH2CH2CH3

CH2CH2CH3

5

2

4

3 1

إن الرقمني 1 و 3 كا ترى أصغر من الرقمني 1 و 5. 
 لذا فإن األرقام التي جيب استخدامها لرتقيم اهليدروكربون هي 1 و 3. 

اخلط��وة 2. حّدد أســاء املجموعات البديلــة. إذا تكررت املجموعة نفســها أكثر من مرة فأضف البادئــة الدالة عىل عدد 
املجموعات املوجودة. 

ا، مستخدًما الفواصل بني األرقام والرشطات بني األرقام والكلات،   اخلطوة 3. مّجع االسم، ورتب املجموعات البديلة هجائيًّ
ثم اكتب االسم عىل الصورة 1، 3- ثنائي بروبيل بنزين. 

3  تقومي الإجابة

ُرّقمت حلقة البنزين لتعطي التفرعات أصغر جمموعة ممكنة من األرقام، وُحّددت أساء املجموعات البديلة عىل نحٍو صحيح. 

م�شائل تدريبية 
سّم الصيغ البنائية اآلتية: . 31

CH3

CH3

CH2CH3

 .c   CH3

CH2CH3

 .b   CH2CH2CH3  .a  

حتفيز ارسم الصيغة البنائية للمركب 1، 4- ثنائي ميثيل بنزين.. 32

CH2CH2CH3

CH2CH2CH3
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ال�ش��كل 28-1 بنزوبايري��ن م��ادة  
كيميائية م�س��ببة لل�سرطان، توجد يف 
الرماد، ويف دخان ال�س��جائر وعوادم 

ال�سيارات.

املواد امل�شرطنة شاع سابًقا استخدام الكثري من املركبات األروماتية، وبخاصة البنزين 
والتولووين واإلكزايلني، بوصفها مذيبات صناعية وخمتربية، إال أن االختبارات أظهرت 
رضورة احلد من استخدام هذه املركبات؛ ألهنا تؤثر يف صحة األشخاص املعّرضني هلا 
بصورة متكررة. وتشــمل املخاطر الصحية املرتبطة مع املركبــات األروماتية أمراض 
اجلهاز التنفيس، واملشــاكل املتعلقة بالكبد، وتلف اجلهاز العصبي. وباإلضافة إىل هذه 

املخاطر فإن بعض املركبات األروماتية مواد مرسطنة، أي تسبب مرض الرسطان. 
إن أول مــادة مرسطنة تّم تعّرفها هي مــادة أروماتية اكتشــفت يف القرن العرشين يف 
ِســناج املداخن. وقد ُعرف منظفو املداخن يف بريطانيا بإصابتهم بالرسطان بمعدالت 
ا. واكتشــف العلامء أن السبب يف ذلك يعود إىل املركب األرومايت بنزوبايرين  عالية جدًّ
الظاهر يف الشــكل 28-1، وهو ناتج ثانوي عن احرتاق  املخاليــط املعقدة من املواد 
العضوية، ومنها  اخلشــب والفحم. وُعرفت أيًضا بعض املركبات األروماتية املوجودة 

يف اجلازولني عىل أهنا مرسطنة.

التقومي 1-51-5
اخلال�شة

اهليــدروكـربونـات    حتتـــــوي 
األرومـاتـــية عىل حلقات بنزين 
بوصـفهـا جـــزًءا مــن صيـغها 

البنائية. 
ــات يف  ــرتونـ ــكـ   تـــتـــوزع اإللـ
عىل  األروماتية  اهليدروكربونات 

احللقة كاملة بالتساوي.   

الرئيسةالفكرة ف�ّشر الشكل البنائي للبنزين، وكيف جيعله عايل االستقرار أو الثبات؟ 3 ..

ف�ّشر كيف ختتلف اهليدروكربونات األروماتية عن اهليدروكربونات األليفاتية؟ 3 	.

�شف خواص البنزين التي جعلت الكيميائيني ينفون احتاملية كونه ألكيًنا ذا روابط ثنائية 3 	.
متعددة. 

�شمِّ الصيغ البنائية اآلتية: 3 	.
CH2CH2CH3

CH2CH3

 .b  CH3

CH3CH3CH2

 .a  

ف�ّشر ملاذا كانت العالقة بني البنزوبايرين، والرسطان وطيدة؟3 	.

المطويات 

القسم  هذا  من  معلومات  أدخل 
يف مطويتك.

C22018C82837808
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ابح��ث اعمل كتيًبا تبني فيــه كيفية إنتاج الغــاز من املخلفات 

العضوية. 



















حتويل املخلفات اإىل طاقة: كيف يعمل جهاز ه�ضم امليثان؟
يأمل املتخصصون أن يســاهم مريب احليوانات األليفــة يف تقديم املخلفات 
العضويــة حليواناهتم ملرشوع جتريبي حيّول املواد العضوية إىل طاقة مفيدة؛ إذ 
حيول جهاز هضم امليثان املخلفات العضويــة إىل غاز بيولوجي )حيوي(- 
وهو خليط من امليثان وثاين أكســيد الكربون، وحــرق امليثان يزّود بالطاقة 

الالزمة. 

ُتخلللللللللط ف�ضلللللللات  البكتيري��������ا 
الحيوانللات بالبكتيريا الُمنتجللة للميثان 
في جهاز اله�ضم. وتعي�ش هذه البكتيريا 
فللي  هوائيللة-  غيللر  ظللروف  فللي  فقللط 
وتحلللل  الأك�ضللجين.  مللن  خاليللة  بيئللة 
البكتيريللا  مللن  مختلفللة  اأنللواع  ثاثللة 
الع�ضويللة  المخلفللات  الهوائيللة  غيللر 
اإلللى اأحما�للش ع�ضويللة اأوًل ثللم اإلللى غللاز 

الميثان. 

1

الغ��از ُيجمللع الغللاز وي�ضغللط، فاإما 
ويمكللن  ُيخللّزن.  اأو  فللوًرا  ُي�ضللتخدم  اأن 
ا�ضللتعمال غاز الميثان لتدفئة المنازل اأو 

توليد الكهرباء.

4

الحللرارة  درجللة  توؤثللر  الح��رارة  درج��ة 
فللي اإنتللاج الميثللان، كمللا هللو الحللال فللي اأي تفاعللل 
كيميائللي. ومللن ذلللك البكتيريللا فللي اأج�ضللامنا. اإن 
البكتيريللا فللي الجهللاز اأعللاه تكللون اأكثللر فاعليللة 
بيللن C ° 35 و C ° 37. وي�ضللاعد جهللاز التدفئللة 
الخارجللي ل بالإ�ضافللة اإلللى العللزل الحللراري حللول 
حجللرة اله�ضللم ل علللى اإبقللاء درجللة الحللرارة ثابتللة 

و�ضمن الحدود المثالية. 

2
المخلفللات  تحويللل  البكتيريللا  ت�ضللتطيع  ل  الَحْم��اأَة 
فالمللادة  ميثللان.  اإلللى   %100 بن�ضللبة  للحيوانللات  الع�ضويللة 
المتبقيللة غير القابلة لله�ضم الم�ضللماة بالحمللاأة اأو الف�ضات 

تكون غنية بال�ضماد  النباتي، ويمكن خلطها مع التربة. 

3
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خمترب الكيمياء
الغازات الهيدروكربونية ملوقد بنزن

اخللفي��ة النظري��ة دعت احلاجة إىل تغيــري أحد صامات 
الغاز يف املخترب. فقال حمضِّ املخترب إن الغاز املستعمل هو غاز 
الربوبــان، عىل حني قال املعلم إن الغــاز هو الغاز الطبيعي أو 

غاز امليثان. استعمل الطرائق العلمية للفصل بينها.
ال�ش��وؤال أي نوع من غــازات األلكانات يســتعمل يف خمترب 

العلوم؟  
املواد والأدوات الالزمة 

باروميرت 	
مقياس حرارة )ثريمومرت( 	
قــارورة مرشوبــات غازية  	

L 1، وأخرى سعتها  سعتها 
L 2 بغطاء.

أنابيب مطاطية 	

قارورة مجــع الغازات حتت  	
السوائل. 

	 100 mL خمبار مدرج سعة
	 )0.01g( ميزان
حمارم ورقية 	

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

اإجراءات ال�شالمة 
حتذي��ر: الكحــوالت مادة قابلة لالشــتعال، احفظ الســوائل 

واألبخرة بعيدا عن مصادر اللهب والرشر.
خطوات العمل 

اقرأ نموذج السالمة كاماًل.. 1
صل أنبوب مجع الغاز بمصدر الغاز يف املخترب وقارورة . 2

مجع الغازات. ثم امأل القارورة باملاء وافتح صام الغاز 
برفق، ودع الغاز حيل حمــل املاء يف القارورة بعد اخراج 

اهلواء من األنبوب.
ســجل كتلة قارورة املرشوبات الغازية اجلافة مع الغطاء، . 3

وسجل درجة احلرارة والضغط.
امأل القارورة باملاء وأغلقها بإحكام ملنع دخول اهلواء.. 4
ضع مقياس احلرارة )ثريمومرت( يف ماء وعاء جامع الغازات، . 5

وضع القارورة فوقه ثم انزع الغطاء مع إبقاء الفتحة حتت 
املاء، وضع فوهة القارورة فوق أنبوب الغاز مبارشة.

افتــح صنبور الغاز ببطء ودعه يمــأل القارورة، ثم أغلق . 6
الصام وسجل درجة حرارة املاء.

اغلــق القــارورة بالغطــاء وهي يف وضــع مقلوب، ثم . 7
أخرجها من املاء وجففها يف اخلارج.

سجل كتلة القارورة اململوءة بالغاز.. 8
ضع القارورة داخل صندوق ســحب الغــازات وانزع . 9

الغطــاء وأخرج الغــاز مجيعــه بالضغط عــىل جوانب 
القارورة. ثم امأل القارورة باملاء وســجل حجمه بوضعه 

يف املخبار املدرج.
النظاف��ة والتخل���ض م��ن النفاي��ات نّظــف مكان العمل . 10

بحسب االرشادات.
حلل وا�شتنتج 

1 . 20 oC 1 ودرجة حرارة atm ج��د قيمة كثافة اهلــواء حتت
تســاوي g/L 1.205. واستعمل حجم القارورة حلساب 

كتلة اهلواء يف الزجاجة.
اح�ش��ب كتلة القارورة الفارغة، وكتلة الغاز فيها، واستعمل . 2

حجــم الغاز ودرجة حرارة املــاء والضغط اجلوي وقانون 
الغاز املثايل يف حســاب عدد مــوالت الغاز الذي تم مجعه. 
واستعمل أيًضا كتلة الغاز وعدد املوالت يف حساب الكتلة 

املولية للغاز.
ا�ش��تنتج كيف تقارن بني الكتلة املولية املحســوبة والكتلة . 3

املولية للميثان، اإليثان، والربوبان؟ اســتنتج نوع الغاز يف 
القارورة.

حتليل اخلطاأ. اقرتح مصادر لألخطاء يف هذه التجربة.. 4

ال�شتق�شاء
�شّم��م جترب��ة الختبــار تأثري متغري واحــد مثل درجة 

احلرارة أو الضغط اجلوي يف نتائج جتربتك.
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1-1 مقدمة اإىل الهيدروكربونات 

مركبات  اهليدروكربونات  الفكرة      الرئيسة 

الكربون  عضوية حتتوي عىل عنــري 
واهليدروجني فقط وتعد مصدرًا للطاقة 

واملواد اخلام.
املفردات 

املركب العضوي 	 
اهليدروكربون املشبع 	 
 اهليدروكربون غري املشبع	 
التكسري احلراري 	 
التقطري التجزيئي 	 
اهليدروكربون 	 

املفاهيم الرئي�سة
حتتــوي املركبات العضوية عىل الكربون؛ إذ يمكنه تكوين سالســل مســتقيمة 	 

وأخرى متفرعة. 
اهليدروكربونات مواد عضوية تتألف من الكربون واهليدروجني. 	 
املصدران الرئيسان للهيدروكربونات مها النفط والغاز الطبيعي. 	 
يمكن فصل النفط إىل مكوناته عن طريق عملية التقطري التجزيئي. 	 

2-1 الألكانات

الفكرة      الرئيسة األلكانات هيدروكربونات 

حتتوي فقط عىل روابط أحادية. 
املفردات

السلسلة املتامثلة 	 
السلسلة الرئيسة 	 
املجموعة البديلة	 
األلكان 	 
اهليدروكربون احللقي 	 
األلكان احللقي 	 

املفاهيم الرئي�سة
حتتوي األلكانات عىل روابط أحادية فقط بني ذرات الكربون.	 
تعد الصيغ البنائية أفضل متثيل لأللكانات واملركبات العضوية األخرى. ويمكن 	 

دت من االحتاد الدويل للكيمياء  تسمية هذه املركبات باستخدام قواعد نظامية ُحدِّ
 .)IUPAC البحتة والتطبيقية )أيوباك

تسمى األلكانات املحتوية عىل حلقات هيدروكربونية باأللكانات احللقية.  	 

3-1 الألكينات والألكاينات 

الفكرة      الرئيسة األلكينات هيدروكربونات 

حتتوي عىل األقل عىل رابطة ثنائية واحدة، 
فهــي هيدروكربونات  األلكاينات  وأما 
حتتــوي عىل رابطــة ثالثيــة واحدة عىل 

األقل. 
املفردات

األلكاين	 
األلكني 	 

املفاهيم الرئي�سة
األلكينات واأللكاينات هيدروكربونات حتتــوي عىل األقل عىل رابطة ثنائية أو 	 

ثالثية واحدة، عىل التوايل.
 ُتعــد األلكينات واأللكاينات مركبات عضوية غري قطبية ذات نشــاط كيميائي 	 

أعىل من األلكانات، وهلا خصائص أخرى مشاهبة  خلصائص األلكانات.

العامةالفكرة ختتلف اهليدروكربونات، وهي مركبات عضوية، باختالف أنواع الروابط فيها. 
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4-1 مت�شكالت الهيدروكربونات

اهليدروكربونات  لبعــض  الفكرة      الرئيسة 

الصيغة اجلزيئية نفسها، لكنها ختتلف يف 
صيغها البنائية. 

املفردات 
املتشكالت	 
املتشكالت البنائية	 
املتشكالت الفراغية	 
املتشكالت اهلندسية	 
الكريالية	 
ذرة الكربون غري املتاثلة	 
املتشكالت الضوئية	 
الدوران الضوئي 	 

املفاهيم الرئي�شة
املتشكالت مركبان أو أكثر هلا الصيغة اجلزيئية نفسها، ولكنها ختتلف يف صيغها 	 

البنائية. 
ختتلف املتشكالت البنائية يف الرتتيب الذي ترتبط به الذرات مًعا. 	 
ترتبط الذرات مجيعها يف املتشكالت الفراغية بالرتتيب نفسه، ولكنها ختتلف يف 	 

ترتيبها الفراغي )االجتاهات يف الفراغ(.

5-1 الهيدروكربونات الأروماتية

الفكرة      الرئيسة تتصــف اهليدروكربونات 

األروماتية بدرجة عالية من الثبات بسبب 
بنائها احللقي، حيث األزواج اإللكرتونية 

غري متمركزة. 
املفردات

املركب األرومايت	 
املركب األليفايت	 

املفاهيم الرئي�شة
حتتوي اهليدروكربونات األروماتية عىل حلقات بنزين بوصفها جزًءا من صيغها 	 

البنائية. 
تتوزع اإللكرتونات يف اهليدروكربونات األروماتية عىل احللقة كاملة بالتساوي.	 
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1-1
اإتقان املفاهيم

الكيمي��اء الع�شوي��ة ملاذا أدى اكتشــاف فوهلر إىل تطوير  . 38
الكيمياء العضوية؟

ما اخلاصية الرئيسة للمركب العضوي؟. 39
ما خاصية الكربون املسؤولة عن التنوع اهلائل يف املركبات . 40

العضوية؟
سّم مصدرين طبيعيني للهيدروكربونات.. 41
 فرس اخلصائص الفيزيائية ملركبات النفط التي تســتعمل . 42

لفصلها يف أثناء عملية التقطري التجزيئي.
فرّس الفرق بني اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة.. 43

اإتقان حل امل�شائل
التقطر رتب املركبات املدرجة يف اجلدول 7-1 حســب . 44

الرتتيب الذي خترج به خالل تقطريها من اخلليط. 

اجلدول 7-1 درجات غليان الألكانات
درجة الغليان )C°(املركب

68.7اهلكسان

161.7 -امليثان

125.7األوكتان

0.5 -البيوتان

42.1 -الربوبان

ما عدد اإللكرتونات املشــرتكة بني ذريت الكربون يف كل . 45
من روابط الكربون اآلتية؟

.aرابطة أحادية

.bرابطة ثنائية
.cرابطة ثالثية

يبــني الشــكل 29-1 نموذجني لليوريــا، وهو جزيء . 46
حّضه فريدريك فوهلر ألول مرة عام 1828م.

CH2N NH2

— —

O

الشكل 1-29
.a.حّدد نوع كل من  النموذجني
.b هل اليوريــا مركب عضوي أم غري عضوي؟ فرس

إجابتك.
مُتثَّل اجلزيئــات باســتخدام الصيغ اجلزيئيــة، والصيغ . 47

البنائية، ونموذج الكرة والعصا، والنموذج الفراغي. ما 
مزايا ومساوئ كل نموذج؟

1-2
اإتقان املفاهيم

صف خصائص السالسل امُلتاثلة للهيدروكربونات.. 48
الوقود سمِّ ثالثة ألكانات ُتتخذ وقوًدا، ثم اذكر استخداًما . 49

آخر لكل منها.
اكتب الصيغة البنائية لكل مما يأيت:. 50

.aاإليثان.cالربوبان

.bاهلكسان.dاهلبتان
اكتب الصيغ البنائية املكثفة لكل من األلكانات يف السؤال . 51

السابق.
اكتب جمموعة األلكيل املقابلة لكل من األلكانات اآلتية، . 52

واكتب اسمها:
.aامليثان
.bالبيوتان
.cاألوكتان
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كيف يتلف بنــاء األلكان احللقي عن بنــاء األلكانات . 53
املستقيمة أو املتفرعة؟

درجات التجمد والغليان اســتخدم املاء وامليثان لتفســري . 54
كيــف تؤثر قوى التجاذب بني اجلزيئيــة يف درجة غليان 

ودرجة جتمد املادة.
اإتقان حل امل�شائل

سمِّ املركبات التي هلا الصيغ البنائية اآلتية:. 55
 CH3CH2CH2CH2CH3  .a         

CH3

CH3CH2CHCH2CH3

 .b         

H

H

H C

H

C

H

H

C

H

H

C

H

C

H

H

C H

H

H

C H H

H

C H

 .c         

CH3

CHCH3

CHCH3

CH3

 .d   

اكتب الصيغ البنائية الكاملة للمركبات اآلتية:. 56
.aهبتان
.b2- ميثيل هكسان

.c3،2- ثنائي ميثيل بنتان

.d2،2-ثنائي ميثيل بروبان

اكتب الصيغ البنائية املكثفة للمركبات اآلتية:. 57
.a2،1- ثنائي ميثيل بروبان حلقي

.b.1،1- ثنائي إيثيل-2-ميثيل حلقي بنتان

سّم املركبات التي هلا الصيغ البنائية اآلتية:. 58

C22-132C-828378-08

CH3

CH2CH2CH3  .c  

C22-130C-828378-08

CH3

CH3

CH3

 .a         

 .d   

C22-131C-828378-08

CH3

CH3CH2

 .b         

1-3
اإتقان املفاهيم  

فرّس كيف ختتلف األلكينات عن األلكانات، وكيف ختتلف . 59
األلكاينات عن كلٍّ من األلكينات واأللكانات؟

ُيبنى اسم اهليدروكربون عىل أساس اسم السلسلة الرئيسة. . 60
فرسِّ كيف ختتلف طريقة حتديد السلسلة الرئيسة عند تسمية 

األلكينات عنها عند تسمية األلكانات؟
اإتقان امل�شائل

سّم املركبات امُلَمثَّلة بالصيغ البنائية املكثفة اآلتية:. 61

C22-136C-828378-08

CH3
 .c   

C22-134C-828378-08

CHCH3

CH3

CH3

—

—

C ——

 .a         

C22-137C-828378-08

CH3  .d  

C22-135C-828378-08

CH2

CH3CH2

CH3CH2

—

—

C ——

 .b         

اكتب صيًغا بنائية مكثفة للمركبات اآلتية: . 62
.a4،1– ثنائي إيثيل هكسني حلقي

.b4،2– ثنائي ميثيل-1-أوكتني

.c2،2–ثنائي ميثيل-3-هكساين

C22-133C-828378-08

CH3

CH3

CH3 CH2CH3
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سمِّ املركب امُلَمثل بالصيغة البنائية اآلتية: . 63

C22-138C-828378-08

CH2CH2CH3

CH2CH3CH3CH2

CH3

C

—

— —
—

C ——

1-4
اإتقان املفاهيم  

فيَم تتشابه املتشكالت؟ وفيم ختتلف؟ . 64
صف االختالف بني متشــكالت سيس وترانس من حيث . 65

الرتتيب اهلنديس.
ما خصائص املادة الكريالية؟. 66
ال�ش��وء كيف يتلف الضوء املستقطب عن الضوء العادي، . 67

ومن ذلك ضوء الشمس؟
كيف تؤثر املتشكالت الضوئية يف الضوء املستقطب؟. 68

اإتقان حل امل�شائل
عنّي زوج املتشــكالت البنائية يف جمموعــة الصيغ البنائية . 69

املكثفة اآلتية:

C22-142C-828378-08

CH3CHCHCH2CH3

CH3

—

CH3

—

 .c  

C22-140C-828378-08

CH3CCH2CH2CH3

CH3

—

CH3

—

 .a        

C22-143C-828378-08

CH3CHCH2CHCH3

CH3

—

CH3

—

 .d  

C22-141C-828378-08

CH3CHCH2CH

CH3

CH3 CH3

——

—

 .b        

اكتب صيًغا بنائية مكثفة ألربعة متشكالت خمتلفة حتمل . 70
.C4H8 الصيغة اجلزيئية

عنّي زوج املتشــكالت اهلندسية من بني األشكال اآلتية، . 71
مبيًنا سبب اختيارك، ثم فرّس عالقة الصيغة البنائية الثالثة 

بالصيغتني اآلخرين:

C22-144C-828378-08

C

CH3 CH2CH2CH3

CH3—

— —

—

C 

CH3

——

 .a        

C22-146C-828378-08

CH2CH3

CH3CH3CH2

CH3

C

—

— —

—

C ——

 .b        

C22-145C-828378-08

C

CH3CH2 CH2CH3

CH3—

— —

—

C 

CH3

——

 .c        

اكتب متشكلني سيس وترانس للجزيء امُلَمثل بالصيغة . 72
املكثفة اآلتية، ومّيز بينها:

CH3CH      CHCH2CH3——

1-5
اإتقان املفاهيم

ما اخلاصيـة البنائيـة التي تشرتك فيها اهليـدروكـربونات . 73
األروماتية مجيعها؟

ما املقصود باملواد امُلرَسِطنة؟. 74
 اإتقان حل امل�شائل

ـِ 2،1– ثنائي ميثيل بنزين. . 75 اكتب الصيغة البنائية ل
سمِّ املركبات امُلَمثلة بالصيغ البنائية اآلتية: . 76

C22-153C-828378-08

 .b      

C22-151C-828378-08

CH3

 .a        
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مراجعة عامة  

هل متّثل الصيغتان البنائيتان اآلتيتان اجلزيء نفسه؟ فّس 7 ..
إجابتك. 

C22-155C-828378-08

C

H CH3

H—

— —

—

C ——

CH3  .b      

C22-154C-828378-08

C

CH3 CH3

H—

— —

—

C ——

H  .a        

ما عدد ذرات اهليدروجني يف جزيء ألكان حيتوي عىل تسع 7 	.
ذرات كربون؟ وما عددها يف ألكني حيتوي عىل تسع ذرات 

كربون ورابطة ثنائية واحدة؟
إذا كانــت الصيغة العامة لأللكانات هي CnH2n+2، فحدد 7 	.

الصيغة العامة لأللكانات احللقية. 
ال�صناع��ة ملــاذا ُتعــّد اهليدروكربونــات غــر املشــبعة 7 		

بوصفها مواد أولية أكثَر فائــدة يف الصناعة الكيميائية من 
اهليدروكربونات املشبعة؟

هل ُيعد البنتان احللقي متشكًل للبنتان؟ فسِّ إجابتك.7 		
 حــّدد ما إذا كان كل من الصيغ البنائية اآلتية ُتظِهر الرتقيم 7 		

الصحيــح. فإذا مل يكــن كذلك فأعــد كتابتهــا بالرتقيم 
الصحيح: 

C22-158C-828378-08

CH3

CH3
1

5

4

3 2

 .c  

C22-156C-828378-08

CH3

CH3

2

4

3

1

 .a        

C22-159C-828378-08

CH3
4

5 3

2
1

6

CH2CH3

.d  
CH3CH2C       CCH3

———
1 2 3 4 5

 .b        

ملاذا يســتخدم الكيميائيــون الصيغ البنائيــة للمركبات 7 		
العضوية بداًل من الصيغ اجلزيئية مثل C5H12؟

أهيام تتوقع أن يكون له خصائص فيزيائية متشــاهبة، زوج 7 		
من املتشــكلت البنائية أم زوج من املتشكلت الفراغية؟ 

فسِّ استنتاجك.
��ر ملــاذا نحتاج إىل األرقام يف أســامء أيوباك للعديد من 7 		 ف�صِّ

األلكينات واأللكاينات املستقيمة، يف حني أننا لسنا بحاجة 
إىل كتابتها يف أسامء األلكانات املستقيمة. 

ُيســّمى املرّكب املحتوي عىل رابطتني ثنائيتــني بالدايني، 7 		
والصيغة البنائيــة املكثفة أدناه متثل املركب 4،1-بنتادايني. 
استعن بمعرفتك بأسامء األيوباك عىل كتابة الصيغة البنائية 

للمركب 3،1– بنتادايني.

H2C      CH — CH2 — CH      CH2—— ——

التفكري الناقد  
د اثنني من األسامء اآلتية ال يمكن أن يكونا صحيحني: 7 .	 حدِّ

.a2-إيثيل-2– بيوتني

.b4،1- ثنائي ميثيل هكسني حلقي

.c5،1- ثنائي ميثيل بنزين

ا�ص��تنتج يطلق الديكسرتوز dextrose؛ يف بعض األحيان 7 		
عىل ســكر اجللوكوز؛ ألن حملــول اجللوكــوز ُعرف بأنه 

dextrorotatory. حّلل هذه الكلمة، وحدد ما تعنيه. 

تف�صري الت�صورات العلمية ارسم بناء كيكويل للبنزين، وفّس 7 		
ملاذا ال يمّثل الصيغة البنائية الفعلية؟ 

ال�ص��بب والنتيجة فسِّ الســبب وراء كون األلكانات، مثل 7 		
اهلكسان واهلكسان احللقي، فّعالة يف إذابة الشحم أو املواد 

الدهنية، عىل عكس املاء.

ف�ّص��ر اكتب عبارة تفس العلقة بني عــدد ذرات الكربون 7 		
ودرجة غليان األلكانات.
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م�شاألة تحفيزم�شاألة تحفيز
ذرات الكربــون الكريالية حيتوي الكثــري من املركبات . 92

العضوية عىل أكثر من ذرة كربون كريالية واحدة. ولكل 
ذرة كربــون كرياليــة يف املركب زوج من املتشــكالت 
املحتَملة  للمتشــكالت  الــكيل  الفراغيــة. واملجموع 
للمـركـب مسـاٍو لِـ 2n، حيث تشري n إىل عدد ذرات 
الكربون الكريالية. اكتب الصيغ البنائية للمركبات أدناه، 

وحّدد عدد املتشكالت الفراغية املمكنة لكل منها.
.a5،3-ثنائي ميثيل نونان

.b.7،3-ثنائي ميثيل-5-إيثيل ديكان

مراجعة تراكمية  

93 . [Ar]3d64s2 ما العنرص الذي له التوزيــع اإللكرتوين 
األقّل طاقة؟

ما شحنة األيون املتكّون من املجموعات اآلتية؟ . 94
.a.الفلزات القلوية
.b.الفلزات القلوية األرضية
.c.اهلالوجينات

اكتب املعادالت الكيميائية لتفاعالت االحرتاق الكامل . 95
لإليثان، واإليثني، واإليثاين املنتجة للاء وثاين أكســيد 

الكربون. 

تقومي اإ�شايف


 اجلازولني كان املركب "رباعي إيثيل الرصاص"لسنوات كثرية، . 96
مكوًنا أساســيًّا يف اجلازولني ملنع الفرقعة. ابحث عن الصيغة 
البنائية هلذا املركب وتاريخ تطويره واستعاله واألسباب الكامنة 
وراء توقف استعاله. وهل ما زال يتخذ مادة ُتضاف إىل البنزين 

يف أماكن من العامل؟
العطور يتكون املِســك املســتعمل يف العطور من الكثري من . 97

املركبات التي تشمل ألكانات حلقية كبرية. ابحث عن مصادر 
مركبات املِسك الطبيعي والصناعي يف هذه املنتجات، واكتب 

تقريًرا موجًزا حوهلا.
اأ�شئلة امل�شتندات

 الهيدروكربونات الأروماتية املتعددة احللقات 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) وهي مركبات 

طبيعية، ولكن قد يزيد النشاط اإلنساين من تركيزها يف البيئة. ولدراسة 
مركبات PAH مُجعت عينات من الرتبة، وجرى حتليلها باستعال نوى 

مشعة ملعرفة متى ترّسب كل مكّون رئيس فيها.
الشــكل 30-1 يبني تركيز اهليدروكربونــات األروماتية املتعددة 
احللقات )PAH( التي ُعثِر عليها يف سنرتال بارك يف مدينة نيويورك.

البيانات مأخوذة من:
2005. Environmental science technology 39 )18(: 7012 – 7019 

الشكل 1-30
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قارن بني معدالت تراكيز PAH قبل 1905م وبعد 1925م.. 98
تنتج بعض النباتات واحليوانــات مركبات PAH بكميات . 99

قليلة، ولكن معظمها يأيت من النشاطات البرشية، مثل حرق 
الوقود األحفوري. استنتج السبب وراء االنخفاض النسبي 
يف مستويات PAH يف العقد األخري من القرن التاسع عرش 

وبدايات العقد األول من  القرن العرشين.
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اختبار مقنن

اأ�شئلة الختيار من متعدد
يوجــد األنيلــني، مثل مجيــع األمحــاض األمينية، يف . 1

صورتني:

 

C22-182C-828378-08
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C

H

—
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H
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—
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Ú∏«f’CG-D
 

         توجد األمحاض األمينية مجيعها تقريًبا عىل هيئة )L(. فأي 
املصطلحات اآلتية يصــف بدقة L-أنيلني و D-أنيلني 

أحدمها بالنسبة إىل اآلخر؟
.aمتشكالت بنائية
.bمتشكالت هندسية
.cمتشكالت ضوئية
.dمتشكالت فراغية

أّي مما يأيت ال يؤثر يف رسعة التفاعل؟. 2
.aالعوامل املساعدة
.bمساحة سطح املتفاعالت
.cتركيز املتفاعالت
.dنشاط النواتج الكيميائي

ما موالليــة حملــول حيتوي عــىل g 0.25 مــن ثنائي . 3
الكلوروبنزين C6H4Cl2 املذاب يف g 10.0 من اهلكسان 

احللقي )C6H12(؟

.a0.17 mol/kg

.b0.00017 mol /kg

.c0.025 mol /kg

.d0.014 mol/kg

استخدم اجلدول أدناه لإلجابة عن األسئلة من 4 إىل 6.
بيانات عن هيدروكربونات متعددة

عدد ال�شم
C ذرات

عدد 
ذرات 

H

درجة 
الن�شهار 

)C°(

درجة 
الغليان 
)C°(

90.698.5-716هبتان

119.793.6-1714- هبتني

8199.7-1712- هبتاين

56.8125.6-818أوكتان

101.7121.2-1816- أوكتني

79.3126.3-1814- أوكتاين

ما نــوع اهليدروكربون الذي يتحــول إىل غاز عند أقل . 4
درجة حرارة بناًء عىل املعلومات يف اجلدول السابق؟

.aألكان

.bألكني
.cألكاين
.dأرومايت

إذا َرَمــَز n إىل عدد ذرات الكربــون يف اهليدروكربون، . 5
فا الصيغة العامة لأللكايــن املحتوي عىل رابطة ثالثية 

واحدة؟
.aCnHn+2

.bCnH2n+2

.cCnH2n

.dCnH2n-2

نتوقع اعتــاًدا عىل اجلــدول الســابق أن تكون درجة . 6
انصهار النونان: 

.a.أعىل مّما لألوكتان

.b.أقل مّما للهبتان
.c .أعىل مّما للديكان
.d.أقل مّما للهكسان
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اختبار مقنن

عند ضغــط atm 1.00 ودرجة حرارة C° 20، يذوب . 7
g CO2 1.72 يف 1L ماء. فا كمية CO2 الذائبة إذا ارتفع 

الضغط إىل atm 1.35 مع بقاء درجة احلرارة نفسها؟

.a2.32 g/L 

.b1.27 g/L 
.c0.785 g/L 
.d0.431 g/L 

أي العبارات اآلتية ال يصف ما حيدث عندما يغيل السائل؟. 8

.a.ترتفع درجة حرارة النظام

.b.يمتص النظام الطاقة
.c يتســاوى الضغط البخاري للسائل مع الضغط

اجلوي.
.d .يدخل السائل يف طور الغاز

C22-175C-828378-08

C — C — C— C

C C

C

C

C C

ما اسم املركب ذي الصيغة اهليكلية املبينة أعاله؟. 9

.a2، 2، 3 - ثالثي ميثيل - 3 - إيثيل بنتان

.b3 - إيثيل - 3، 4، 4-ثالثي ميثيل بنتان
.c.2 - بيوتيل - 2 - إيثيل بيوتان
.d.3 - إيثيل - 2، 2، 3 - ثالثي ميثيل بنتان

اأ�شئلة الإجابات الق�شيرة
استخدم الرســم البياين املبني أدناه لإلجابة عن األسئلة من 

10 إىل 12.

C13-19C-828378-08
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ما حالة املادة الواقعة عند درجة حرارة C° 80 – وضغط . 10
atm 10؟

ما درجة احلرارة والضغط عندما تكون املادة عند نقطتها . 11
الثالثية؟

صف التغــريات التي حتدث يف الرتتيــب اجلزيئي عند . 12
زيــادة الضغط من atm 8 إىل atm 16، مع بقاء درجة 

 .)0 °C( احلرارة ثابتة عند
اأ�شئلة الإجابات المفتوحة

إذا احرتق L 5.00 من غاز اهليدروجني عند درجة حرارة . 13
C°20.0 وضغط مقداره 80.1Kpa مع كمية فائضة من 

األكسجني لتكوين املاء، فا كتلة األكسجني املستهلك؟ 
افرتض أن كالًّ من درجة احلرارة والضغط ثابتان. 
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يف  اهليدروجني  ذرات  اســتبدال   يــؤدي 
املركبــات اهليدروكربونية بمجموعــات وظيفية خمتلفة إىل 

تكوين مركبات عضوية متنوعة.

1-2 هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل 
 يمكن أن حتل ذرة اهلالوجني حمل ذرة اهليدروجني 

يف بعض املركبات اهليدروكربونية.

2-2 الكحولت، والإيرثات، والأمينات 
 األكســجني والنيرتوجني من أكثر الذرات 

شيوًعا يف املجموعات الوظيفية العضوية. 

3-2 مركبات الكربونيل
 حتتوي مركبات الكربونيل عىل ذرة أكسجني 

ترتبط برابطة ثنائية مع الكربون يف املجموعة الوظيفية. 

4-2 تفاعالت اأخرى للمركبات الع�ضوية
 تصنيف التفاعــات الكيميائية للمركبات 

العضوية جيعل توقع نواتج هذه التفاعات أسهل.

5-2 البوليمرات
عضوية  مركبــات  الصناعية   البوليمــرات 
كبرية تتكــون من تكرار وحــدات مرتبطة مًعــا عن طريق 

تفاعات اإلضافة أو التكثف.

تفرز يرقة فراشــة العث Larva نافــورة من محض 
الفورميك عندما تتعرض لتهديد.

حتتوي قرون استشعار الفراشة البالغة عىل مستقبات 
كيميائية للكشف عن املركبات العضوية.

حقائق كيميائية

حم�ض الفورميك

م�ضتقات املركبات الهيدروكربونية وتفاعالتهام�ضتقات املركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
Substituted Hydrocarbons and Their ReactionsSubstituted Hydrocarbons and Their Reactions
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ن�شاطات تمهيديةن�شاطات تمهيدية

جتربة جتربة ا�ستهالليةا�ستهاللية
كيف تعد عجينة لزجة؟

حتتــوي معظــم املركبات العضويــة عىل عنــارص أخرى غري 
اهليدروجني والكربون، تكســبها خواص مميــزة. كيف تتغري 
خواص هــذه املركبات عندما تقــوم املجموعــات الوظيفية 

بتكوين روابط بني الساسل؟

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل  
اقرأ تعليامت السامة يف املخترب.. 1
اســتعمل خمباًرا مدرًجا لقياس mL 20 من حملول كحول . 2

البويل فينيل برتكيز %4، ثم ضع املحلول يف كأس باستيكية، 
والحظ لزوجة املحلول يف أثناء حتريكه بساق التحريك. 

أضف يف أثنــاء التحريك mL 6 من حملــول رابع بورات . 3
الصوديــوم برتكيز %4، إىل حملول كحــول البويل فينيل، 

واستمر يف التحريك حتى يبدو املحلول متجانًسا متاًما.
البس القفازين، واســكب املادة الناجتة خارج الكأس، ثم . 4

اعجن البوليمر، واسحبه بالطول. 
حتليل النتائج 

قارن اخلواص الفيزيائية للامدة املتفاعلة واملواد الناجتة.. 5
ا�ضرح كيف أثرت قوى التجاذب بني الساسل اجلزيئية يف . 	

لزوجة املحلول.
ا�ضتق�ضاء ما النسبة بني حملويل رابع بورات الصوديوم وكحول 

البويل فينيل؟ ما الذي حتصل عليه لو تغريت هذه النسبة؟ 

املـجـموعات الـوظـيـفـية:     
 لتنظيم اآلتية  املطوية  اعمل 

املعلومات حول املجموعات 
الوظيفية للمركبات العضوية. 

سبع  ضع   1 اخل��ط��وة   
أوراق عىل شكل طبقات، 

كام يف الصورة املجاورة. 

اخلطوة 2 قص األوراق   
بـطول  ا  أفـــقيًّ الـسبعـة 
3 سم، وذلك عند السـطر 

اجلهة  من  الســـادس 
العلوية لألوراق.

اعمـل   3 ال�خ���طوة   
ا من  ــا عـموديًّ ـً َقـطـع
مع  يلتقي  حتى  أسفل 

القطع األفقي.

اخلطوة 4 ضع ورقة صحيحة أسفل األوراق   
وجوانب  قمم  اضبط  ثم  األخرى،  املقطوعة 
كافة األوراق، ودبس املطوية أو ضعها يف دفرت 
التبويب  عامات  عليها  ضع  ثم  املاحظات، 

كام هو مبني يف الشكل.

المطويات ا�ضــتعمل هــذه املطويــة مع الأق�ضــام  

 1-2، و2-2، و3-2، و4-2، ويف أثنــاء قراءتك 
هلذه األقســام خلّص ما تعلمته عــن تصنيف املركبات 

العضوية وتركيبها، واذكر أمثلة عىل كل منها.

C22-01A-874637















C22-01A-874637















59



الأهداف
تتع��رف املجموعــة الوظيفية،   

وتعطي أمثلة عليها.
تقارن بني تراكيــب هاليـدات   

األلكيل وهاليدات األريل.
تقّوم درجــة غليان اهلاليدات   

العضوية.

 مراجعة املفردات
ال���مركب الأل�ي�ف����اتي: مركب 
هيدروكربــوين غري عطري، مثل 

األلكان، واأللكني، واأللكاين. 

املفردات اجلديدة
املجموعة الوظيفية

هاليدات األلكيل
هاليدات األريل

البالستيك
تفاعالت االستبدال

اهللجنة

هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل 
Alkyl Halides and Aryl Halides

 ميك��ن اأن حت��ل ذرة الهالوج��ن حم��ل ذرة الهيدروج��ن يف بع���ض 
املركبات الهيدروكربونية.

الرب��ط م��ع احلياة إذا كنــت تلعب ضمن فريق، فأي الالعبني يمكــن تغيريهم يف أثناء 
اللعب؟ يمكن عىل ســبيل املثال تغيري الالعب الذي يشعر باإلرهاق. نالحظ أن خواص 

الفريق قد تغريت بعد عملية االستبدال.

Functional Groups املجموعات الوظيفية
من املعروف أن ذرات الكربون يف اهليدروكربونــات ترتبط فقط مع ذرة كربون أخرى أو 
ذرات هيدروجــني. ولكن يمكن لــذرة الكربون أيًضا أن تكّون رابطة تســامهية قوية مع 
عنارص أخرى، ومن أكثرها شــيوًعا األكســجني والنيرتوجني والفلور والكلور والربوم 

واليود والكربيت والفوسفور.
وتوجــد ذرات هذه العنارص يف املواد العضوية بوصفها جــزًءا من املجموعات الوظيفية. 
واملجموعة الوظيفية يف املركبات العضوية هي ذرة أو جمموعة من الذرات تكســبه خواص 
مميــزة، وتتفاعل دائًم بالطريقة نفســها. وعنــد إضافة املجموعــات الوظيفية للمركبات 
اهليدروكربونيــة ينتــج دائًم مواد هلا خــواص فيزيائيــة وكيميائية خمتلفة عــن املركبات 
اهليدروكربونيــة األصلية. واملواد الظاهرة يف الشــكل 1-2 - صناعية كانت أم طبيعية - 
مجيعها حتتوي عىل جمموعات وظيفية تكســبها خواص فريدة متيزها، ومنها الرائحة مثاًل. 
ويبني اجلدول 1-2 املركبات العضوية التــي حتتوي عىل أكثر من جمموعة وظيفية. ويمثل 
الرمزان R و ‵R سلســلة أو حلقة من الكربون مرتبطة مع املجموعــة الوظيفية. تذكر أن 
كالًّ من الرابطتــني الثنائية والثالثية بني ذرات الكربون تعد جمموعات وظيفية، عىل الرغم 
من وجود ذرات كربون وهيدروجني فقط. ومن خالل معرفة خواص املجموعة الوظيفية 
يمكنك توقع خواص املركبات العضوية التى حتتوي عليها، حتى لو مل تكن تعلمتها سابًقا.

نوع  على  حتتوي  امل��واد  ه��ذه  1-2 جميع  ال�شكل 
واحد - على الأقل - من املجموعات الوظيفية التي 

�ستدر�سها يف هذا الف�سل. فعلى �سبيل املثال يكون 

اإىل  هذا  ويعزى  متيزها،  رائحة  والأزه��ار  للفواكه 

وجود جزيئات الإ�سرت يف هذه املواد.

2-12-1
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مركبات ع�ضوية حتتوي على الهالوجينات
Organic Compounds Containing Halogens

اهلالوجينات هي أبسط املجموعات التي يمكن أن تفكر فيها عىل أهنا جمموعات وظيفية مرتبطة مع 
اهليدروكربونات؛ فإذا حلت ذرة هالوجني حمل أي ذرة هيدروجني من األلكان نتج هاليد األلكيل. 
وهاليدات األلكيل مركبات عضوية حتتوي عىل ذرة هالوجني أو أكثر مرتبطة برابطة تســامهية مع 
ذرة كربون أليفاتيــة. وتوجد اهلالوجينات األربع األوىل - الفلــور والكلور والربوم واليود - يف 
العديد من املركبات العضوية. وعىل سبيل املثال، فإن الكلوروميثان هو هاليد ألكيل يتكون عندما 

حتل ذرة كلور حمل ذرة من ذرات اهليدروجني األربع يف امليثان، كام هو موضح يف الشكل 2-2.

هالي��د  ه��و  2-2 الكلوروميث��ان  ال�ضــكل 
األكيل، وُي�س��تعمل يف �سناع��ة املواد الال�سقة 
ا بال�سليك���ون؛ لتثبيت الأبواب  املعروفة جتاريًّ

والنوافذ.

Cl — C — H

H

H

—
—



املركبات الع�ضوية وجمموعاتها الوظيفيةاجلدول 2-1
املجموعة الوظيفيةال�ضيغة العامةنوع املركب

اهلالوجنيR—X (X = F, Cl, Br, I)هاليدات األلكيل

هاليدات األريل
X

(X=F, Cl, Br,I)

اهلالوجني

اهليدروكسيلR—OHالكحوالت

اإليثر'R—O—Rاإليثرات

األمني R—N H  2األمينات

—األلدهيدات —O

R — C — H 
الكربونيل

—الكيتونات —O

R — C — R′ 
الكربونيل

—األمحاض الكربوكسيلية —O

R — C — OH 
الكربوكسيل

—اإلسرتات —O

R — C — O — R' 
اإلسرت

—األميدات —O H

R — C — N — R' 

األميد—
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حلقة  مع  مرتبط  هالوجني  من  تتكون  عضوية  مركبات  األريل  هاليدات 
البنزين أو جمموعة أروماتية أخرى. وتكتب الصيغة البنائية هلاليدات األريل 
بذرات  اهليدروجني  ذرات  استبدال  ثم  أواًل،  األرومايت  املركب  برسم 

.2-3a اهلالوجني بشكل حمدد، كام يف الشكل
 تســتعمل هاليدات األلكيل عىل نطاق 
 .CFCs واسع يف املربدات وأنظمة التكييف عىل شكل كلوروفلوروكربونات
وقــد بقيت كذلك حتى أواخر الثامنينيات. ومعلوم أن CFCs يؤثر يف طبقة 
األوزون. وقد استبدلت الفلوروكلوروكربون )CFCs( باهليدروفلوروكربون 
)HFCs(؛ حيث حتتوي فقط عــىل ذرات اهليدروجني والفلور املرتبطة مع 

الكربون. ومن أكثر مركبات HFCs شيوًعا 2،1،1 – ثاثي فلوروإيثان.
عىل  حتتوي  التي  العضوية  املركبات  تسمى  الألكيل   هاليدات  ت�ضمية   
الرئيسة  السلسلة  عىل  اعتامًدا   IUPAC طريقة  وفق  وظيفية  جمموعات 
لأللكان. أما هاليدات األلكيل فيدل املقطع األول عىل اسم اهلالوجني مع 
إضافة حرف )و( يف هناية االسم. لذا يكون املقطع األول للفلور هو فلورو، 
والكلور هو كلورو، والربوم هو برومو، واليود هو أيودو، كام هو مبني يف 

.2-3b الشكل
يف حالة وجود أكثر من ذرة هالوجني يف اجلزيء نفسه ترتب أسامء الذرات 
السلسلة بحيث  ا بحسب ترتيب األحرف اإلنجليزية. وجيب ترقيم  أبجديًّ
الرتتيب  بحسب  اهلالوجني  بذرة  املرتبطة  الذرة  ملوقع  رقم  أقل  يعطى 
 .2-3c الشكل  يف  األلكيل  هاليدات  تسمية  كيفية  الحظ  األبجدي. 
أقل رقم  البنزين يف هاليدات األريل إلعطاء  نفسها ترقم حلقة  وبالطريقة 
التي  للذرة  رقم  أقل  يكون  بحيث  األبجدي؛  الرتتيب  موقع بحسب  لكل 

.2-3d تأيت أواًل، كام يف الشكل
تسمية  عند  رقمية  قيمة  أقل  وضع  يتم  ملاذا  ا�ضتنتج   قــراأت؟  ماذا   

هاليد األريل بداًل من استعامل الرتقيم العشوائي؟

Cl

H — C1 — C2 — C3 — C4 — H

Br

H

—
—

F

H

—

Cl

—

H

—

—

H

—

H

—

كلورو بنزين

فلورو اإيثان2،1-ثنائي فلورو بروبان

a

b

c

d

H — C — C — F 

H

—

H

H H

—

— —

H — C — C — C — F 

H

—

H

—
—

F

H H H

—

— —

F
Br

I

I

ال�ضكل 3-2 حت���توي اجل���زيئات الع��سوية 
على جمموعات وظيفية، ت�س��مى اعتماًدا على 
تركيب �سل�س��لة الألكان، ووفق النظام الدويل 
.)IUPAC( والتطبيقي��ة  البحت��ة  للكيمي��اء 

م�ضائل تدريبية 
سمِّ هاليدات األلكيل أو األريل التي هلا الصيغ البنائية اآلتية:

1 .

H

H — C — C — C — C — H

H

H

F

H

F

—
—

—
—

—
—

H

H

—
—

2 .

H

H — C — C — C — C — C — H

Cl

H

H

H

H

H

H

H

Br

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

3 .Cl

Br

Br

1-برومو-3-كلورو-2-فلورو بيوتان

فلورو بنزين1-برومو-5،3-ثنائي اأيودو بنزين
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اخلواص  ببعض  قائمة   2-2 اجلدول  يبني  الألكيل  هاليدات  وا�ضتعمالت  خوا�ض 
الفيزيائية لعدد من هاليدات األلكيل واأللكانات املقابلة هلا.

الحظ أن درجة غليان وكثافة كل كلوريد ألكيل أعىل من درجة غليان وكثافة األلكان 
الذي حيتوي عىل عدد ذرات الكربون نفسها. الحظ أيًضا أن درجة الغليان والكثافة 
تزداد عند االنتقال عرب اهلالوجينات من الفلور إىل اليود . ويعود السبب يف ذلك إىل أنه 
عند االنتقال من الفلور إىل اليود يزداد عدد اإللكرتونات اخلارجية البعيدة عن النواة. 
ومتيل هذه اإللكرتونات إىل تغيري مكاهنا بسهولة، ونتيجة لذلك يزداد ميل هاليدات 
تزداد  مًعا  تتجاذب  األقطاب  وألن  مؤقتة.  القطب  ثنائية  مركبات  لتكوين  األلكيل 
الطاقة الازمة لفصل اجلزيئات بعضها عن بعض، وبذلك تزداد درجة غليان هاليدات 

األلكيل بازدياد حجم ذرة اهلالوجني.

 ماذا قراأت؟ ا�ضرح العاقة بني عدد اإللكرتونات يف اهلالوجني ودرجة الغليان.

الدرقية يف اإلنسان حتتوي عىل يوديد عضوي إال  الغدة  الرغم من أن هرمونات  عىل 
أنه  من النادر أن يتم العثور عىل اهلاليدات العضوية يف الطبيعة. إن ذرات اهلالوجني 
التي ترتبط بذرات الكربون أكثر نشاًطا من ذرات اهليدروجني املستبدلة. وهلذا السبب، 
كثرًيا ما تستعمل هاليدات األلكيل موادَّ أولية يف الصناعات الكيميائية بوصفها مذيبات 
ومواد تنظيف؛ ألهنا تذيب اجلزيئات غري القطبية بسهولة،  ومنها الدهون والزيوت. 
4-2 تطبيقات رباعي فلورو بويل إيثني )PTFE(؛ إذ يتم تصنيع هذا  الشكل  ويظهر 
النوع من البالستيك من غاز رابع فلورو إيثني. ويمكن تسخني الباستيك وتشكيله 
عندما يكون ليًنا. وهناك باستيك آخر شائع يسمى الفينيل وهو كلوريد البويل فينيل 
)PVC( الذي يمكن صناعته يف صورة لينة أو صلبة، ويمكن تشكيله عىل شكل صفائح 

رقيقة، أو نامذج لأللعاب.

الكيميائية  الصناعات  يف  األلكيل  هاليدات  تستعمل  ا�ضرح ملاذا  قراأت؟  ماذا   
بوصفها مواد أولية بداًل من األلكانات؟

فل��ورو  4-2 رباع��ي  ال�ضــكل 
بويل اإيثني )PTFE( مكون من 
مئات الوحدات. ويوفر �س��طًحا 
غ��ر ل�س��ق لكث��ر م��ن اأدوات 
املطبخ، ومن ذلك اأدوات اخلبز.

مقارنة بن هاليدات الألكيل والألكانات املقابلة لهااجلدول 2-2
الكثافة )g/ml( يف احلالة ال�ضائلةدرجة الغليان )C˚(ال�ضيغة الكيميائيةال�ضم الكيميائي

0.423 عند C H  4 -162162 ˚Cميثان

0.911 عند C H  3 Cl-24 25 ˚Cكلورو ميثان

C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  3 360.626بنتان

1C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 F62.80.791-فلورو بنتان

1C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 Cl1080.882-كلورو بنتان

1C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 Br1301.218-برومو بنتان

1C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 I1551.516-أيودو بنتان

زيــادةزيــادة

F

F

— C — 

—
—
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Substitution Reactions تفاعالت اال�ستبدال
من أين يأيت التنوع اهلائل للمركبات العضوية؟ يعد البرتول املصدر األول جلميع املركبات العضوية 
الصناعية. وُيظهر الشكل 5-2 عامل حقول النفط وهم ينقبون عن النفط، وهو أحد أشكال الوقود 
األحفوري الذي يتألف جممله من مواد هيدروكربونية تقريًبا، وبخاصة األلكانات. كيف يمكن حتويل 

األلكانات إىل مركبات خمتلفة مثل هاليدات األلكيل والكحوالت واألمينات؟ 
من طرائق إدخال املجموعات الوظيفية تفاعالت االستبدال، كام هو مبني يف اجلدول 3-2. ويف تفاعالت 
االستبدال حتل ذرة أو جمموعة ذرية حمل ذرة أو جمموعة ذرية أخرى يف املركب. ويف حالة األلكانات، يمكن 
أن حتل ذرة هالوجني - مثل الكلور أو الربوم - حمل ذرة هيدروجني يف عملية تســمى اهللجنة. ويوضح 
اجلدول 3-2  أحد األمثلة عىل عملية اهللجنـــة؛ إذ يتم اســـتبدال ذرة هيدروجني بذرة كلور يف مركب 
اإليثان. ويبني الشـكل 6-2  نوًعا آخـر من اهليدروكربـونـات املهلجنـة يسمى اهلالـوثان )2- برومو- 2 
- كلورو- 1،1،1 - ثالثي فلورو إيثان(، والذي استعمل أول مرة يف التخدير يف مخسينيات القرن العرشين. 
التفاعل  اجلدول 3-2 املعادالت العامة لتفاعالت االستبدال. ويمكن أن تكون X يف هذا  ويبني 

الفلور أو الكلور أو الربوم، ولكن ليس اليود؛ ألن اليود ال يتفاعل جيًدا مع األلكانات.

 ماذا قراأت؟ ار�سم الصيغة البنائية للهالوثان.

تفاعالت اال�ستبدالاجلدول 2-3
تفاعالت االستبدال العامة لتكوين هاليدات األلكيل

R-C H  3  +  X  2  → R-C H  2 X + HX

حيث x فلور، أو كلور، أو بروم

مثال عىل تفاعالت االستبدال )اهللجنة(
 C  2  H  6  +  Cl  2  →  C  2  H  5 Cl + HCl

                                                  كلورو إيثان      إيثان 
تفاعالت تكوين الكحوالت

R-X + O H  -  → R-OH +  X  - 

                                      كحول                        هاليد األلكيل

مثال عىل تفاعالت تكوين الكحوالت
C H  3 C H  2 Cl + O H  -  → C H  3 C H  2 OH + C l  - 

                    إيثانول             كلوروإيثان
تفاعالت تكوين األمينات

R-X + N H  3  → R-N H  2  + HX

                                   أمني                       هاليد األلكيل

مثال عىل تفاعالت تكوين األمينات
C H  3 (C H  2  )  6 C H  2 Br + N H  3  → C H  3 (C H  2  )  6 C H  2 N H  2  + HBr

                    أوكتيل أمني                  1-برومو أوكتان

ال�س��كل 5-2 عمال حقول النفط ينقبون عن 
البرتول. و ميكن ا�س��تخراج ما يزيد على 100 

األف برميل يوميًّا من بئر النفط الواحد.

ا�س��رح  العالقة بني النفط واملركبات الع�سوية 
ال�سناعية.
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الطب  يف  الهالوثان  6-2 ا�ستعمل  ال�ضكل 
ا  عامًّ خمدًرا  املا�سي  القرن  خم�سينيات  يف 

للمر�سى عند اإجراء العمليات اجلراحية.

تفاعالت ا�ضتبدال اأخرى عندما تتم هلجنة األلكانات يصبح هاليد األلكيل الناتج قابًا للدخول 
يف تفاعل استبدال آخر؛ حيث حتل ذرة أو جمموعة من الذرات حمل ذرة اهلالوجني. عىل سبيل املثال، 
لينتج  اهلالوجني  ذرة  -OH  حمل  القاعدية، حيث حتل جمموعة  املحاليل  األلكيل مع  تفاعل هاليد 
ألكيل مع حملول قاعدي باإلضافة إىل  لتفاعل هاليد  العامة  املعادلة   2-3 اجلدول  الكحول. ويبني 

مثال عىل هذا التفاعل. 
كام يؤدي تفاعل هاليد األلكيل مع األمونيا NH3 إىل أن حتل جمموعة األمني NH2- حمل ذرة 

اهلالوجني لينتج األلكيل أمني، كام هو مبني يف اجلدول 2-3. 

اخلال�ضة
  يــؤدي حلول جمموعــات وظيفية 
مـحـــل ذرة هـيــدروجـيـن فـي 
تكويــن  إىل  اهليدروكربونـــــات 
املركبـــــات  من  كبــرية  جمموعة 

العضوية.
  هاليــد األلكيل مركــب عضوي 
حيتــوي عــىل واحــد أو أكثر من 
ذرات اهلالوجــني املرتبطة مع ذرة 

كربون يف مركب أليفايت.

 قارن فيم ختتلف هاليدات األلكيل وهاليدات األريل؟. 4
ارسم الصيغ البنائية لكل مما يأيت:. 5

.a2- كلورو بيوتان.c3،1 - ثنائي فلورو هكسان

.b1،1،1- ثاثي كلورو إيثان.d4 - برومو- 1- كلورو بنزين
عّرف املجموعة الوظيفية، وسم املجموعة الوظيفية يف كل من الصيغ البنائية اآلتية، . 	

ثم ّسم نوع املركب العضوي لكل منها:

C H  3 C H  2 C H  2 OH  .a
 
CH3CH2NH2

  .c
 

C H  3 C H  2 F  .b .d

C23-053C-828378-08

O

CH3C — OH

— —

إجراء . 	 عند  بروبان  كلورو  الربوبان، و1 -  غليان  توقع درجة  يمكن  قّوم كيف 
مقارنة بينهام؟ فّس إجابتك.

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.

التقومي 2-12-1
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الأهداف
حتدد املجموعات الوظيفية التي متيز  	
الكحوالت، واإليثرات، واألمينات.

ترســم الصيغة البنائيــة لكل من   
الكحول واإليثر واألمني.

تناقش خواص واستعامالت الكحوالت   
واإليثرات واألمينات.

	مراجعة	املفردات
ال�س��وائل	التام��ة	المتزاج	تصف 

سائلني يذوب كل منهام يف اآلخر.	 

املفردات	اجلديدة
جمموعة اهليدروكسيل

الكحوالت
اإليثرات
األمينات

الكحولت	والإيرثات	والأمينات
Alcohols, Ethers, and Amines

 الأك�سجني	والنيرتوجني	من	اأكرث	الذرات	�سيوًعا	يف	املجموعات	
الوظيفية	الع�سوية.	

الربط	مع	احلياة عندما تلقيت آخر مصل طبي قامت املمرضة بتطهري جلدك بالكحول 
قبل حقنك. هل تعلم أن املمرضة كانت تستعمل أحد مشتقات اهليدروكربونات؟

Alcohols	الكحولت
كثري من املركبات العضوية حتتوي عىل ذرة أكسجني ترتبط مع ذرة كربون. وألن ذرة 
األكسجني حتتوي يف مدارها األخري عىل 6 إلكرتونات، يكون لدهيا القدرة عىل تكوين 
رابطتني تسامهيتني لتصل إىل نظام الثامين املستقر. كام يمكن لذرة األكسجني أن ترتبط 
برابطة ثنائية مع ذرة الكربون لتحل حمل ذرتني من اهليدروجني، وقد ترتبط برابطة أحادية 
مع الكربون ورابطة أخرى مع ذرة أخرى، مثل اهليدروجني. وتسمى جمموعة األكسجني- 
 .)-OH( واهليدروجني  التي ترتبط برابطة تسامهية مع ذرة الكربون جمموعة  اهليدروكسيل
وتسمى املركبات العضوية الناجتة عن إحالل جمموعة هيدروكسيل حمل ذرة هيدروجني 
الكحوالت. ويبني اجلدول 4-2 الصيغة العامة للكحوالت ROH، كام يوضح أيضا 

العالقة بني األلكانات البسيطة، مثل امليثان، وأبسط الكحوالت امليثانول.
العنب،  يف  املوجود  السكر  ختمر  عملية  نواتج  الكربون  أكسيد  وثاين  اإليثانول  ويعد 
وعجني اخلبز، ويستخدم اإليثانول يف الطب بسبب فاعليته بوصفة مطّهًرا. كام يستعمل 
مهمة  أولية  مادة  يعد  كام  البنزين،  إىل  إضافته  ويمكن  احلقن،  إعطاء  قبل  اجللد  لتعقيم 

لتحضري مركبات عضوية أخرى أكثر تعقيًدا.
يبني الشكل 7-2  نموذًجا جلزيء اإليثانول ونموذًجا جلزيء املاء. وباملقارنة بني النموذجني 
ستالحظ أن زاوية الرابطة التسامهية من األكسجني يف جزيء اإليثانول تساوي مقياس 
الكحول  جزيء  يف  اهليدروكسيل  جمموعة  تكون  ولذلك  املاء،  جزيء  يف  نفسها  الزاوية 
متوسطة القطبية، كام يف جزيء املاء، وقادرة عىل تكوين روابط هيدروجينية مع جمموعة 
هيدروكسيل يف جزيئات كحول أخرى. وبسبب هذه الرابطة فإن درجة غليان الكحول 

أعىل من درجة غليان املركبات اهليدروكربونية املامثلة هلا يف الشكل واحلجم.

الكحولتاجلدول	2-4

اأب�سط	الكحولت	واأب�سط	الألكاناتال�سيغة	العامة	

ROH

R متثل سلسلة أو حلقة الكربون 

املرتبطة مع املجموعة الوظيفية.
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ويمكــن أن يمتــزج الكحول متاًما مع املاء بســبب قطبيته ووجــود الرابطة 
اهليدروجينية. ويف احلقيقة يصعب فصل الكحول عن املاء بشــكل كامل بعد 
مزجهام. ولذلك تســتعمل عملية التقطري لفصل الكحــول عن املاء، وعىل 
الرغــم من ذلك يبقى حوايل %5 من املــاء يف مزيج اإليثانول واملاء بعد هناية 
هذه العملية متاًما، وبســبب قطبية جمموعة اهليدروكسيل يف الكحول فإنه يعد 
مذيًبا جيًدا للمواد العضوية القطبية. فعىل ســبيل املثال، يعد امليثانول أبســط 
الكحوالت، وهو من املذيبات الشائعة االستعامل يف الصناعة، مثل استعامله 

يف بعض الدهانات، كام يستعمل 2- بيوتانول مذيبًا يف بعض األصباغ.
 الحظ أن اســم الكحوالت يعتمد عىل اســم األلكانــات املقابلة هلا، مثل 
 هاليدات األلكيل. فعىل سبيل املثال، CH4 هو امليثان، وCH3OH امليثانول،
و CH3CH3 اإليثان، و CH3CH2OH اإليثانول. وتعتمد تسمية الكحوالت 
أساسًــا عىل عدد ذرات الكربون يف األلكان، وتعتمد قواعد التسمية العاملية 
األيوباك IUPAC عىل السلســلة أو احللقة األصليــة أواًل، ثم إضافة املقطع 
)ول( إىل هناية اســم األلكان ليمثل جمموعة اهليدروكسيل. ويف الكحوالت 
التــي تتكون من ثاث ذرات كربون أو أكثر هنــاك أكثر من موقع ملجموعة 
اهليدروكســيل. لذلك جيب اإلشــارة إىل املوقع برقم يضاف إىل االســم يف 

.2-8b 8-2، و الشكلa :البداية، كام هو مبني يف الشكلني
 ماذا قراأت؟ ف�ّضــر ملاذا ال تكون األسامء 3- بيوتانول، و4- بيوتانول 

أسامء صحيحة للمواد؟
واآلن انظر إىل الشــكل 8c-2 تتكون حلقة املركب مــن 6 ذرات كربون مع 
روابط أحادية، وقد تعلمت من قبل أن اسم املركب هو هكسان حلقي. وبسبب 
وجود جمموعة – OH مرتبطة مع الكربون يتم إضافة املقطع )ول( يف هناية اسم 
األلكان ألنه كحول. والرتقيم هنــا ليس رضوريًّا ألن مجيع ذرات الكربون يف 
احللقة متكافئة. لذا يســمى هذا املركب هكســانول حلقي. وهو مركب سام 

يستعمل مذيًبا لبعض املواد الباستيكية ويدخل يف صناعة املبيدات احلرشية.

 ولتسمية الكحوالت يف حالة وجود أكثر من جمموعة هيدروكسيل يف سلسلة 
الكربون يضاف املقطع "ثنائي" أو "ثاثي" أو "رباعي" قبل االسم ليشري إىل 
عدد جمموعات اهليدروكســيل  قبل االسم، ثم يضاف اسم األلكان واملقطع 

)ول( يف هناية االسم.
يبــني الشــكل 8d-2 جــزيء 3،2،1 – بروبان ترايول، واســمه الشــائع 
اجلليــسول. وهــو كحول حيتــوي عىل أكثر مــن جمموعة هيدروكســيل. 

واجلليسول يستعمل غالًبا مانًعا لتجمد الوقود يف الطائرات.
 ماذا قراأت؟ ف�ّضر ملاذا مل يتم ترقيم سلسلة ذرات الكربون عند تسمية 

املركب يف الشكل 8c-2؟
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b. 2- بيوتانول

d. 2،1 ،3- بروبان ترايول 

)اجلليسول(

c. هكسانول حلقي

a.1- بيوتانول

ال�ضكل 7-2 الزاوية بني رابطتي الأك�سجني 
القيا���س نف�س��ه تقريًب��ا يف  له��ا  الت�س��اهمية 

جزيئي املاء والإيثانول.

ال�ضكل 8-2  تعتمد ت�سمية الكحولت على 
اأ�سماء الألكانات املقابلة لها.
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Ethers الإيرثات
اإليثرات مركبات عضوية حتتوي عىل ذرة أكسجني مرتبطة مع ذرتني من الكربون. 
والصيغة العامة لإليثرات هي׳ROR. وأبسط إيثر هو الذي ترتبط فيه ذرة األكسجني 
مع جمموعتني من امليثيل. الحظ التشــابه بني امليثانول وثنائي ميثيل إيثر، كام هو مبني 

يف اجلدول 2-5. 
استعمل املصطلح إيثر أول مرة يف الكيمياء للمركب ثنائي إيثيل إيثر، وهو مادة متطايرة 
وشديدة االشتعال، وقد استعملت مادة خمدرة يف العمليات اجلراحية منذ عام 1842م 
حتى القرن العرشين. ومع مرور الوقت، اســتعمل املصطلــح إيثر ليدل عىل املواد 
العضوية التي هلا سلســلتان من اهليدروكربونات املرتبطة مع ذرة أكسجني واحدة.
ولعدم وجود ذرات هيدروجني مرتبطة مع ذرة األكســجني يف اإليثرات، ال تكّون 
جزيئاهتــا روابط هيدروجينية بعضها مع بعض. ولذلك فاإليثرات عموًما شــديدة 
التطاير؛ ألن درجــات غلياهنا منخفضة مقارنة بالكحــوالت التي هلا نفس احلجم 
والكتلــة اجلزيئية. كام أن اإليثرات قليلة الذوبــان يف املاء مقارنة بالكحوالت لعدم 
وجــود روابط هيدروجينية بني جزيئاهتا واملاء، وهــي كذلك أقل قطبية. ومع ذلك 
يمكن لذرة األكسجني أن تعمل مستقبًا لذرات اهليدروجني من جزيئات املاء، وهو 

ما يفس ذوباهنا بشكل قليل.

 ماذا قراأت؟ ا�ضتنتج ملاذا ال يفضل استعامل ثنائي إيثيل إيثر مادًة خمدرة؟
لتسمية اإليثرات التي هلا سلسلتان متطابقتان من األلكيل ترتبط مع األكسجني، يذكر 
اسم األلكيل أواًل، ثم يضاف كلمة إيثر. ويبني اجلدول 5-2 أيًضا الرتاكيب واألسامء 
ملركبني متامثلني من اإليثرات، مها: بروبيل إيثر، وهكســيل حلقي إيثر. أما إذا كانت 
ا بحسب احلروف اإلنجليزية، ثم يتبع  جمموعات األلكيل خمتلفة فعندها ترتب أبجديًّ
االســم بكلمة إيثر. وحيتــوي اجلدول 5-2 كذلك عىل مثالني مــن اإليثرات، إيثيل 

بيوتيل إيثر، وإيثيل ميثيل إيثر.

الإيرثاتاجلدول 2-5
ثنائي امليثيل اإيرث وامليثانولال�ضيغة العامة

ROR'

حيث متثل R و 'R سلسلة أو حلقة 
مرتبطة مع املجموعة الوظيفية

-25°C =65°C  =



اأمثلة على الإيرثات

 

O

 

CH3CH2CH2 
— O — CH2CH2CH3



 

CH3CH2 
— O — CH2CH2CH2CH3

  

CH3CH2 
— O — CH3



املفردات 
املفردات الأكادميية

)Bond( الرابطة
االتصال، والربط، والضم.

تربــط ذرة األكســجني ذرتــني من 
الكربون لتكون اإليثر.

المطويات 

ن مطويتــك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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Amines الأمينات
حتتوي األمينات عىل ذرات نيرتوجني مرتبطة مع ذرات الكربون يف سالسل 
يف  مبني  هو  كام   ،RNH2 العامة  الصيغة  وهلا  أروماتية،  حلقات  أو  أليفاتية 

اجلدول 2-6.
ولقد اشتق الكيميائيون اســم األمينات من األمونيا NH3. وتعد األمينات 
أوليــة وثانوية أو ثالثية اعتامًدا عىل ما إذا كانت واحدة أو اثنتان أو ثالث من 

ذرات اهليدروجني يف األمونيا قد حل حملها جمموعات عضوية.
وعند تسمية األمينات يشار إىل جمموعة األمني NH2 - باملقطع أمينو يف بداية االسم 
 أو أمني يف هناية االسم. ويشار يف بعض احلاالت إىل موقع األمني برقم، كام هو مبني يف
اجلدول 6-2. ويف حالة وجود أكثر من جمموعة أمني يستعمل املقطع ثنائي أو 

ثالثي أو رباعي ...إلخ يف بداية االسم ليدل عىل عدد جمموعات األمني.
يســتعمل األنيلني يف إنتاج األصباغ ذات الظالل العميقة اللون. واالســم 
الشائع لألنيلني مستمد من النباتات التي عرفت يف تلك الفرتة التارخيية. كام 
أن لكل من هكسيل حلقي أمني واإليثيل أمني دوًرا مهامًّ يف صناعة املبيدات 
احلرشية واملواد البالستيكية واألدوية واملطاط املستعمل يف صناعة اإلطارات.
وتعد رائحة األمينات املتطايرة غري مقبولة من قبل اإلنسان. واألمينات هي 
املســؤولة عن الكثري من الروائح املميزة للمخلوقــات امليتة، واملخلوقات 
املتحللة. وغالًبا ما تستعمل الكالب البوليسية املدربة لتحديد مكان الرفات 
البرشي باســتعامل هذه الروائح املميــزة بعد الكوارث، مثل التســونامي 

واألعاصري، والزالزل، كام تستعمل األمينات يف حتقيقات الطب اجلنائي.

الأميناتاجلدول 2-6

ال�صيغة العامة

RN H  2 

حيث متثل R سلسلة كربون أو حلقة 
مرتبطة مع جمموعة وظيفية

اأمثلة على الأمينات

التقومي 2-22-2
اخلال�صة

ــون الــكــحــوالت،  ــك ــت   ت
عندما  واألمينات  واإليثرات، 
حتل جمموعة وظيفية معينة حمل 
املركبات  يف  هيدروجني  ذرة 

اهليدروكربونية.
روابـط  تكـّون  الكحـوالت   
لذلك  بســهولة؛  هيدروجينية 
تكون  غلياهنــا  درجــات  فإن 
كبرية وتذوب بســهولة يف املاء 

مقارنة باملركبات األخرى.

 حّدد عنرصين يتوافران بشكل كبري يف املجموعات الوظيفية.. 	
حّدد املجموعة الوظيفية لكل مما يأيت، وسّم املادة املبينة لكل صيغة بنائية. . 	

.aNH2

CH3CHCH3

—

.bOH

.cCH3 
— O — CH2CH2CH3

ارسم الصيغة البنائية لكل جزيء مما يأيت:. 	.
.a1- بروبانول.cثنائي بروبيل إيثر
.b3،1 – دايول بنتان حلقي.d2،1 – بروبان ثنائي أمني

ناق�ش خواص الكحوالت، واإليثرات، واألمينات، ثم اذكر استعاماًل واحًدا لكلٍّ منها.. ..

املاء؟ فّس . 2. أكثر ذوبانية يف  املركبني  أدناه - أي  البنائية  الصيغة  اعتامًدا عىل  حلل - 
إجابتك.

CH3 
— O — CH3

OH

CH3CH2

—

NH2

H

H

 H — C — C — NH2
—

—

H

H

—
—



NH2

CH3CH2

—


NH2
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——
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——
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69



الأهداف
حتدد تركيب املركبات العضوية  	
التي حتتوي عىل جمموعة الكربونيل 
مثل األلدهيدات، والكيتونات، 
الـــكربوكسيلية،  واألحـامض 

واإلسرتات، واألميدات.
التي  املركبات  خواص  تناقش  	
حتتوي عىل جمموعة الكربونيل.

مراجعة	املفردات
القدرة  إىل  تشري  الكهرو�سالبية	
النسبية لذرات العنرص عىل جذب 

إلكرتونات الرابطة. 

املفردات	اجلديدة
جمموعة الكربونيل

األلدهيدات
الكيتونات

األمحاض الكربوكسيلية
جمموعة الكربوكسيل

اإلسرتات
األميدات

تفاعالت التكثف

مركبات	الكربونيل	
Carbonyl Compounds

 حتتوي	مركب��ات	الكربونيل	على	ذرة	اأك�س��جني	ترتبط	برابطة	ثنائية	
مع	الكربون	يف	املجموعة	الوظيفية.

الرب��ط	مع	احلي��اة  لعلك أكلت قطعة من احللوى بنكهة الفاكهة احلقيقية. حيتوي الكثري من 
الفواكه الطبيعية - ومنها الفراولة - عىل الكثري من املركبات العضوية التي تعطي نكهة الفواكه 

املميزة. وتوجد جمموعة الكربونيل يف أنواع كثرية من النكهات الصناعية الشائعة. 

	املركبات	الع�سوية	التي	حتتوي	على	جمموعة	الكربونيل	
Organic Compounds Containing the Carbonyl Group

يسمى الرتتيب الذي ترتبط فيه ذرة األكسجني برابطة ثنائية مع ذرة كربون جمموعة الكربونيل. 
وهي املجموعة الوظيفية يف املركبات العضوية املعروفة باسم األلدهيدات والكيتونات.

الألدهيدات	تعد األلدهيدات مركبات عضوية تقع فيها جمموعة الكربونيل يف آخر السلسلة، وتكون 
مرتبطة مع ذرة كربون متصلة بذرة هيدروجني من الطرف اآلخر. والصيغة العامة لأللدهيدات 

RCHO؛ حيث R جمموعة األلكيل أو ذرة اهليدروجني، كام هو مبني يف اجلدول 2-7.

وتســمى األلدهيدات بإضافة املقطع )ال( إىل هناية اسم األلكان الذي له عدد ذرات الكربون 
نفســه. وهكذا حيتوي املركب ميثانال، كام هو مبني يف اجلدول 7-2، عىل ذرة كربون واحدة. 
وهذا يعني أن اســم األلدهيد يؤخذ من اســم األلــكان املقابل وهو امليثــان. وألن جمموعة 
الكربونيل ترتبط يف األلدهيدات مع ذرة الكربون التي تقع يف هناية السلسلة، لذلك ال نستعمل 
الرتقيم عند تســمية األلدهيدات إال يف حاالت التفرعات أو وجود جمموعات وظيفية أخرى. 
وللميثانال اسم شائع يعرف به هو الفورمالدهيد. أما االسم الشائع لإليثانال فهو أسيتالدهيد. 
ويســتعمل العلامء غالًبا األســامء الشــائعة للمركبات العضوية؛ ألهنا مألوفــة للكيميائيني.

الألدهيداتاجلدول	2-7
اأمثلة	على	الألدهيداتال�سيغة	العامة

RCHO

حيث R متثل جمموعة ألكيل أو ذرة 
هيدروجني

C23-082C-828378-08

Methanal (formaldehyde)
H — C — H

O

— —

ميثانال )فورمالدهيد(
 

C23-083C-828378-08

H

—

Ethanal (acetaldehyde)

H — C — C — H

H

—

O

— —

إيثانال )أسيتالدهيد(

C23-078C-828378-08

— C —

O

— —

)سينامالدهيد(جمموعة الكربونيل

C23-008C-828378-08

Benzaldehyde

O

Salicylaldehyde

OH

C
H

——

—

O
C

H
——

—

)ساليسالدهيد(                    )بنزالدهيد(

C23-008C-828378

Cinnamaldehyde

O
CH — CCH

H

——
——
—

 فينل ميثانال  2- هيدروكيس بنزالدهيد  3- فينل، بروب - 2 - إينال 

2-32-3
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اإليثرات، التفاعل. وكام هو احلال مع  األلدهيد عىل جمموعة قطبية ونشطة يف   حيتوي جزيء 
ال تستطيع جزيئات األلدهيدات تكوين روابط هيدروجينية بعضها مع بعض؛ ألن جزيئاهتا 
ال حتتوي عىل ذرات هيدروجني مرتبطة مبارشة مع ذرة  األكسجني، لذلك تكون درجة غلياهنا 
القدرة  املاء  وجلزيئات  نفسه.  الكربون  ذرات  عدد  هلا  التي  الكحوالت  غليان  درجة  من  أقل 
عىل تكوين روابط هيدروجينية مع األكسجني املوجود يف جمموعة األلدهيد، لذلك تكون أكثر 

ذوبانية يف املاء من األلكانات، ولكن ليس كذوبانية الكحوالت واألمينات.
 .2-	 الشكل  يف  مبني  هو  كام  سنوات،  عدة  احلفظ  عمليات  يف  الفورمالدهيد  حملول  استعمل 
الشمع  من  نوع  لصنع  اليوريا  مع  للتفاعل  الفورمالدهيد  من  كبرية  كميات  تستعمل  ا  وصناعيًّ
املقاوم، واملواد الباستيكية الصلبة املستعملة يف صناعة األزرار، وقطع غيار السيارات، واألجهزة 
الكهربائية، فضًا عن الغراء الذي يعمل عىل إلصاق طبقات اخلشب مًعا. ويعد كل من بنزالدهيد 
اللوز نكهته  التي تعطي  املركبات  	-2 نوعني من  اجلدول  وساليسالدهيد، املوضح تركيبهام يف 
الطبيعية. أما رائحة القرفة ومذاقها - وهي نوع من التوابل التي تستخرج من حلاء شجرة استوائية 

- فيمكن إنتاجها بكميات كبرية بواسطة السينامالدهيد املوضح تركيبه يف اجلدول 	-2.

 ماذا قراأت؟ حدد اثنني من استعامالت األلدهيدات.
الكيتونات يمكن أن ترتبط جمموعة الكربونيل مع الكربون يف وسط السلسلة بداًل من ارتباطها يف 
هناية السلسلة. والكيتونات مركبات عضوية ترتبط فيها ذرة الكربون يف جمموعة الكربونيل مع ذريت 
كربون يف السلسلة. وله الصيغة العامة املوضحة يف اجلدول 8-2. وترتبط ذرات الكربون عىل طريف 
جمموعة الكربونيل مع ذرات كربون أخرى. إن أبسط الكيتونات وأكثرها شيوًعا هو األسيتون، الذي 

ترتبط فيه ذرات اهليدروجني فقط مع ذرات الكربون الطرفية، كام هو مبني يف اجلدول 8-2 أيًضا. 
االسم  قبل  رقم  ووضع  األلكان،  اسم  هناية  إىل  )ون(  املقطع  بإضافة  الكيتونات  تسمية  ويتم 
 ليدل عىل موقع جمموعة الكيتون. ففي املثال السابق تغري اسم األلكان من بروبان إىل بروبانون. 
وال يمكن ملجموعة الكربونيل إال أن تقع يف الوسط فقط، ومع ذلك يمكن إضافة الرقم 2- 

لاسم؛ ملزيد من التوضيح، كام يف اجلدول 2-8. 
وتشرتك الكيتونات واأللدهيدات يف الكثري من اخلواص الفيزيائية والكيميائية لتشابه تركيبيهام. 
فالكيتونات مركبات قطبية وأقل نشاًطا من األلدهيدات. وهلذا السبب يعد الكيتون مذيًبا شائًعا 
للمواد القطبية املعتدلة، ومنها الشمع والباستيك والطاء والورنيش والغراء. وكام هو احلال 
مع األلدهيد، ال تكّون جزيئات الكيتون روابط هيدروجينة بعضها مع بعض، ولكن يمكن أن 
تكّون روابط هيدروجينية مع جزيئات املاء. ولذلك فالكيتونات قابلة للذوبان يف املاء إىل حد 

ما، ولكن األسيتون قابل للذوبان يف املاء بشكل تام.

الكيتوناتاجلدول 2-8
اأمثلة على الكيتوناتال�ضيغة العامة

C23-167C-828378-08

R — C — R′

O

— —

حيث متثل R و 'R ساسل 
أو حلقات كربون مرتبطة مع 

جمموعات وظيفية

C23-009C-828378-08

2-Propanone
(acetone)

H — C — C — C — H H — C — C — C — C — H

O

H

H
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(methyethyl ketone)

—
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H

—
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H

H

—
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H

H
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—

H

H

—
—
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O
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2- بيوتانون )ميثيل إيثيل كيتون(

C23-009C-828378-08

2-Propanone
(acetone)

H — C — C — C — H H — C — C — C — C — H

O

H

H

2-Butanone
(methyethyl ketone)

—
—

H

H

—
—

H

H

—
—

H

H

—
—

H

H

—
—

——

O

——

2- بروبانون )األسيتون(

9-2 مت  الـــ�ـــضـــكـــل 
ا����س���ت���ع���م���ال حم���ل���ول 
ال���ف���ورم���ال���ده���ي���د يف 
العينات  حلفظ  املا�سي 
ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة. وق���د 
ا���س��ت��ع��م��ال  ت��ق��ي��ي��د  مت 
ال���ف���ورم���ال���ده���ي���د يف 
لأن  الأخ���رة  ال�سنوات 
الدرا�سات ت�سر اإىل اأنه 

قد ي�سبب ال�سرطان.

ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�ضة
 عن الإثرائية

خوا�ص الكربوهيدرات
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Carboxylic Acids
وتتكون  الكربوكسيل.  جمموعة  عىل  حتتوي  عضوية  مركبات  الكربوكسيلية  االمحاض 
جمموعة الكربوكسيل من جمموعة كربونيل مرتبطة مع جمموعة هيدروكسيل. ولذلك تكون 
ا  محضً  2-9 اجلدول  ويبني   .2-9 اجلدول  يف  كام  الكربوكسيلية  لألمحاض  العامة  الصيغة 
ا، هو محض اإليثانويك، وهو احلمض املوجود يف اخلل. وعىل الرغم من أن الكثري  مألوفً
من األمحاض الكربوكسيلية هلا أسامء شائعة، إال أن االسم بحسب طريقة التسمية الدولية 
يتكون من إضافة املقطع (ويك) إىل هناية اسم األلكان وإضافة كلمة محض يف بداية االسم. 

اسم محض األسيتيك مثالً بحسب الطريقة الدولية هو محض اإليثانويك.
– . فعىل سبيل املثال، يمكن كتابة  COOH وغالبًا ما تكتب جمموعة الكربوكسيل يف صورة
محض اإليثانويك يف صورة CH3COOH. ويتكون أبسط األمحاض الكربوكسيلية من جمموعة 
9-2. واسمه  اجلدول  HCOOH كام يف  الكربوكسيل املرتبطة مع  ذرة هيدروجني واحدة 
بحسب الطريقة الدولية هو محض امليثانويك، بينام االسم الشائع له محض الفورميك. وتقوم 
بعض احلرشات بإنتاج محض الفورميك بوصفه آلية للدفاع عن نفسها، كام يف الشكل 2-10.

كيف يشتق اسم محض اإليثانويك.
األمحاض الكربوكسيلية مركبات قطبية نشطة. وما يذوب منها يف املاء يتأين بشكل ضعيف 
إلنتاج أيون اهليدرونيوم، ويكون أيون احلمض السالب يف حاله اتزان مع املاء واحلمض 

غري املتأين. ويتأين محض اإليثانويك كاآليت: 
C H  3 COOH(aq)+  H  2O(l) � C   H  3   CO   O-  (aq) +    H  3    O+  (aq)

كهروسالبية  ذات  األكسجني  ذريت  ألن  املائية؛  املحاليل  يف  الكربوكسيلية  األمحاض  تتأين 
ا عن ذرة اهليدروجني إىل جمموعة OH–. ونتيجة لذلك  عالية، وجتذب اإللكرتونات بعيدً
ينتقل بروتون اهليدروجني إىل ذرة أخر لدهيا زوج من اإللكرتونات غري املرتبطة، كذرة 
عىل  تعمل  فإهنا  املاء  يف  تتأين  الكربوكسيلية  األمحاض  وألن  املاء.  جزيء  يف  األكسجني 

حتويل لون ورقة تباع الشمس الزرقاء إىل محراء، وتتميز بمذاق محيض الذع.
األديبيك -  ومحض  األكساليك  محض  ومنها   - املهمة  الكربوكسيلية  األمحاض  ولبعض   
حيتوي  قد  كام  احلمض.  ثنائية  تسمى  األمحاض  هذه  مثل  أكثر.  أو  كربوكسيل  جمموعتا 
البعض اآلخر عىل جمموعات وظيفية إضافية مثل جمموعات اهليدروكسيل، كام يف محض 
الالكتيك املوجود يف اللبن. وعادةً  تكون هذه األمحاض أكثر قابلية للذوبان يف املاء، وأكثر 

محضية من األمحاض التي حتتوي عىل جمموعة كربوكسيل واحدة فقط.
األمحاض  تصنف  ملاذا  فرسّ  أعــاله.  املعلومات  مستعمالً     

الكربوكسيلية  عىل أهنا أمحاض؟

2-9



R — C — OH

O

— —

R  متثل سلسلة أو حلقة من الكربون

C23-199C-828378-08

H — C
O — H

——
O

محض امليثانويك (محض الفورميك)

C23-087C-828378-08
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H

H

—
—

O

——

محض اإليثانويك (محض األسيتيك)
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�مركبات�ع�سوية�م�ستقة�من�الأحما�ض�الكربوك�سيلية�
Organic Compounds Derived from Carboxylic Acids

يتألف العديد من أصناف املركبات العضوية من تركيب محض كربوكسييل استبدلت 
فيه ذرة اهليدروجني أو جمموعة اهليدروكسيل بذرات أو جمموعات أخرى. ومن أكثر 

الفئات شيوًعا اإلسرت واألميدات.
الإ�سرتات�تعدُّ اإلســرات مركبات عضوية حتتوي عىل جمموعة كربوكسيل حّلت فيها 
جمموعة ألكيل حمل ذرة اهليدروجني املوجودة يف جمموعة اهليدروكســيل، كام يف الصيغة 
العامة املبيّنة يف اجلدول 10-2. ويتم تسمية اإلسرتات بكتابة اسم احلمض الكربوكسييل 
واســتعامل املقطع )وات( بدل املقطع )ويك( متبوعًا باأللكيل، كام هو موضح يف املثال 
املبني يف اجلدول 10-2. الحظ كيف اشتق اسم الربوبيل من الصيغة البنائية، وأن االسم 
املبني بني القوسني يعتمد عىل محض األسيتيك، وهو االسم الشائع حلمض اإليثانويك.
يف  منها  كثرية  أنواع  وتوجد  عطرة.  ورائحتها  متطايرة  قطبية  مركبات  واإلسرتات 
وتنتج   .2-11 الشكل  يف  كام  واألزهار،  الفواكه  ويف  الطبيعية  والنكهات  العطور 
املوز - عن مزيج من جزيئات عضوية  أو  التفاح  نكهة  الطبيعية - ومنها  النكهات 
واحد  إسرت  تركيب  النكهات  هذه  بعض  سبب  يكون  وقد  اإلسرتات.  منها  خمتلفة 
فقط. لذا يتم تصنيع اإلسرتات الستعامهلا يف كثري من األطعمة والنكهات واملرشوبات 

والعطور والشموع العطرية، واملواد املعطرة األخرى.

الإ�سرتاتاجلدول�2-10

مثال�على�الإ�سرتال�سيغة�العامة

O

R — C — O 

— —

 — R′  

جمموعة إسرت




 

CH3 — C — O — CH2CH2CH3

O

——

CH3(CH2)4C — O — CH3

O

— —


CH3CH2CH2C — O — CH2CH3

O

— —



ال�سكل�11-2 تعد الإ�صرتات م�صدر 
روائ��ح وطع��م الكث��ر م��ن الفواك��ه؛ اإذ 
يع��زى طع��م الفراول��ة اإلى هك�ص��انوات 
امليثيل، وطعم الأنانا�س ملركب بيوتانوات 
الإيثيل. ويعزى م�صدر الروائح الطبيعية 
اإلى خليط من الإ�ص��رتات والألدهيدات 

والكحولت.
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الأميدات تعدُّ األميدات مركبات عضوية تنتج عن إحالل ذرة نيرتوجني 
مرتبطة مع ذرات أخرى حمل جمموعة هيدروكسيل OH – يف احلمض 
الكربوكســييل. ويوضح اجلدول 11-2 الصيغــة العامة لألميدات. 
أميد  املقطع  إضافة  ثم  األلكان،  اسم  بكتابة  األميدات  تسمى 
اجلدول  يف  الظـاهـر  األميـد  اسم  يكون  لذا  االسم.  هناية  يف 
11-2 هو إيثان أميد، ولكنه يعرف باالسم الشائع أسيتاميد، 

املشتق من االسم الشائع محض األسيتيك.
الذي حيتوي  الطعام  من  أنواع  �سّم ثالثة  ماذا قراأت؟   

عىل محض اخلل )اإليثانويك(.
توجد جمموعة األميد الوظيفية بشكل متكرر يف الربوتينات الطبيعية 
وبعض املواد الصناعية. فعىل سبيل املثال، قد تكون استعملت 
مواد حتتوي عىل األسيتامينوفني - غري األسربين - لتخفيف األمل. 
وبالنظر إىل تركيب األسيتامينوفني الظاهر يف اجلدول 2-11، 
ستالحظ يف جمموعة األميد أن )- NH-( تربط جمموعة كربونيل 

مع جمموعة أروماتية.
واالسم   ،NH2CONH2 كارباميد  املهمة  األميدات  أحد  ويسمى 
محض  أميد  ثنائي  باسم  أيًضا  ويعرف  اليوريا،  هو  شيوًعا  األكثر 
يف  الربوتينات  هضم  عملية  نواتج  آخر  هي  واليوريا  الكربونيك. 
وعرق  واحلليب،  الصفراء،  واملرارة  الدم،  يف  وتوجد  الثدييات. 
 ،-NH2 الثدييات. عند حتطم الربوتينات تنتقل منها جمموعات األمني
ثم تتحول إىل أمونيا NH3، وهي مادة سامة للجسم، ويقوم الكبد 
بتحويلها إىل مادة اليوريا غري السامة. ويتم التخلص من اليوريا يف 

الدم بواسطة الكىل وخترج مع البول.
وبسبب احتواء اليوريا عىل نسبة عالية من النيرتوجني وسهولة 
حتوهلــا إىل أمونيا يف الرتبة فإهنا تســتعمل يف صناعة األســمدة 
الزراعيــة. كام تســتعمل اليوريا غــذاء للامشــية واألغنام؛ إذ 

تستعملها هذه احليوانات إلنتاج الربوتينات يف أجسامها.
املوجودة يف جسم  األميدات  ماذا قراأت؟ حّدد أحد   

اإلنسان.

الأميداتاجلدول 2-11

اأمثلة على الأميداتال�سيغة العامة
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H

اإليثان أميد )أسيتاميد(

تح�سير الإ�ستر 
كيف ُتميز الإ�سرت؟ 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ا ساخًنا بإضافة 150mL من ماء الصنبور . 2 حّض محاًما مائيًّ

عىل  الكأس  وضع   ،250mL سعتها  مدرجٍة  كأس  إىل 
سخان كهربائي، واضبط حرارته عند منتصف التدريج.

ِزْن 1.5g من محض السلسليك. ثم ضعه يف أنبوب اختبار . 	
وأضف إليه 3mL ماًء مقطًرا. استعمل خمباًرا مدرًجا سعته 
10mL لقيــاس حجم املاء، ثم أضــف 3mL ميثانول. 

وباستعامل املاصة أضف 3 قطرات من محض الكربيتيك 
املركز إىل أنبوب االختبار. حتذير: يمكن أن يسبب محض 
الكربيتيك املرّكز حروًقا، وقد يشــتعل امليثانول ويسبب 
انفجاًرا، لذا احفظه بعيًدا عن مصدر اللهب. وتعامل دائًم 

مع املواد الكيميائية بحذر.
عندما يســخن املاء وقبل الغليان ضــع أنبوب االختبار . 	

يف احلامم املائي مدة 5 دقائق. اســتعمل ماسك األنابيب 
لنقل أنبوب االختبار من احلامم املائي إىل حامل األنابيب 

الستخدامه الحًقا.
أفرغ . 	 ثم  املنتصف.  قطنية يف طبق برتي حتى  ضع كرات 

طبق  يف  القطنية  الكرات  فوق  االختبار  أنبوب  حمتويات 
برتي، وسجل مالحظاتك حول الرائحة الناجتة. 

التحليل
�س��ّم بعض املنتجــات التي تعتقد أهنا حتتــوي عىل هذا . 1

اإلسرت.
 قّوم فوائد ومضار اســتعامل اإلســرتات الصناعية عىل . 2

املستهلك باملقارنة مع استعامل اإلسرتات الطبيعية.
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Condensation Reactions تفاعالت التكثف
تفاعل  الصناعية  والعمليات  املختربات  يف  تتم  التي  التحضريات  من  العديد  تتضمن 
مادتني من املواد املتفاعلة العضوية لتكوين مركب عضوي ضخم؛ مثل األسربين، كام 

هو موضح يف الشكل 12-2. ويعرف هذا النوع من التفاعل بتفاعل التكثف.
يف تفاعل التكثف يتم ارتباط اثنني من جزيئات صغرية ملركبات عضوية لتكوين جزيء 
آخر أكثر تعقيًدا. ويرافق هذه العملية فقدان جزيء صغري مثل املاء. وينتج هذا اجلزيء 
عادة عن كال اجلزيئني املتحدين. وتعد تفاعالت التكثف تفاعالت حذف بحيث تتكون 

رابطة بني ذرتني مل تكونا مرتبطتني سابًقا.
ومن أكثر تفاعالت التكثف شــيوًعا تلك التي تتضمن اجلمع بني احلمض الكربوكسييل 
مع جزيئات ملركبات عضوية أخرى. والطريقة الشــائعة لتحضري اإلسرت تتم بتفاعالت 
التكثف بني األمحاض الكربوكســيلية والكحول. ويمكن متثيل هــذا التفاعل باملعادلة 

الكيميائية العامة اآلتية.
RCOOH + R'OH → RCOOR' +  H  2 O

التقومي 2-32-3
اخلال�صة

  مـركـبات الكربونيل مركبات 
عضوية حتتــوي عىل جمموعة 

.C=O

  هناك مخسة أنواع مهمة من 
الـمركبات العضوية تـحتوي 
عىل مـركبات الكربونيل، هي: 
األلدهيدات، والكيتونات، 
الكربوكسيلية،  واألمحاض 

واإلسرتات، واألميدات.

 صنف كل مركب من مركبات الكربونيل اآلتية إىل أحد أنواع املواد 3 	1
العضوية التي درستها يف هذا القسم. 

.a

C23-102C-828378-08

O

CH3CH2— O — C — CH3

——

.c

C23-104C-828378

O

.b

C23-103C-828378-08

NH2

O

CH3CH2CH2C —

——

.d

C23-099C-828378-08

CH3CH2CH2CH

O

— —

 
صف نواتج تفاعل التكثف بني احلمض الكربوكسييل والكحول.3 	1
األلدهيد، 3 	1 متثل  التي  العامة  الصيغة  اشتق   .CnH2n+2 لأللكانات  العامة  الصيغة  حدد 

والكيتون، واحلمض الكربوكسييل.
ذات 3 	1 كربوكسيل  جمموعات  عىل  حتتوي  التي  العضوية  املركبات  تكون  ملاذا  استنتج 

خواص محضية عندما تذوب يف املاء، بينام ليس ملركبات أخرى مشاهبة هلا يف الرتكيب 
مثل األلدهيد اخلواص نفسها؟

C23-015C-828378-08

H C — OH

H OH HO — CCH 3

  


H

H O

— ——

O

— ——
H C — OH

H O — CCH3

H

H O

— ——

O

— ——

+   H2O 
ال�ص��كل 12-2 لتح�س��ر الأ�س��رين يتح��د جزيئان 
ع�سويان من خالل تفاعل التكثف لتكوين جزيء اأكر.

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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الأهداف
ت�صن��ف تفـــاعالت املركبات  	
العضوية إىل أحد األنواع اخلمسة 
اآلتية: االستبدال، أو اإلضافة، أو 
احلذف، أو األكسدة و االختزال، 

أو التكثف.
لكتابة  البنائية  الصيغ  ت�ص��تعمل  	
املركبات  تفاعــالت  معادالت 

العضوية.
تتوقع نواتج تفاعالت املركبات  	

العضوية
مراجعة المفردات

رسعة  معدل  تزيد  مادة  املحّفز	
التفاعل الكيميائي بخفض طاقات 
التنشيط دون أن تستهلك يف التفاعل. 

املفردات	اجلديدة
تفاعالت احلذف

تفاعالت حذف اهليدروجني
تفاعالت حذف املاء

تفاعالت اإلضافة
تفاعالت إضافة املاء

تفاعالت اهلدرجة

تفاعالت	اأخرى	للمركبات	الع�صوية
Other Reactions of Organic Compounds
 ت�صني��ف	تفاع��الت	املركب��ات	الع�صوي��ة	يجع��ل	توقع	ن��واجت	التفاعالت	

اأ�صهل.
الربط	مع	احلياة عند تناولك طعام الغداء ال خيطر ببالك ما حيدث من أكسدة للمركبات 
العضوية. ومع ذلك فهذا ما حيدث داخل جسمك؛ حيث تعمل أجهزة اجلسم عىل تفتيت 

الطعام الذي تناولته للحصول عىل الطاقة الالزمة جلسمك.

	ت�صنيف	تفاعالت	املواد	الع�صوية	
Classifying Reactions of Organic Substances

اكتشف علامء الكيمياء العضوية آالف التفاعالت التي يمكن هبا حتويل املركبات العضوية 
إىل مركبات عضوية أخرى خمتلفة. وباستعامل جمموعة من هذه التفاعالت، تعتمد الصناعات 
الكيميائية عىل حتويل املركبات الصغرية من البرتول والغاز الطبيعي إىل مركبات كبرية. وتوجد 
املركبات العضوية املعقدة يف العديد من املنتجات املفيدة، ومنها األدوية واملواد املستهلكة، كام يف 
الشكل13-2. وباإلضافة إىل تفاعالت االستبدال والتكثف هناك أنواع أخرى من التفاعالت 

العضوية،  هي: احلذف واإلضافة واألكسدة واالختزال.
تفاع��الت	احل��ذف هناك طريقــة واحدة لتغري األلــكان إىل مادة أكثر نشــاًطا يف التفاعالت 
الكيميائية، أال وهي تكوين رابطة تسامهية ثنائية بني ذرتني من الكربون لتكوين األلكني. وتسمى 
عملية تكوين األلكني من األلكان تفاعالت احلذف، وهي التفاعالت التي يتم فيها حذف ذرتني 
من الذرات املرتبطة مع ذريت كربون متجاورتني؛ حيث يتم إضافة رابطة ثنائية بني ذريت الكربون. 

.H2 أو ،HCl أو ،H2O وغالًبا ما تكّون الذرات املحذوفة جزيئات مستقرة، مثل

	ماذا	قراأت؟	عرف	تفاعالت احلذف مستعماًل كلامتك اخلاصة.

ال�ص��كل	13-2 الكث��ر م��ن املنتجات ال�س��تهالكية - ومنه��ا الأواين 
البال�صتيكية والألياف امل�صتعملة يف �صناعة احلبال واملالب�س، والزيوت 

وال�ص��موع الت��ي ت�ص��تعمل يف م�ص��تح�صرات التجمي��ل - م�صنوع��ة م��ن 

البرتول والغاز الطبيعي.

2-42-4

76



حيرض اإليثني، وهواملادة األولية املستعملة يف صناعة أدوات وأرضيات املالعب، كام هو مبني 
يف الشــكل 14-2، وتســمى التفاعالت التي يصاحبها حذف ذريت هيدروجني من اإليثان 

تفاعالت حذف اهليدروجني. الحظ أن ذريت اهليدروجني قد كّونتا غاز اهليدروجني.

→ H2CC
HH

H H
+



H — C — C — H

H

H

—
—

H

H

—
—

———— ——

ويمكن أن يدخل هاليد األلكيل يف تفاعل حذف إلنتاج األلكني وهاليد اهليدروجني، كام هو 
مبني الحًقا.

R-C H  2 -C H  2 -X → R-CH=C H  2  + HX
       هاليد الهيدروجني             األكني                                        هاليد الألكيل

ويمكن أن تدخل الكحوالت أيًضا يف تفاعالت حذف يتم فيها فقد ذرة هيدروجني وجمموعة 
 هيدروكسيل وتكوين املاء، كام   هو مبني أدناه. وتسمى تفاعالت احلذف التي يصاحبها تكوين املاء

 تفاعالت حذف املاء. ويف هذا التفاعل يتحول الكحول إىل ألكني وماء.

  

  R — C — C — OH 

H

H

—
—

H

H

—
—

→ ——
R H

H
C C

H

H

H
O

+       H2O

ويمكن كتابة معادلة هذا التفاعل عموًما عىل النحو اآليت:
R-C H  2 -C H  2 -OH → R-CH=C H  2  +  H  2 O

ال�ش��كل 14-2 ي�صنع البويل اإيثيليين املنخف�ض 
الكثافيية ميين غاز الإيثيين حتت �صغييط مرتفع عند 
وجييود مييواد حمفييزة. وي�صييتعمل هييذا النييوع ميين 
البال�صتيك يف جتهيزات مالعب الأطفال؛ ل�صهولة 
ت�صييكيله يف اأ�صييكال متنوعيية، كمييا ي�صييهل اإعطيياوؤه 
األواًنييا متعييددة، اإ�صافيية اإلييى قدرتييه علييى حتمييل 

ال�صتعمال املتكرر.

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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تفاعــالت الإ�ضافــة نــوع آخر من تفاعات املركبــات العضوية، وهي تعد تفاعات عكســية 
لتفاعات احلــذف. وحتدث تفاعالت اإلضافــة عندما ترتبط ذرات أخرى مــع ذرات الكربون 
املكونة للرابطة التســامهية الثنائية أو الثاثية. وتتضمن تفاعات اإلضافة تكســري الرابطة الثنائية 
يف األلكينات أو الرابطة الثاثية يف األلكاينات. وحتدث هذه التفاعات عند وجود تركيز عاٍل من 
اإللكرتونات يف الرابطة الثنائية أو الثاثية. لذلك متيل اجلزيئات واأليونات إىل جذب اإللكرتونات 
لتكوين روابط تستعمل فيها إلكرتونات الروابط الثنائية أو الثاثية. وأكثر تفاعات اإلضافة شيوًعا 

هي التي تضيف كاًّ مما ييل: X2، و HX، و H2، و H2O إىل األلكينات، كام يف اجلدول 2-12.
وتعد تفاعالت إضافة املاء، املبينة يف اجلدول 12-2، تفاعات إضافة؛ حيث يتم فيها إضافة ذرة 
اهليدروجني وجمموعة اهليدروكسيل من جزيء املاء إىل الرابطة الثنائية أو الثاثية. وتبني املعادلة 

العامة املبينة يف اجلدول 12-2 أن تفاعات إضافة املاء عكس تفاعات حذف املاء.
الثاثية  أو  الثنائية  الرابطة  تكّون  التي  الكربون  إىل ذرات  اهليدروجني  تفاعات إضافة   وتسمى 
تام، وعندما  بشكل  الثنائية  الرابطة  مع   H2 من  يتفاعل جزيء واحد  اهلدرجة؛ حيث  تفاعالت 

يضاف H2 إىل الرابطة الثنائية يف األلكينات يتحول األلكني إىل ألكان.

 ماذا قراأت؟ حدد التفاعل العكيس لتفاعل اهلدرجة.

تفاعالت الإ�ضافةاجلدول 2-12
املادة الناجتةاملادة املتفاعلة امل�ضافةالألكن املتفاعل

R H

H
C C

H

——

         الكحول         املاء
H

H — O 

—

H OH

H H

R — C — C — H

— —

— —

         ألكان         اهليدروجني
H — H H H

H H

R — C — C — H

— —

— —

         هاليد األلكيل         هاليد اهليدروجني
H — XH

H H

R — C — C — H

— —

— —

X

         ثنائي هاليد األلكيل         اهلالوجني
X — X

H H

X X

R — C — C — H

— —

— —
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ا يف حال  تستعمل املحفزات عادة يف عملية هدرجة األلكينات؛ ألن طاقة تنشيط التفاعل عالية جدًّ
يعمل  سطًحا  الباالديوم-  أو  الباتنيوم  مسحوق  -مثل  املحّفزات  وتوفر  املحفزات.  وجود  عدم 
عىل ادمصاص جزيئات املواد املتفاعلة، وهييئ الفرصة لإللكرتونات لارتباط مع ذرات أخرى. 
وتفاعات اهلدرجة شائعة االستعامل يف حتويل السوائل الدهنية غري املشبعة املوجودة يف الزيوت 
إىل دهون مشبعة وصلبة عند درجة حرارة  السوداين-  والفول  والذرة  الصويا  فول  النباتية -مثل 
أيًضا  األلكاينات  وتدخل  السمن.  تصنيع  ذلك يف  بعد  املهدرجة  الدهون  تستعمل  الغرفة؛ حيث 
يف تفاعات اهلدرجة إلنتاج األلكينات أو األلكانات. وجيب إضافة جزيء واحد من H2 إىل كل 

رابطة ثاثية لتحويل األلكاين إىل ألكني، كام يأيت:
R — C ≡ C — H +  H  2  → R — CH = C H  2 

ويتحول األلكاين إىل ألكني بعد إضافة اجلزيء األول من H2، وعند إضافة اجلزيء الثاين من 
H2 يستمر تفاعل اهلدرجة ويتحول األلكني إىل ألكان.

R — CH = C H  2  +  H  2  → R — C H  2  — C H  3 

التفاعات  يف  ومفيدة  مهمة،  إضافة  تفاعات  األلكني  إىل  اهليدروجني  هاليد  إضافة  وتعد 
الصناعية إلنتاج هاليد األلكيل. واملعادلة العامة هلذه التفاعات هي كام يأيت:

R — CH = CH — R´ + HX → R — CHX — C H  2  — R´

مختبر تحليل البياناتمختبر تحليل البيانات
* مبنية عىل بيانات رقمية واقعية

تفسير البيانات 
ما الظروف املنا�ضبة لهدرجة زيت الكانول؟

النباتيــة للمحافظة عــىل مذاقها  يتم هدرجــة الزيوت 
وتغيري خواص الذوبانية هلا. وألن الدالئل تشــري إىل أن 
متشــكات ترانس - لألمحاض الدهنية تقرتن مع زيادة 
خماطر اإلصابة بأمراض القلــب والسطان، لذا يفضل 
توافر احلد األدنى من هذه الدهون، وتوافر احلد األقىص 

ملتشكات سيس -  حلمض األوليك.
البيانات واملالحظات

يبني اجلدول عن اليسار بعض بيانات التجربة.

التفكري الناقد  
احسب النسبة املئوية للناتج يف كل حماولة يف اجلدول.. 1
قــّوم أي املحاوالت تعطــي أعىل نســبة مئوية من . 2

متشكات سيس - حلمض األوليك وأقل نسبة من 
متشكات ترانس - لألمحاض الدهنية؟

فّس ملاذا يتم استعامل هذه التقنية؟ وهل هي مفيدة يف . 3
عمليات التصنيع؟

بيانات حول زيت الكانول
التجريبيةاملحاكاة احلا�ضوبية

رقم 

املحاولة

تران�ض

اأحما�ض دهنية

(wt. %)

�ضي�ض

حم�ض الأوليك

(wt. %)

تران�ض

اأحما�ض دهنية

(wt. %)

�ضي�ض

حم�ض الأوليك

(wt. %)

14.9069.105.8070.00

24.7963.754.6164.00

34.0468.964.6167.00

45.9962.807.1065.00

54.6068.105.3866.50
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  يمكن حتويل كثري من املركبات العضوية إىل مركبات أخر عن 
املوجود  امليثان  حتويل  تريد  أنك  افرتض  املثال،  سبيل  فعىل  واالختزال.  األكسدة  تفاعالت  طريق 
يف الغاز الطبيعي إىل ميثانول، وهو مذيب صناعي عام ومادة أولية لصنع الفورمالدهيد وإسرتات 
 [O]متثل بحيث   ،2-13 اجلدول  يف  املبينة  املعادلة  يف  كام  ميثانول،  إىل  امليثان  حتويل  ويتم  امليثيل. 

األكسجني من مصدر مثل أكسيد النحاس II، أو ثاين كرومات البوتاسيوم، أو محض الكربيتيك.
اإللكرتونات،  فقدان  عملية  هي  األكسدة  أن  املعروف  من  يتفاعل؟  عندما  للميثان  حيدث  ماذا 
اكتساب  عملية  فهو  االختزال  أما  اهليدروجني.  تفقد  أو  األكسجني  تكسب  عندما  املادة  وتتأكسد 
اإللكرتونات، وختتزل املادة عندما تفقد األكسجني أو تكسب اهليدروجني. لذلك، حدثت أكسدة 
للميثان ألنه اكتسب األكسجني وحتول إىل ميثانول. وبالتأكيد يتضمن كل تفاعل أكسدة واختزال 
ا  عمليتي األكسدة واالختزال. ويمكن وصف تفاعالت األكسدة واالختزال يف املواد العضوية اعتامدً

عىل التغري الذي حيدث للمركبات العضوية بعد التفاعل.
لتحضري  خطوات  جمموعة  من  األوىل  اخلطوة  يعد   2-13 اجلدول  يف  املبني  امليثانول  أكسدة  إن 
العوامل املؤكسدة. ويعد حتضري األلدهيد  13-2. وللتوضيح تم حذف  اجلدول  األلدهيد، كام يف 

هبذه الطريقة من املهام الصعبة؛ ألن األكسدة قد تستمر فيتحول األلدهيد إىل محض كربوكسييل.

أكسدة  استمرار  عند  حمتملني  ناجتني  لتحديد   2-13 اجلدول  استعمل   
األلدهيد.

2-13

H

H

H — C — H   +   (O)     →     H — C — O — H

—
—

H

H

—
—
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ومع ذلك، التتأكســد مجيع الكحوالت إىل ألدهيدات، ومن ثم إىل أمحاض 
كربوكسيلية. ولفهم السبب، قارن بني أكسدة 1- بروبانول  و 2 - بروبانول يف 
اجلدول 13-2. الحظ أن أكسدة 2 - بروبانول تنتج كيتون، وليس ألدهيد. 
والكيتون ال يتأكسد بسهولة إىل محض كربوكسييل، بينام يتأكسد  1 - بروبانول 
 بسهولة لتكوين محض الربوبانويك، يف حني يتكون 2 - بروبانون من أكسدة

2 - بروبانول وهو ال يتفاعل إلنتاج محض كربوكسييل. 

 ماذا قراأت؟ اكتب معادلة تكوين محض الربوبانويك مستعمًا صيًغا 
جزيئية تشبه تلك املوجودة يف اجلدول 2-13.

تفاعات األكسدة  أن  لقد عرفت  تفاعات األكسدة واالختزال؟  ما أمهية 
واالختزال لدهيا القدرة عىل أن تغرّي جمموعة وظيفية إىل أخرى. وتساعد هذه 
اخلاصية الكيميائيني عىل استعامل تفاعات األكسدة واالختزال، إضافة إىل 
تفاعات االستبدال واإلضافة لتحضري جمموعة هائلة ومتنوعة من املنتجات 
النافعة. وتعتمد أنظمة املخلوقات احلية مجيعها عىل الطاقة الناجتة عن تفاعات 
األكسدة. وتعد تفاعات االحرتاق من أكثر تفاعات األكسدة واالختزال جذًبا 
لانتباه؛ إذ حترتق املركبات العضوية التي حتتوي عىل الكربون واهليدروجني يف 
وجود كمية كافية من األكسجني إلنتاج ثاين أكسيد الكربون واملاء. وتوضح 

املعادلة اآلتية احرتاق اإليثان الطارد للحرارة. 
2 C  2 H  6(g)+ 7 O  2(g) → 4C O  2(g)   + 6 H  2 O(g)  ∆H = -3120 kJ

وتعتمد معظم بلدان العامل عىل احرتاق املواد اهليدروكربونية بوصفة املصدر 
الرئيس للطاقة، كام يف الشكل 2-15.

 توقع نواجت التفاعالت الع�ضوية
 Predicting Products of Organic Reactions

يمكن استعامل املعادالت العامة التي متثل تفاعات املواد العضوية - االستبدال، 
التفاعات  نواتج  لتوقع  والتكثف  واالختزال،  واألكسدة  واإلضافة،  واحلذف، 
لتفاعل  احلذف  تفاعل  نواتج  توقع  إليك  طلب  لو  املثال،  سبيل  فعىل   العضوية. 
1- بيوتانول فأنت تعلم أن تفاعل احلذف الشائع يتضمن حذف املاء من الكحول.

النا���س يف جمي��ع  15-2 يعتم��د  ال�ضــكل 
اأنحاء الع��امل على اأك�س��دة الهيدروكربونات 

للو�سول اإىل العمل ونقل املنتجات.

الكيمياء يف واقع احلياة
الهيدروكربونات العطرية املتعددة 

احللقات
 Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs)

إىل  يرمز  الــبــيــولــوجــيــة  اجلــزيــئــات 
اهليدروكربونات العطرية املتعددة احللقات 
بـ PAHs.  وقد تم العثور عليها يف النيازك، 
واملادة املحيطة بالنجوم امليتة. ونتيجة ملحاكاة 
العلامء للظروف يف الفضاء تبني أن حوايل 
%10 من PAHs يتم حتويلها إىل كحول، 

وكيتونات، وإسرتات. ويمكن استعامل هذه 
اجلزيئات لتكوين املركبات التي تعد ذات 

أمهية لألنظمة البيولوجية.
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التقومي 2-42-4
اخلال�ضة

  يمكن تصنيف معظم تفاعات 
املركبات العضوية ضمن واحد 
االستبدال،  أنواع:  مخســة  من 
والتكثف، واحلذف، واإلضافة، 

واألكسدة واالختزال.
  يمكن معرفة املركبات العضوية 
املتفاعلة من توقع نواتج التفاعل.

 صنف كل تفاعل إىل اســتبدال، أو تكثــف، أو إضافة، أو حذف .. 	1
.a

C22-34A-874637

CH3CH      CHCH2CH3 + H2 →   CH3CH2—CH2CH2CH3 —  — 

.b

C23-110C-828378-08

CH3CH2CH2CHCH3   →   CH3CH2CH      CHCH3 + H2O  

—

OH

 —  — 

حدد نوع التفاعل العضوي الذي حيقق أفضل ناتج لكل عملية حتويل مما يأيت:. 18
.aهاليد ألكيل  ألكني.cكحول + محض كربوكسييل  إسرت
.bألكني   كحول.dألكني  هاليد ألكيل
أكمل كل معادلة مما يأيت عن طريق كتابة الصيغة البنائية للنواتج األكثر احتاماًل:. 	1
.a⟶  
.b⟶ 

من . 	2 نوعني  تكون  إىل  بيوتني   –  1 إىل  املاء  إضافة  يؤدي  ملاذا  فّس  النواتج  توقع 
ن نوًعا واحًدا من النواتج؟ النواتج، بينام إضافة املاء إىل 2 – بيوتني تكوِّ

C22-35A-874637

CH3CH      CHCH2CH3 + H2 → —  — 

C23-113C-828378-08

CH3CH2CHCH2CH3 + OH-  →

—

Cl

املعادلة العامة حلذف املاء من الكحول هي كام يأيت:
R — C H  2  — C H  2  — OH → R — CH = C H  2  +  H  2 O

ولتحديد النواتج الفعلية، ارسم أواًل الصيغة البنائية لـ 1- بيوتانول، ثم استعمل املعادلة العامة 
نموذجًــا ملعرفة كيفية تفاعــل 1 – بيوتانول. تبني املعادلة العامة أنــه تم حذف OH و H من 

سلسلة الكربون. وأخرًيا ارسم الصيغة البنائية للنواتج ، كام يف املعادلة اآلتية:
C H  3  — C H  2  — C H  2  — C H  2  — OH → C H  3  — C H  2  — CH = C H  2  +  H  2 O

1 - بيوتانول 1 - بيوتني   

ومثال آخــر، افرتض أنك تود توقع نواتج التفاعل بني البنتــني احللقي وبروميد اهليدروجني. 
تذكر أن املعادلة العامة لتفاعات اإلضافة بني األلكينات وهاليدات األلكيل هي:

R — CH = CH — R´ + HX → R — CHX — C H  2   — R´

 ارسم أواًل الصيغة البنائية للبنتني احللقي، ثم أضف صيغة بروميد اهليدروجني، ويمكنك من 
املعادلة العامة ماحظة مكان إضافة كل من اهليدروجني والربوم عىل الرابطة الثنائية لتكوين هاليد 
األلكيل. وأخرًيا ارســم صيغة الناتج. فإذا كان عملك صحيًحا فستحصل عىل املعادلة اآلتية:

Br

  

HBr  →+
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الأهداف
ترســم العالقة بــن البوليمر   

واملونومرات املكّونة له.
إىل  البلمرة  تفاعالت  تصنف   

إضافة أو تكثف.
تتوقع خواص البوليمر اعتامًدا   
عىل الرتاكيب اجلزيئية ووجود 

املجموعات الوظيفية.

 مراجعة املفردات
الكتلة املولية: كتلة مول واحد 

من املادة. 
املفردات اجلديدة

البوليمرات
املونومرات

تفاعالت البلمرة
البلمرة باإلضافة
البلمرة بالتكثف

Polymers البوليمرات
 البوليمييرات ال�ضناعية مركبات ع�ضوية كبييرة تتكون من تكرار 

وحدات مرتبطة مًعا عن طريق تفاعالت الإ�ضافة اأو التكثف.
الربييط مييع احلياة  فّكر كيف تكون حياتك خمتلفة دون أكياس الفطائر البالســتيكية، 
وأكواب البالستيك، وأقمشة النايلون والبوليسرت، والفينيل املستعمل يف املباين، وجمموعة 
أخرى متنوعة من املواد الصناعية؟! تشرتك مجيع هذه املواد يف يشء واحد عىل األقل، هو 

أهنا مجيًعا مصنوعة من بوليمرات.

The Age of Polymers ع�ضر البوليمرات
حتتوي األقراص املضغوطة، كام هو موضح يف الشكل 16-2 عىل بويل كربونات، وهي 
ا مع جمموعات من الذرات ذات نمط تكراري  مصنوعة من سلسلة جزيئات طويلة جدًّ

منتظم. وهذا اجلزيء مثال عىل البوليمرات الصناعية.
يف  املتكررة.  البنائية  الوحدات  من  العديد  من  تتكّون  كبرية  جزيئات  البوليمرات 
n بجانب الوحدة البنائية للبويل كربونات ليشري إىل عدد  الشكل16-2 يستعمل الرمز 
n ختتلف اختالًفا كبرًيا من بوليمر إىل  البنائية يف سلسلة البوليمر. وألن قيم  الوحدات 
تصل  وقد   10,000  amu من  أقل  تكون  قد  للبوليمرات  املولية  الكتلة  أن  نجد  آخر، 
القيم إىل أكثر من amu 1,000,000. فعىل سبيل املثال حتتوي سلسلـة من الطـالء غري 

.40,000 amu الالصـق عىل نحو 400 وحدة بنائية كتلتها املولية تساوي
وقدياًم كان استعامل الناس يقترص عىل املواد الطبيعية قبل تطوير البوليمرات الصناعية، 
العرشين  القرن  مطلع  وبحلول  والقطن.  والصوف  واملعادن  واخلشب  احلجر  مثل 
والبالستيك  املطاط  -مثل  ا  كيميائيًّ املعاجلة  الطبيعية  البوليمرات  بعض  أصبحت 
والسيليلويد- متاحة لالستعامل، إىل جانب املواد الطبيعية. وحيرض السيليلويد بمعاجلة 

سليلوز القطن أو األلياف اخلشبية مع محض النيرتيك.
وكان أول بوليمر صناعي تم حتضريه عام 1909م قد متيز بالصالدة واللمعان. وهو نوع 
من البالستيك يسمى الباكااليت. وبسبب مقاومته للحرارة، اليزال يستعمل إىل اليوم يف 
أجهزة الوقود الكبرية. ومنذ عام 1909م، طورت مئات البوليمرات الصناعية األخرى. 

وبسبب االستعامل الواسع للبوليمرات، ربط الناس هذا العرص بالبوليمرات.

ال�ضكل 16-2 الأقرا�ص املدجمة م�صنوعة 
من البويل كربونات، وحتتوي على �سال�سل 

طويلة من الوحدات البنائية.

O

CH 3

C O–C

CH 3

O

— —

n

2-52-5
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بوليمرات متجانسة

بوليمرات متجانسة

بوليمرات 
خمتلطة املونومر األول

املونومر الثاين

التفاعالت امل�ضتعملة ل�ضناعة البوليمرات  
Reactions Used to Make Polymers

ا، إذ يمكن تصنيع البوليمرات يف  يعد تصنيع البوليمرات عملية سهلة نســبيًّ
خطوة واحــدة، تكون فيها املادة املتفاعلة الرئيســة جزيئات عضوية صغرية 
بسيطة تسمى مونومرات. واملونومرات هي اجلزيئات التي يصنع منها البوليمر.
 فعند صناعــة البوليمر ترتبط املونومرات مًعا الواحد تلو اآلخر يف سلســلة من 
اخلطوات السيعة. وغالًبا ما تســتعمل املحّفزات ليتــم التفاعل بسعة معقولة. 
ويف بعض البوليمرات -مثل ألياف البوليسرت والنايلون- يرتبط اثنان أو أكثر من 
املونومرات مًعا بتسلسل متناوب. وتسمى التفاعات التي ترتبط فيها املونومرات 
مًعــا تفاعالت البلمرة. وتســمى جمموعة الــذرات املتكررة الناجتــة عن ترابط 
املونومرات وحدة بناء البوليمر، ويبني الشــكل 	1-2 العاقة بني البوليمرات 

واملونومرات املكونه له.
 وتتكــون وحدة بنــاء البوليمر من اثنني مــن املونومرات املختلفــة التي هلا 
املكونات نفسها. ويبني الشكل 18-2 ألعاب األطفال غري القابلة للكس التي 
تصنع من البــويل إيثيلني املنخفض الكثافــة )LDPE(، والذي حيض ببلمرة 
ٍ عاٍل. كام يعداإليثني أيضا مادة أولية لتحضري وإنتاج البويل  اإليثني حتت ضغط
إيثيلني رباعي فثــاالت )PETE(، وهو املادة املســتعملة يف صناعة العبوات 

الباستيكية. ويمكن تصنيعه يف صورة ألياف تسمى ألياف البوليسرت.
ويبني الشكل 	1-2 اخلط الزمني ألحداث بارزة أدت إىل عرص البوليمرات 
أول  أن  من  الرغم  وعىل  البوليمرات.  صناعة  تطور  عىل  الضوء  وتسليط 
بوليمر متت صناعته يف العام 1909 م، إال أن صناعة البوليمرات مل تزدهر 

إال بعد احلرب العاملية الثانية.

ال�ضــكل 18-2 البويل اإيثيلني مادة غر �س��امة 
وغ��ر قابلة للك�س��ر، ل��ذا يدخل ه��ذا البوليمر يف 

�سناعة األعاب الأطفال.

ال�ضكل 17-2 العالقة بني البوليمر واملونومرات 
املكونة له.

العلماء  يعمل  البوليمرات  19-2 ع�ضر  ال�ضكل 
لفهم بنية وخوا�س املركبات الع�سوية لتطوير املنتجات 
التي توؤثر يف حياة النا�س يف كل مكان. وقد �ساعدت 

اإ�سهاماتهم يف الدخول اإىل ع�سر البوليمرات.

			1م أول بالستيك صنع 
من البوليمــرات الصناعية هو 
الباكااليت وقد تم تطوير صناعته.

تـركـيب  تـحديد  5	18م تم 
البنزين الذي أصبح األســاس يف 

إنتاج املركبات األروماتية.

اســتعمل  	184م بدأ األطباء 
يف  مادة خمــدرة  بوصفــه  اإليثــر 

العمليات اجلراحية.

السكرين  اكتشاف  		18م تم 
بطريقــة الصدفــة يف أثنــاء عمل 

الكيميائيني يف تقطري الفحم.

		18م انترش األسربين عىل نطاق 
واســع من قبل األطبــاء بوصفه مادة 
مسكنة لألمل، وأصبح أكثر األدوية بيًعا 

عىل مستوى العامل.





84



تركيب  يف  املونومر  يف  املوجودة  الذرات  مجيع  تبقى  باإلضافة  البلمرة  يف  بالإ�ضافة  البلمرة 
إذ  بلمرة اإلضافة؛  تفاعل  إيثيلني عن  البويل  ينتج  املونومر هو اإليثني،  البوليمر. وعندما يكون 
تتكس الروابط غري املشبعة يف تفاعل البلمرة باإلضافة متاًما كام يف تفاعات اإلضافة. واالختاف 
يمكنك  اإليثني. كام  نفسها، وهي  املادة  املضاف هو جزيء  الثاين  أن اجلزيء  بينهام هو  الوحيد 
ماحظة تشابه بوليمرات اإلضافة املبينة يف اجلدول 14-2 مع تركيب البويل إيثيلني؛ حيث ترتبط 
ذرات أو جمموعات من الذرات بالسلسلة لتحل حمل ذرات اهليدروجني. وَتنتج هذه البوليمرات 

مجيعها من عملية البلمرة باإلضافة.
البلمرة بالتكثف حتدث البلمرة بالتكثف عندما حتتوي املونومرات عىل اثنتني من املجموعات 
الوظيفية عىل األقل تتحد مًعا، ويصاحب ذلك خســارة جزيء صغري غالًبا ما يكون املاء. وقد 
حّض النايلون أول مرة يف عام 1931م، ثم أصبح مادة شعبية؛ ألنه يمتاز بالقوة، ويمكن سحبه 
عىل شكل خيوط تشبه احلرير. ونايلون 6,6 هو اسم أحد أنواع النايلون املصنع. ويتكون أحد 
املونومرات من سلسلة يف هنايتها ذرة كربون يرتبط معها جمموعات كربوكسيل، كام هو مبني يف 
الشــكل 	2-2. أما املونومر اآلخر فهو سلسلة حتتوي عىل جمموعات األمني يف كلتا النهايتني. 
وختضع هذه املونومرات لبلمرة التكثف؛ حيث تكّون جمموعات أميد ترتبط مع وحدات فرعية 
من البوليمر، كام يشــري املربع املظلل يف الشكل 	2-2. الحظ أنه يتم تكوين جزيء واحد من 

ن. املاء مقابل كل أميد جديد يتكوَّ

C23-019C-828378-08

nHOOC — (CH2)4 — COOH  +  nH2N — (CH2)6  — NH2   →   — C — (CH2)4 — C — NH — (CH2)6 — NH — + nH2O 

 –61  6,6

— —

O

— —

O

n

ال�ضكل 20-2 النايلون بوليمر يتكون من خيوط رفيعة ت�سبه احلرير.

	3	1-45	1م استعمل 
النايلــون خالل احلرب العـــاملية 
الثانية يف صناعة املظالت واخليام، 

وكذلك دخل يف صناعة املالبس.

	4	1م تتضمن املنتجات مع الطالء غري 

والرتوس  اخلطافات   )PTFE( الالصــق 
بشــكل  انترشت  وقد  املطبــخ،  وجتهيزات 

جتاري.

88	1م تــم إصــدار أوارق نقديــة مصنوعــة من 
البوليمرات ألول مرة يف العامل، صادرة عن بنك أسرتاليا 
عام 1966م. وقد استعمل مجيع األسرتاليني هذه العملة 

البالستيكية.

إنتاج  	5	1م تم 
اللـدنـة  األلـيـــاف 
الـمـرنة  واأللـيـاف 

صناعيًّا.

ا  			2م طور الباحثون ورًقا رقيًقا جدًّ
يقاوم اإلشــعاع وهو بوليمر الكريستال – 
السائل املستعمل يف الدوائر الكهربائية، مما 

جعلها مفيدة يف تطبيقات الفضاء.





ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�ضة
 عن الإثرائية

تفاعالت البلمرة

85



البوليمرات ال�ضائعةاجلدول 2-14
الوحدة البنائية املتكررةال�ضتعمالتالبوليمر

 بويل كلوريد الفينيل
 (PVC)

أنابيب باستيكية، وتغطية اللحوم 
واملفروشات، ومابس ضد املطر، 

وجدران املنازل، وخراطيم مياه

C22-12A-874637

Polyvinyl chloride

H

Cl H

 — C — C —  C — C — C — C —  
—

H

—

H

—

H

—

H

—

H
...... —

—

Cl

——
H

n

—

HCl

——
بويل أكريلونيرتيل

األقمشة واملابس واملفروشات 
والسجاد

n

—

C — N——

— CH2 — CH

بويل فينيلدين كلوريد

تغليف الطعام واألقمشة

 — CH2 — C —   

CI 
n

CI

بويل ميثيل ميثاكريات

زجاج غري قابل للكس، للنوافذ، 
والعدسات والتحف الفنية

 — CH2 — C   

CH3 n

C — O–CH3

O

— —

)PP( بويل بروبلني

أوعية للمرشوبات، واحلبال، 
   — CH2 — CH — وأدوات املطبخ

CH3 
n

 )PS( بويل ستايرين 
وستايرين الباستيك

رغوة التغليف والعزل، وأوعية 
للنباتات، وحاوية حلفظ الطعام، 

وعمل النامذج
H

C

H

C

n
H 

بويل إيثيلني رباعي فثاالت 
)PETE(

زجاجات العصري واحلليب، 
اإلطارات، واملابس، وأواين 

الطعام التي تستعمل مرة واحدة
O OC

H

C

H

O

— —

H

C

H
n

C

O

— —

بويل يورإيثان

األثاث، وخمدات الفوم، والطاء 
املقاوم للامء، وبعض أجزاء 

— C — NH — CH2 — CH2 — NH — C — O — CH2 — CH2 — O — األحذية
n

O

— —

O

— —

86



 خوا�ض البوليمرات واإعادة تدويرها 
Properties and Recycling of Polymers

ملاذا نســتعمل العديد من البوليمرات املختلفة هذه األيام؟ أحد األســباب 
يعود إىل ســهولة حتضريها، كام أن املواد األولية املستعملة يف حتضريها غري 
مكلفة. ولكْن هناك أســباب أخرى أكثر أمهية تتعلق بخواص البوليمرات 
نفسها؛ حيث يمكن سحب بعضها يف صورة ألياف أنعم من احلرير، والبعض 
اآلخر قوي كالفوالذ. كام أن البوليمرات غــري قابلة للصدأ، والعديد منها 
أكثر حتمًا من املواد الطبيعية، ومن ذلك اخلشب الباستيكي الذي يظهر يف 

الشكل 21-2؛ فهو غري قابل للتآكل، وال حيتاج إىل إعادة طاء.

خوا�ض البوليمرات ومن أسباب زيادة الطلب عىل البوليمرات وانتشارها 
الواسع سهولة تشكيلها بأشكال خمتلفة، أو سحبها عىل شكل ألياف رقيقة. 
علاًم بأنه ليس من السهل القيام بذلك مع املعادن أو املواد الطبيعية األخرى؛ 
ألنه جيب تســخينها إىل درجات حرارة مرتفعــة، بحيث ال تنصهر عندها، 

وتصبح ضعيفة؛ حتى تستعمل يف تصنيع أدوات صغرية ورقيقة.

و كام هو احلال مــع املواد مجيعها، فإن للبوليمرات خواص تعود مبارشة إىل 
تركيبها اجلزيئي.  فبويل إيثيلني مثًا عبارة عن سلســلة طويلة من األلكان. 
ا، ورديء  لذلك، فملمسه شــمعي، وال يذوب يف املاء، وغري نشط كيميائيًّ
التوصيل للكهرباء. وقــد جعلته هذه اخلواص مثاليًّا الســتعامله يف أوعية 

حفظ الطعام، وتغليف أساك الكهرباء.

املفردات 
اأ�ضل الكلمة

)Thermoplastic (البالستيك احلراري
اليونانية  الكلمــة  )ثرمــو( من  جاءت كلمة 

therme التي تعني احلرارة،

وجاءت كلمة باستيك من الكلمة اليونانية 
plastikos وتعنــي قالًبــا أو نموذًجا، أو 

يتكون  ..............................

مهن في الكيمياء

كيميائيــو البوليمرات ه��ل تبدو لك فكرة 
تطوي��ر وحت�س��ني البوليم��رات فك��رة جدي��دة 
كيميائي��و  يط��ور  حتدًي��ا؟  وت�س��كل  وملهم��ة 
يط��ورون  كم��ا  جدي��دة،  اأنواًع��ا  البوليم��رات 
جدي��دة  ت�سني��ع  عملي��ات  اأو  ا�س��تعمالت 

للطرائق القدمية. 

ــكــل 21-2 ي�������س���ن���ع  ــض ــ� ال
اخل�����س��ب ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي من 
البال�ستيك املعاد تدويره، مثل 
واحلليب،  الع�سر،  زجاجات 
البويل  ن��ف��اي��ات  م��ن  وغ��ره��ا 

اإيثيلني.

الدكتور ســعيد بن حممد الزهراين، خمرتع 
وعامل ســعودي، حاصل عىل عدة جوائز 
وهي: جائزة إقليميــة، وجائزة عاملية. كام 
حصل عىل براءة اخرتاع بعنوان »حفازات 
جديــدة إلنتــاج األلوفينات عــن طريق 
وطرق  لألكســجني  النازعــة  األكســدة 
حتضريهــا واســتخدامها«. ويرشف عىل 

كريس سابك للبوملريات باجلامعة.
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PETE HDPE V LDPE PP PS 











1 2 3 4 5 6 7
ال�ضكل 22-2 ت�ساعد الرموز 
املوجودة على املواد البال�ستيكية 
على اإعادة تدويرها لأنها حتدد 

مكوناتها.

التقومي 2-52-5
اخلال�ضة

  البوليمرات جزيئات ضخمة 
تتكـون من ارتبـاط جزيئات 
صغرية تدعى املونومرات.

  تـحـض البولـيمـرات مـن 
خال تفاعات اإلضافة 

أو التكثف.
  يمكن استعامل املجموعات 
البوليمرات  يف  الوظيفية 

لتوقع خواص البوليمر.

 ار�ضم الصيغة البنائية للبوليمر الذي ينتج عن املونومرات اآلتية يف حالتي:. 21
 a. اإلضافة، وb. التكثف.

.aCH   CH

Cl

—

Cl

—

C23-125C-828378-08

——.b
NH2 — CH2CH2 — C — OH

C23-126C-828378-08

O

— —

 �ضّم تفاعل البلمرة اآليت: إضافة أو تكثًفا. فسِّ إجابتك.. 22

n

C23-128C-828378-08

CH2     CH

—

C — N——

——

—

C — N——

— CH2 — CH→

حّدد تعّوض البوليمرات الصناعية يف كثري من األحيان الكثري من املواد الطبيعية، مثل . 23
التطبيقات. حدد بعض  احلجر، واخلشب واملعادن، والصوف، والقطن، يف العديد من 

مزايا وعيوب استعامل املواد الصناعية بداًل من املواد الطبيعية.
توّقع اخلواص الفيزيائية للبوليمر الذي يصنع من املونومر اآليت، متناواًل بعض خصائصه . 24

مثل: الذوبان يف املاء، والتوصيل الكهربائي، وامللمس، والنشاط الكيميائي.
CH2 = CH

  CH3

تدوير البوليمرات تشــتق املواد األولية املستعملة يف تصنيع معظم البوليمرات من الوقود 
األحفوري. وألن الوقود األحفوري مهدد بالنفاد فقد أصبحت عملية تدوير الباستيك أكثر 
أمهية. فإعادة التدوير ورشاء الســلع املصنوعة من الباســتيك املعاد تدويره تقلل من حجم 

استعامل الوقود األحفوري، وبذلك نحافظ عىل هذا النوع من الوقود.

وتعــد عملية إعادة تدوير هذه املواد صعبة إىل حد مــا؛ نظًرا إىل العدد الكبري من البوليمرات 
املختلفــة املوجودة يف هذه املنتجات. ولذلك ال بد من فرز املواد الباســتيكية وفًقا ملكونات 
البوليمــر قبل إعادة اســتعامهلا. وقد تكون عملية فــرز املواد الباســتيكية طويلة ومكلفة، 
ولذلك يتم حتسني عملية صناعة الباستيك من خال تقديم رموز موحدة تشري إىل مكونات 
 مجيــع املنتجات الباســتيكية. وهلذا فإن وجــود رموز موحدة لصناعة الباســتيك، كام يف

 الشكل 22-2، يوفر الوسائل السيعة إلعادة تدوير وفرز املواد الباستيكية.
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Garlic   الثوم
هل تعلــم أن طعم كل مــن الثوم الطــازج واملطبوخ خمتلفة 
ا؟ فالثوم الطازج، كام هو مبني يف الشــكل 1، حيتوي عىل  جدًّ
مواد تســبب إحساًســا حارًقا يف الفم. ومع ذلك ال يســبب 
الثوم املطبوخ هذا اإلحســاس. ويعود السبب إىل التفاعات 
الكيميائية. فعندما ُيَدق الثوم الطازج أو يقطع أو يسحق فإنه 
ينتج مادة كيميائية تسمى األليســني، كام يف الشكل 2. ويعد 
إنتاج األليســني آلية دفاع كيميائية يقـــوم هبا نبات الثوم ضد 
غريه مــن املخلوقات احلية األخرى. واألليســني مركب غري 
مســتقر ويتحول إىل مركبات أخرى مع مرور الوقت، أو عند 
التسخني أو الطبخ، وهو ما يفس ملاذا ال يسبب الثوم املطبوخ 
إحساًســا حارًقا يف الفم. وقــد هنى الرســول عليه الصاة 
والســام آكل الثوم عن حضور صاة اجلامعة يف املسجد ألن 

رائحة الثوم مؤذية.
 Sensing temperature and pain الإح�ضا�ــض بالأمل واحلــرارة
يتم اإلحســاس بدرجة احلرارة واألمل عن طريق اخلايا العصبية 
املوجودة يف اجللد، بام يف ذلك اجللد املوجود داخل فمك. وحتتوي 
هذه اخلايــا العصبية عىل جزيئات تكشــف عــن درجة حرارة 

سطحها، والتي تسمى قنوات االستقبال الناقلة )TRP( لأليون.
وتتأثر قنوات االســتقبال )TRP( املختلفــة باختاف مدى 
درجة احلــرارة. فعىل ســبيل املثال، عندما يلمس شــخص 
شيًئا ســاخًنا، تتنّبه بعض قنوات االستقبال )TRP( وتسمح 
أليونات الكالســيوم املشحونة بالدخول إىل اخلايا العصبية. 
وهذا يؤدي إىل زيادة الشــحنات يف اخلايــا العصبية. وعند 
زيادة الشحنات إىل حد كاف يتم إرسال إشارات كهربائية إىل 

الدماغ؛ حيث يتم تفسريها عىل أهنا إحساس بالسخونة.

ال�ضــكل 1 يحتوي الثوم الطازج على مادة كيميائية ت�س��بب الأمل كو�سيلة 
دفاع �سد الأعداء.

وينشــط األليســني أيضًا اخلايا العصبية. وعىل ما يبدو فإن 
األليســني فعال عىل زوج من بروتينات القناة األيونية تسمى 
TRPA1وTRPV1. وعندما توجد مادة األليسني الكيميائية، 

تســمح هذه القنوات بدخول األيونــات إىل اخللية العصبية. 
ويــؤدي إضافة الشــحنات الكهربائية للخليــة العصبية إىل 
إرسال إشارات للدماغ عن مواقع اإلشارات، ويعمل الدماغ 

عىل تفسريها عىل اعتبار أهنا إحساس حارق.
ا�ضتك�ضــاف م�ضــتقبالت الأمل Probing pain receptors مع 
أنه من املثري لاهتامم أن نعرف ملاذا يسبب تذوق الثوم اخلام األمل 
إال أن فهم كيفية قيام األليسني بالتسبب يف اإلحساس باألمل هو 
أكثــر أمهية وإثارة. ويأمل الباحثون أن تــؤدي زيادة فهم كيفية 
عمــل هذه املســتقبات إىل طرائق جديدة للســيطرة عىل األمل 

املزمن لدى املرىض.

 
ابحــث وقم بإعــداد ملصق أو بوســرت يوضح تفاعات 

كيميائية أخرى يف النباتات. 

——

——2H2C     CH — CH2 — S — CH2 — CH — COO- 

O

— —

NH2

—

O

— —

O



— —

H2C     CH — CH2 — S — S — CH2 — CH= CH2 + 2 CH3 — C — COO + 2NH4
+

+ H2O



 
-

ال�ضكل 2 عند تقطيع الثوم اأو �سحقه يقوم الألني مع وجود اإنزمي الأليني�س 
باإنت��اج الألي�س��ني. وعن��د ت��ذوق طع��م الث��وم الطازج ف��اإن جزًءا م��ن اخلاليا 
الع�سبية يف فمك ير�س��ل اإ�س��ارة كهربائية اإىل الدماغ الذي يقوم بتف�س��رها 

على اعتبار اأنها اإح�سا�س حارق. 
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خمترب الكيمياء
خوا�ض الكحولت

اخللفيــة النظريــة الكحــوالت مركبات عضويــة حتتوي عىل 
جمموعــة OH– الوظيفيــة. ويشــري االختــاف يف رسعة تبخر 
الكحول إىل قوى الرتابط بني جزيئات الكحول. فتبخر الســوائل 
عملية ماّصة للطاقة، حيث يتم امتصاص الطاقة من البيئة املحيطة 
باملادة. وهذا يعني أن درجة احلرارة ستنخفض عند حدوث التبخر.

ال�ضــوؤال كيــف ختتلف قــوى الرتابــط يف ثاثة أنــواع من 
الكحوالت؟  

املواد والأدوات الالزمة 
إيثانول)95%(. ثرمومرت غري زئبقي.  

2- بروبانول )99%(. ساعة إيقاف.   
سلك ربط أو مطاطة. مناديل ورقية ناعمة.  

قطعة من الورق املقوى منشفة قامش.   
الستعامهلا كمروحة. ماصة )عدد 5(.   

ميثانول

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

اإجراءات ال�ضالمة 
حتذيــر: الكحــوالت مادة قابلة لالشــتعال. احفظ الســوائل 

واألبخرة بعيًدا عن مصادر اللهب والرشر.
خطوات العمل 

اقرأ نموذج قواعد السامة يف املخترب.. 1
ارسم جدواًل لتسجيل البيانات.. 2
اقطع مخــس قطع بقيــاس  2cm×6cm  مــن املناديل . 3

الورقية الناعمة.
ضع الثرمومرت عىل منشــفة مطوية عىل سطح طاولة مستوية . 4

بحيث يكون مستودع الثرمومرت عىل احلافة ويمتد الثرمومرت 
نفسه خارج الطاولة. تأكد أن الثرمومرت لن يسقط عن الطاولة.

لف قطعة من املناديل الورقية الناعمة حول مستودع الثرمومرت. . 5
ثبت القطعة بسلك الربط فوق مستودع الثرمومرت.

اطلب إىل شــخص واحد ضبط ســاعة اإليقــاف وقراءة . 	
حرارة الثرمومرت، عىل أن يقوم شخص آخر بوضع كميات 

قليلة من املاء باستعامل املاصة ليتم اختبارها.
وعندما يصبح الشــخصان جاهزين تضاف كمية كافية من . 	

املاء عىل القطعة الناعمة حتى تصبح مشــبعة. ويف الوقت 
نفسه يقوم الشخص اآلخر بتشغيل ساعة اإليقاف، وقراءة 

درجة احلرارة، وتسجيلها يف جدول البيانات.
حرك اهلواء حول قطعة املناديل الناعمة التي تغلف مستودع . 8

الثرمومرت مســتعمًا قطعة من الكرتــون املقوى. بعد مرور 
دقيقة واحدة اقرأ وســجل درجة احلرارة النهائية يف جدول 
البيانــات. ختلص مــن قطعــة املناديل وجفف مســتودع 

الثرمومرت.
أعد اخلطوات من 5 وحتى 8 لكل من الكحوالت الثاثة: . 	

امليثانول، واإليثانول، و2- بروبانول.
احصل عىل درجة حرارة الغرفة والرطوبة من معلمك.. 	1
التنظيــف والتخلص مــن النفايات ضــع املناديل الورقية . 11

املســتعملة يف ســلة املهمات، كــام يمكن إعادة غســل 
واستعامل املاصات مرة أخرى.

التحليل وال�ضتنتاج 
املالحظة واالســتنتاج مــاذا يمكنك أن تســتنتج حول . 1

العاقة بني انتقال احلرارة والتغريات يف درجات احلرارة 
التي قمت بماحظتها؟

التقويم املحتوى احلراري املويل للتبخر)kJ/mol( ألنواع . 2
الكحوالت الثاثة عند درجة حرارة oC 25  هي كاآليت: 
ميثانـــول 37.4، إيثانول 42.3، 2- بروبانول 45.4، ما 
الذي يمكن أن تســتنتجه حول قوى الرتابط املوجودة يف 

الكحوالت الثاثة؟
قــارن اعمل مقارنة عامة بني احلجــم اجلزيئي للكحول من . 3

حيث عدد ذرات الكربون يف السلسلة ورسعة تبخره.
املالحظة واالســتنتاج اســتنتج ملاذا توجــد اختافات بني . 4

البيانــات التي حصلــت عليها وبيانــات الطلبة اآلخرين.
حتليل اخلطأ حدد مصادر األخطاء التي قد تظهر يف اإلجراءات . 5

التي قمت هبا.

ال�ضتق�ضاء
دقة  أكثر  التجربة  هذه  جلعل  طريقة  اقرتح  جتربة  تصميم 
وضبًطا من الناحية الكمية. صّمم جتربة مستعمًا طريقتك 

اجلديدة.
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1-2 هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل 

 يمكن أن حتل ذرة اهلالوجني حمل ذرة 
اهليدروجني يف بعض املركبات اهليدروكربونية. 

املفردات 
املجموعة الوظيفية	 
هاليدات األلكيل 	 
هاليدات األريل 	 
البالستيك 	 
تفاعالت االستبدال	 
اهللجنة	 

املفاهيم الرئي�سة
باملجموعات 	  اهليدروكربونات  يف  هيدروجني  ذرة  استبدال  يؤدي 

الوظيفية إىل تكوين جمموعة واسعة من املركبات العضوية.
من 	  أكثر  أو  واحد  عىل  حيتوي  عضوي  مركب  هو  األلكيل  هاليد 

ذرات اهلالوجني املرتبطة بذرة كربون يف مركب أليفايت.

2-2 الكحولت والإيرثات والأمينات

 األكســجني والنيرتوجــني من أكثر 
الذرات شيوًعا يف املجموعات الوظيفية العضوية.

املفردات
جمموعة اهليدروكسيل 	 
الكحوالت	 
اإليثرات 	 
األمينات	 

املفاهيم الرئي�سة
ذرة 	  تستبدل  عندما  واألمينات  واإليثرات،  الكحوالت،  تتكون 

هيدروجني يف املركبات اهليدروكربونية بمجموعة وظيفية معينة.
درجة 	  تكون  بسهولة  هيدروجينية  روابط  تكون  الكحوالت  ألن 

غلياهنا كبرية وتذوب بسهولة يف املاء مقارنة باملركبات األخرى.

3-2 مركبات الكربونيل 

 حتتــوي مركبــات الكربونيــل عىل 
ذرة أكســجني ترتبط برابطة ثنائية مــع الكربون يف 

املجموعة الوظيفية.

املفاهيم الرئي�سة
 	.C=O مركبات الكربونيل مركبات عضوية حتتوي عىل جمموعة
حتتوي مخسـة أنـواع مهمـة مـن املركبـات العضويـة عـىل مركبـات 	 

الكربونيل هي: األلدهيدات، والكيتونات، واألمحاض الكربوكسيلية، 
واإلسرتات، واألميدات.

املفردات
جمموعة الكربونيل	 
األلدهيدات	 
الكيتونات	 
األمحاض الكربوكسيلية	 
جمموعة الكربوكسيل	 

اإلسرتات	 
األميدات	 
تفاعالت التكثف 	 

 يؤدي استبدال ذرات الهيدروجين في المركبات الهيدروكربونية بمجموعات وظيفية مختلفة 
إلى تكوين مركبات عضوية متنوعة.  
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4-2 تفاعالت اأخرى للمركبات الع�ضوية 

 تصنيف التفاعات الكيميائية للمركبات 
العضوية جيعل توقع نواتج هذه التفاعات أسهل. 

املفردات 
تفاعات احلذف	 
تفاعات حذف اهليدروجني	 
تفاعات حذف املاء	 
تفاعات اإلضافة	 
تفاعات إضافة املاء	 
تفاعات اهلدرجة	 

املفاهيم الرئي�ضة
يمكن تصنيف معظم تفاعات املركبات العضوية ضمن أحد مخسة 	 

أنواع، هي: االستبدال، واحلذف، واإلضافة، واألكسدة واالختزال، 
والتكثف.

متّكن معرفة املركبات العضوية املتفاعلة من توقع نواتج التفاعل.	 

5-2 البوليمرات

 البوليمرات الصناعية مركبات عضوية 
كبرية تتكون من تكرار وحدات مرتبطة مًعا عن طريق 

تفاعات اإلضافة أو التكثف.
املفردات

البوليمرات	 
املونومرات	 
تفاعات البلمرة	 
البلمرة باإلضافة	 
البلمرة بالتكثف	 

املفاهيم الرئي�ضة
صغرية 	  جزيئات  ارتباط  من  تتكون  ضخمة  مركبات  البوليمرات 

تسمى املونومرات.
حتض البوليمرات من خال تفاعات اإلضافة أو التكثف.	 
يمكن استعامل املجموعات الوظيفية يف البوليمرات لتوقع خواص 	 

البوليمر.
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2-1
اإتقان املفاهيم

ما املجموعة الوظيفية؟. 25
صف وقارن الصيغ البنائية هلاليدات األلكيل وهاليدات . 	2

األريل.
ما املواد املتفاعلــة التي ستســتعملها لتحويل امليثان إىل . 	2

بروموميثان؟

سّم األمينات التي متثلها الصيغ اآلتية:. 28

.a C H  3 )C H  2  (3    C H  2 N H  2

.b C H  3 )C H  2  (5    C H  2 N H  2
.c C H  3 )C H  2 (2CH)N H  2 (C H  3
.d C H  3 )C H  2 (8C H  2 N H  2

فس ملاذا تزداد درجات غليان هاليدات األلكيل بالتدريج . 	2
عند االجتاه إىل أسفل يف جمموعة اهلالوجينات يف اجلدول 

الدوري؟

اإتقان حل امل�ضائل
البنائية . 	3 الصيغ  الوظيفية يف  املجموعات  دائرة حول  ضع 

املبينة يف الشكل 23-2 ، ثم اذكر اسم كل منها.

 الشكل 2-23

O

O

OH
O

.a

——

OH
OCH3

C
HO

  .b

ارسم الصيغة البنائية هلاليدات األلكيل أو األريل اآلتية:. 31
.aكلوروبنزين
.b1- برومو- 4 – كلوروهكسان 
.c2،1 - ثنائي فلورو- 3 – أيودو هكسان حلقي 
.d3،1 – ثنائي بروموبنزين 
.e2،2،1،1- رباعي فلورو إيثان 

ارسم الصيغة البنائية  للمركب: 1- برومو -2-  كلوروبروبان.. 32
البنائية املحتملة مجيعها هلاليد األلكيل . 33 ارسم املتشكات 

ذي الصيغة اجلزيئية C5H10Br2، ثم سّم كاًّ منها.
ا واحًدا حمتمًا عند تغيري موقع واحدة أو  . 34 سمِّ متشكًا بنائيًّ

أكثر من ذرات اهلالوجني لكل من هاليدات األلكيل اآلتية:
.a2- كلورو بنتان

.b1،1- ثنائي فلورو بروبان

.c3،1- ثنائي بروموبنتان حلقي

.d1- برومو-2- كلوروإيثان

2-2
اإتقان املفاهيم

ما اســم املركب املبني يف الشــكل 24-2؟ كيف يمكن . 35
تغيري اخلواص الطبيعية له؟ 

 الشكل 2-24

H H

H H

H — C — C — O — H

— —

— —
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تطبيقات عملية ســّم كحواًل، أو أميًنــا، أو إيثًرا واحًدا، . 	3
يستعمل لكل غرض من األغراض اآلتية:

.aمادة مطهرة

.bمذيب للطاء
.c مانع للتجمد
.dخمدر
.eإنتاج األصباغ

فّس ملاذا تكون ذوبانية جزيء الكحول يف املاء أكثر من ذوبانية . 	3
جزيء اإليثر رغم أن الكتلتني املوليتني هلام متســاويتان؟

فّس ملاذا تكون درجة غليان اإليثانول أعىل كثرًيا من األمينو . 38
إيثــان رغم أن الكتلتني املوليتني هلام متســاويتان تقريًبا؟

اإتقان حل امل�ضائل
ســّم إيثًرا واحًدا له الصيغة البنائيــة لكل من الكحولني . 	3

اآلتيني:
.a1- بيوتانول

.b2- هكسانول

ارســم الصيغة البنائية لكل من الكحوالت، واألمينات، . 	4
واإليثرات اآلتية:

.a2،1 – بيوتادايول

.b2- أمينوهكسان

.cثنائي أيزوبروبيل إيثر
.d2- ميثيل -1 – بيوتانول

.eبيوتيل بنتيل إيثر
.fبيوتيل حلقي ميثيل إيثر
.g3،1- ثنائي أمينو بيوتان

.hبنتانول حلقي

2-3
اإتقان املفاهيم

املركبات . 41 أنــواع  من  نوع  لكل  العامة  الصيغة  ارسم 
العضوية اآلتية:

.aألدهيد

.bإسرت
.cكيتون
.dأميد
.eمحض كربوكسييل

استعمالت شائعة سم األلدهيد، أو الكيتون، أو احلمض . 42
من  لكلٍّ  املستعمل  األميد  أو  اإلسرت،  أو  الكربوكسييل، 

األغراض اآلتية:

.aحفظ العينات البيولوجية

.bمذيب لتلميع األظافر

.cمحض يف اخلل

.dنكهة يف األطعمة واملرشوبات

ما نوع التفاعل املســتعمل إلنتاج األســربين من محض . 43
السلسيليك ومحض األسيتيك؟

اإتقان حل امل�ضائل
ارسم الصيغ البنائية ملركبات الكربونيل اآلتية:. 44

.a2،2- ثنائي كلورو- 3 – بنتانون

.b4- ميثيل بنتانال

.c هكسانوات األيزوبروبيل

.d  أوكتانوأميد

.e3- فلورو- 2 – ميثيل محض البيوتانويك

.fبنتانال حلقي
.gميثانوات اهلكسيل
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سّم مركبات الكربونيل اآلتية:5 	.
.a

C23-187C-828378-08

O
——

.b

C23-188C-828378-08

CH3 — CH2 — CH2 — C — H

O

— —

.c

C23-190C-828378-08

CH3   (  CH2  )  C — NH2

O

— —

— —4

.d

C23-189C-828378-08

CH3   (  CH2  )  C — OH

O

— —

— —4

2-4
اإتقان املفاهيم

حتضــر املركبات العضويــة  ما املــواد األولية الالزمة 5 	.
لتحضري معظم املركبات العضوية الصناعية؟

فّس أمهية تصنيف التفاعالت الكيميائية؟5 	.

اكتب اســم  التفاعل العضوي الالزم إلجراء التغيريات 5 	.
اآلتية:

.aألكني  ألكان

.bهاليد األلكيل  كحول

.cهاليد األلكيل  ألكني
.dأمني+ محض كربوكسييل  أميد
.eكحول  هاليد األلكيل

.fألكني  كحول

اإتقان حل امل�سائل
صنف كالًّ من التفاعالت العضوية اآلتية إىل: استبدال، 5 	.

أو إضافة، أو أكسدة واختزال، أو حذف، أو تكثف.
.a2- بيوتني+ هيدروجني  بيوتان

.b بروبان+ فلور  2- فلوروبروبان+ فلوريد
اهليدروجني.

.c2- بروبانول  بروبني + ماء

.dبيوتني حلقي + ماء  بيوتانول حلقي

التفاعالت 5 		 معادالت  لكتابة  البنائية  الصيغ  استعمل 
اآلتية:

.a واملاء كلوروبروبان   -2 بني  االستبدال  تفاعل 
لتكوين 2- بروبانول وكلوريد اهليدروجني.

.b لتكوين والكلور  هكسني   -3 بني  اإلضافة  تفاعل 
4،3 – ثنائي كلوروهكسان.

ما نوع التفاعل الذي يعمل عىل حتويل الكحول إىل كل 5 		
نوع من املركبات اآلتية:

.aإسرت

.bألكني

.cهاليد األلكيل

.dألدهيد

استعمل الصيغ البنائية لكتابة معادلة تفاعل التكثف بني 5 		
اإليثانول ومحض الربوبانويك.

2-5
اإتقان املفاهيم

والبلمرة 5 		 باإلضافة  البلمرة  عمليتي  بني  الفرق  ارشح 
بالتكثف.
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اإتقان حل امل�سائل
تصنيع البوليمر ما املونومرات التي يلزم أن تتفاعل إلنتاج 4 	.

كل من البوليمرات اآلتية؟
.aبويل إيثيلني
.b    بويل ايثيلني تريافثاليت
.cبويل رباعي فلوروإيثيلني

سم البوليمرات الناجتة عن املونومرات اآلتية:4 ..
.aC H  3 Cl

.b C H  2 =CC l  2
اخرت البوليمر يف كل من األزواج اآلتية، الذي تتوقع أن 4 	.

تكون ذوبانيته أكرب يف املاء.
.a

——C  O

OH

C23-192C-828378-08

— CH — CH2 —

CH3

I II
n

— CH2 — C — CH2 —
n

.b

OH

C23-191C-828378-08

— CH2 — CH2 —
n

— CH2 — CH —
n

I II

ادرس الصيغ البنائية للبوليمرات الواردة يف اجلدول 	2-1، 4 	.
ثم قرر هل تنتج هذه البوليمرات عن عملية بلمرة اإلضافة 

أو بلمرة التكثف.
.aالنايلون
.bبويل أكريلونيرتيل
.cبويل يورإيثان
.dبويل بروبلني

اهلرمونات البرشية أي اهلالوجينات يوجد يف اهلرمونات 4 	.
التي تنتجها الغدة الدرقية الطبيعية يف اإلنسان؟ 

مراجعة عامة
 صف خواص األمحاض الكربوكسيلية.4 	.
 ارسم الصيغ البنائية للمركبات اآلتية:4 		

.a2- بيوتانون

.bبروبانال

.cمحض اهلكسانويك
.dأميد هبتان

سم نوع املركب العضوي الناتج عن التفاعالت اآلتية:4 1	
.a احلذف يف الكحول
.bإضافة كلوريد اهليدروجني إىل األلكني
.cإضافة املاء إىل األلكني
.d.استبدال جمموعة اهليدروكسيل مكان ذرة اهلالوجني

اكتب استعاملني لكلٍّ من البوليمرات اآلتية:4 2	
.aبويل بروبيلني
.bبويل يور إيثان
.cبويل رباعي فلوروإيثيلني
.dبويل فينيل كلوريد

عن 4 		 الناجتة  العضوية  للمركبات  البنائية  الصيغة  ارسم 
تفاعل اإليثني مع كل من املواد اآلتية، واكتب أسامءها.

.aاملاء.bهيدروجني
.cكلوريد اهليدروجني.dالفلور

التفكري الناقد  
األسيتيك( 4 		 )محض  اإليثانويك  محض  ذوبانية  التقويم  

عالية يف املاء، وأحيانا األمحاض الكربوكسيلية التي تكون 
مثل محض  الطبيعية عىل شكل سلسلة طويلة،  احلالة  يف 
املاء.  يف  ذائبة   غري   )CH3(CH2(14COOH( الباملتيك 

فّس ذلك.
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املجموعات . 5	 بجميع  قائمة  اعمل  العلمية  الرسوم  تفسري 
الوظيفية الظاهرة يف املركبات العضوية اآلتية:

.aO
——

OH

C23-195C-828378-08

CH2

 CH —  C

 —

NH2

OH
OH



.b

— —

O

C — CH 3

C23-194C-828378-08

O

CH 3

CH 3



البنائية . 		 املتشكات  لكل  البنائية  الصيغة  اكتب  التواصل 
ذات الصيغ اجلزيئية اآلتية، ثم اذكر اسم كل متشكل.

.aC  3  H  8 O .b C  2  H  4  Cl  2 
إىل . 		 اإلنسان  يف  احلية  اخلايا  حتتاج  العلمية  الرسوم  تفسري 

فيتامني C لتصنيع املواد  التي تكون النسيج الضام مثل تلك 
الوظيفية  املجموعات  أسامء  اكتب  األربطة.  يف  املوجودة 

املوجودة يف جزيء فيتامني C املبني يف الشكل 2-25. 

 الشكل 2-25

OH

CH     OHO O

HO

C23-197C-828378-08

OH

CH 2

— — —

C

 حدد ارسم الصيغة البنائية  ملركب عضوي مكون من أربع . 8	
ذرات كربون وينتمي إىل كل نوع من أنواع املركبات اآلتية:

.aاإلسرتات.bاأللدهيدات

.cاإليثرات  .dالكحوالت
التوقع يصف تفاعل اهللجنة األحادي تفاعل اســتبدال ذرة . 		

هيدروجني واحدة بذرة هالوجني. بينام يصف تفاعل اهللجنة 
الثنائي تفاعل استبدال ذريت هيدروجني بذريت هالوجني.

.a ارسم مجيع الصيغ البنائية املمكنة للمواد الناجتة عن تفاعل
.Cl2 اهللجنة األحادي الذي يتضمن تفاعل البنتان مع

.b ارسم الصيغ البنائية املمكنة مجيعها للمواد الناجتة
عــن تفاعل اهللجنة الثنائي الــذي يتضمن تفاعل 

.Cl2 البنتان مع

اجلدول 15-2 ذوبانية الكحول يف املاء
(mol/100g H2O)

الذوبانية�ضيغة الكحولا�ضم الكحول

غري حمددCH3OHميثانول
غري حمددC2H5OHإيثانول

غري حمددC3H7OHبروبانول
C4H9OH0.11بيوتانول

C5H11OH0.030بنتانول

C6H13OH0.058هكسانول

C7H15OH0.0008هبتانول

تقويــم ادرس اجلدول 15-2 من حيــث ذوبانية بعض . 		
أنواع الكحوالت يف املاء. استعمل هذا اجلدول لإلجابة 

عن األسئلة اآلتية:
.a يف –OH مــا نوع الرابطــة املتكونة بــني جمموعة

الكحول واملاء؟
.b مســتعمًا البيانات يف اجلدول، جــد العاقة بني

ذوبانية الكحول يف املاء وحجم الكحول.
.c.b قّدم تفسرًيا للعاقة التي توصلت إليها يف اجلزء

مراجعة تراكمية  

ما اخلطوة املحددة للتفاعل؟. 1	
 اعتامًدا عىل مبدأ لوتشاتلييه، كيف تؤثر زيادة حجم وعاء . 2	

التفاعل عىل االتزان اآليت؟
 2SO2)g( + O2)g( ⇋  2SO3)g(

 قارن بني اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة.. 3	
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الشكل 8-25

تقومي اإ�ضايف


نظرة تارخييــة اكتب قصة قصرية حــول حياتك لو كنت . 4	
تعيش يف القــرن الثامن عــرش قبل تطويــر البوليمرات 

الصناعية.
اأ�ضئلة امل�ضتندات

مواد الصيدلية حتتوي العديد من األدوية املستعملة لعاج الربو عىل 
مركبات الكلوروفلوروكربون. ومع ذلك نادى بروتوكول مونرتيال 
بفرض حظر عىل  استعامل هذه املركبات عام 2008م واستعامل مركبات 
اهليدرو فلوروألكان بداًل منها. وقد وجد أن اثنني من مركبات اهليدرو 
فلوروألكان )HFAs( غري  فّعالة يف توصيل أدوية الربو إىل الرئتني، كام 
يلزم خفض جرعة الدواء إىل النصف عند استعامل اهليدرو فلوروألكان.

يبني الشكل 	2-2 تركيز العاج بعد استعامل بخة واحدة من مركب 
.HFA وأخرى باستعامل بخاخات CFC بيكلوميثازون باستعامل بخاخات

الشكل 	2-2




(

ng
 m

L-
1 )

0.4

0.2

0

(h)
2 4 6 8 10 12



HFA Propellant
CFC Propellant

بعد اســتعامل جرعة واحــدة من عــاج بيكلوميثازون . 5	
beclomethasone، أي البخاخــات أدت إىل تركيــز 

أعىل للعاج يف الدم: HFA أو CFC؟
متى يصل تركيز العاج إىل الذروة؟. 		
نحتاج إىل نصف الكمية من العاج عند استعامل مركبات . 		

الرتكيز  عىل  للحصول   CFC بمركبات  باملقارنة    HFA

نفسه يف الدم. استنتج مزايا استعامل جرعة أقل من الدواء 
للحصول عىل نتائج مماثلة. 
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اختبار مقنناختبار مقنن

اأ�ضئلة الختيار من متعدد

ما النواتج املتوقعة هلذا التفاعل؟. 1
C H  3 C H  2 C H  2 Br + N H  3  → ?

.aC H  3 C H  2 C H  2 N H  2 Br +  H  2 

.bC H  3 C H  2 C H  2 N H  3  + B r  2 

.cC H  3 C H  2 C H  2 N H  2  + HBr

.dC H  3 C H  2 C H  3  + N H  2 Br

ما نوع التفاعل اآليت؟. 2

C23-151C-828378-08

— —

O

H C

H

C OH

NH2

H C
H

C

CH3

CN

NH2

H2OOHC

H3C CC OH

NH2

+

+

→

— —

OH

— —

OH

H

——

O

.a   استبدال.c  إضافة

.b  تكثف.dحذف
ما نوع املركب الذي يمثله اجلزيء اآليت؟. 3

C23-150C-828378-08

— —

HO HH

H HH

— — —
———

H2N — C — C — C — C — H

.aأمني.cإسرت

.bأميد.dإيثر

ما نوع التفاعل املبني أدناه؟. 4

S10-10A-868204-08

→+ Br2H — C — C — C — H

H

H

—
—

—

H — C — C — C — H

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

Br

—

Br

—

.aتكثف.cبلمرة

.bحذف املاء.dهلجنة

استعمل الشكل املجاور لإلجابة
 عن السؤال رقم 5 .

أي مما يأيت يعد االسم الصحيح للمركب؟. 5
.a 3- ميثيل هكسان

.b2- ميثيل بنتان

.c 2- بروبيل بيوتان

.d1- ميثيل، 1- ميثيل بيوتان

أي املشتقات اهليدروكربونية له الصيغة العامة R-OH؟. 	
.aالكحول.cالكيتون
.bاألمني.d احلمض الكربوكسييل

اأ�ضئلة الإجابات الق�ضيرة
استعمل الشكل املجاور 

لإلجابة عن السؤالني 7 و 8.

ما املجموعة الوظيفية الظاهرة يف هذا املركب؟. 	
ما اسم هذا املركب؟. 8
ما نوع املجموعة الوظيفية يف املركب اآليت؟. 	

 

C23-144C-828378-08

O

CH3CH2CH2 HC

— —

ما الصيغة البنائية املخترصة للهبتان؟. 	1

اأ�ضئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال رقم 11.

 كل من الصيغتــني البنائيتني أعاه هلام الصيغة اجلزيئية . 11
CH-CH-220-824533-08

CH3 CH2 — CH3

CH2 — CH — CH3

— — — — —

CH3 CH3CH3

CH2 — CH — CH2

C6H14 نفســها. هل يمكن اعتبار كل منهام متشــكًا 

لآلخر؟ فّس إجابتك.

CH2CH3

H

CH3 — C — CH2CH2CH3 

—
—

C22-14A-874637

S10-06A-868204

H — C — C — C — C

H

H

—
—

H

H

—
—

H

H

—
—

——
O

OH
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 تقوم املـركبـــات العضـــوية احليـويـة 
)الربوتينــات والكربوهيــدرات والليبيــدات -الدهون- 

واألمحاض النووية( باألنشطة الرضورية للخاليا احلية.

1-3 الربوتينات 

 تؤدي الربوتينات وظائف أساسية تشمل 
تنظيم التفاعالت الكيميائية احليوية، والدعم البنائي، ونقل 

املواد، وتقلصات العضالت.

2-3 الكربوهيدرات 

احلية  املخلوقات  الكربوهيــدرات   تزود 
بالطاقة واملواد البنائية.

3-3 الليبيدات

 تكّون الليبيدات األغشية اخللوية، وختتزن 
الطاقة، وتنظم العمليات اخللوية.

4-3 الأحما�ض النووية

الوراثية  املعلومات  النووية  األمحاض   ختزن 
وتنقلها.

يعطــي جرام واحــد من الدهون أكثــر من ضعف  	
الطاقة التي تعطيها الكمية نفسها من الكربوهيدرات 

والربوتينات.
الليبيدات الفوســفورية هي ليبيدات خاصة تكّون  	

األغشية اخللوية للخاليا احلية.
	  DNA يتكّون الكروموسوم البرشي الواحد من جزيء

الذي يبلغ طوله cm 5 تقريًبا إذا قمنا بشّده.

حقائق كيميائية

  ن�ضيج �ضام

 خاليا دهنية

 خاليا جلدية

كيمياء احلياة )املركبات الع�ضوية احليوية(كيمياء احلياة )املركبات الع�ضوية احليوية(
The Chemistry of LifeThe Chemistry of Life
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ن�شاطات تمهيديةن�شاطات تمهيدية

جتربة جتربة ا�ستهالليةا�ستهاللية
كيف تخترب وجود ال�ضكريات الب�ضيطة؟

تزود العديــد من مصادر الغذاء املختلفة اجلســم بالطاقة التي 
يســتعملها باســتمرار. وخُتتزن هذه الطاقة يف روابط جزيئات 

تسمى السكريات.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 
اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
امأل كأًســا ســعتها mL 400 باملاء إىل ثلثها، وضعها عىل . 2

سخان كهربائي، وسخنه حتى يغيل املاء.
اســتخدم خمباًرا مدرًجا لقياس mL 5 من حملول جلوكوز . 3

تركيزه %10، واسكبه يف أنبوب اختبار.
أضــف mL 3.0 من حملول بندكــت إىل أنبوب االختبار، . 4

واخلط املحلولني مستخدًما ساق التحريك. وأضف حجر 
الغليان إىل أنبوب االختبــار ، وهي قطعة صخرية صغرية 

توضع ملنع فوران السائل يف أثناء الغليان.
حتذير: حملول بندكت مهيج للعيون واجللد.

ضع أنبوب االختبار يف محام املاء املغيل باســتعامل امللقط، . 	
مدة 5 دقائق. 

يدل تغري اللون إىل األصفر أو الربتقايل عىل وجود ســكر . 	
بسيط. سجل مشاهداتك.

كّرر اخلطوات السابقة مستعماًل حملول النشا %10 ومعلق . 	
اجليالتني %10، وبضع قطرات من معلق العسل يف املاء.

حتليل النتائج 
صف تغريات األلوان التي شاهدهتا.. 1
صّنف أي األغذية حتتوي عىل سكر بسيط؟. 2

ا�ضتق�ضاء فكر يف وجبة العشاء التي تناولتها أمس. ما األغذية 
التي احتوت عىل سكريات بسيطة؟ وكيف يمكن اختبار هذه 

األغذية للكشف عن ذلك؟

املركبات الع�ضوية احليوية:   
 اعمل املطوية اآلتية ملساعدتك

عىل تنظيم املعلومات املتعلقة 
باملركبات العضوية احليوية.

اخلط��وة 1 اطــِو ورقــة من   
ا،  أوراق دفرت املالحظات طوليًّ
تــارًكا حاشــية عــىل اجلانب 

األيرس.

اخلطوة 2 قّص اجلزء العلوي   
إىل أربع أرشطة.

اخلط��وة 3 اكتــب العنــوان   
اآليت عىل احلاشــية. "املركبات 
واكتب  احليويــة".  العضويــة 
عىل كلٍّ مــن األرشطة األربعة 
أحــد املصطلحــات اآلتيــة: 
الكربوهيدرات،  الربوتينات، 

الليبيدات، األمحاض النووية.

المطويات ا�ض��تخدم ه��ذه املطوي��ة مع الأق�ض��ام

أثنــاء  يف  1-3، و2-3، و3-3، و4-3 خلــص 

قراءتك هذه األقســام الرتكيب العام ووظيفة املركبات 
العضوية احليوية، وأعط أمثلة عىل كل منها.

C23-01A-874637-08
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الأهداف
 تصف تركيب األمحاض األمينية 

والربوتينات.
  تــرح وظيفــة الربوتينات يف 

اخلاليا.

مراجعة املفردات
البوليمرات مركبات كبرية تتكون 
من وحدات متكررة عديدة تسمى 

املونومرات. 

املفردات اجلديدة
الربوتينات

األمحاض األمينية
الرابطة الببتيدية

الببتيد 
تغري اخلواص الطبيعية

اإلنزيم
املادة اخلاضعة لفعل اإلنزيم

املوقع النشط

 Proteins الربوتينات
ي الربوتينللات وظائللف اأ�شا�شللية ت�شللمل تنظيللم التفاعللات   تللوؤدِّ

الكيميائية احليوية، والدعم البنائي، ونقل املواد، وتقل�شات الع�شات.
الربللط مللع احلياة حتتوي بعــض منتجات التنظيف -ومنها حملول تنظيف العدســات 

الالصقة- عىل اإلنزيامت. هل تساءلت يوًما ما اإلنزيم؟

Protein Structure تركيب الربوتني
تعــد اإلنزيامت نوًعا من الربوتينات. والربوتينــات بوليمرات عضوية تتكون من أمحاض 
أمينية مرتبطة مًعا برتتيب معني. والربوتينات ليســت جمرد سالســل كبرية من األمحاض 
ا. وجيب أن يكون الربوتني مطويًّــا يف تركيب معني ثالثي األبعاد  األمينية املرتبة عشــوائيًّ
حتى يعمل بشــكل صحيح. ومجيع املخلوقــات احلية؛ ومنها اإلبــل والنباتات املبينة يف 

الشكل 1-3، تتكون من الربوتينات.
الأحما�للض الأمينيللة توجــد جمموعات وظيفيــة  كثرية وخمتلفة من األمحــاض األمينية يف 
املركبات العضوية. واألمحاض األمينية، كام يدل اســمها، جزيئات عضوية توجد فيها جمموعة 
األمني وجمموعة الكربوكسيل احلمضية. والشكل اآليت يبني الرتكيب العام للحمض األميني:

 ،)-NH
2
يوجد يف كل محض أميني ذرة كربون مركزية حماطة بأربع جمموعات: جمموعة األمني )

— —

R 

H O

H2N — C — C — OH

—
—
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وجمموعة الكربوكسيل )COOH-(، وذرة هيدروجني، وسلسلة جانبية متغرية R. وتتفاوت 
السلسلة اجلانبية من ذرة هيدروجني واحدة إىل تركيب معقد ذي حلقتني.

ال�شللكل 1-3 حتتوي جميع املخلوقات 
احلي��ة عل��ى الربوتين��ات؛ ف�ش��عر الإب��ل 

وع�شالت��ه جميعها تتك��ون من بروتينات 

بنائي��ة، كما هو احلال جل��ذور النباتات 

واأوراقها.

3-13-1
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ادرس السالســل اجلانبيــة املختلفة لألمحاض األمينية املبينــة يف اجلدول 1-3، وحدّد األلكانات غــري القطبية، وجمموعات 
اهليدروكســيل القطبية، واملجموعــات احلمضية والقاعدية مثل جمموعات الكربوكســيل واألمني، واحللقــات األروماتية، 
واملجموعات التي حتتوي عىل الكربيت. يزود هذا التنوع الواســع للسالسل اجلانبية األمحاض األمينية املختلفة بتنوع كبري من 

اخلواص الكيميائية والفيزيائية، ويساعد الربوتينات عىل أداء وظائف عديدة وخمتلفة. 
الرابطة الببتيدية توفر جمموعات األمني والكربوكســيل مواضع ربط مناسبة لربط األمحاض األمينية مًعا. وألن احلمض 
األميني هو يف الوقت نفســه أمني ومحض كربوكسييل، لذا يســتطيع محضان أمينيان أن يتحدا لتكوين أميد، وينطلق ماء يف هذه 
العملية. هذا التفاعل هو تفاعل تكثف. وكام يبني الشكل 2-3، فإن جمموعة الكربوكسيل ألحد احلمضني األمينيني تتحد مع 

جمموعة األمني يف احلمض الثاين لتكوين جمموعة األميد الوظيفية.

 ماذا قراأت؟ ا�ضرح كيف تتكون جمموعة األميد الوظيفية.

اأمثلة على الأحما�ض الأمينيةاجلدول 3-1
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الالي�شنيال�شرييناجلالي�شني

فينيل الألنني الفالني

Amino acid

Peptide bond
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H2O+

ال�ضكل 2-3 ترتبط جمموعة الأمني لأحد احلم�شني الأمينيني مبجموعة الكربوك�شيل حلم�ض اأميني اآخر لتكوين ببتيد ثنائي وماء. واملجموعة 
الع�شوية الوظيفية التي تتكون ت�شمى رابطة ببتيدية. 

رابطة ببتيدية

حم�ض اأمينيحم�ض اأمينيببتيد ثنائي م��اء

اجللوتامني حم�ض اجللوتامك

ال�شي�شتني
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يطلق املختصون يف الكيمياء احليوية عىل رابطة األميد املبينة يف الشكل 3-3، والتي جتمع محضني 
أمينيني اسم الرابطة الببتيدية. كام يطلق عىل السلسلة املكونة من محضني أمينيني أو أكثر مرتبطة 
ببتيدية  الببتيد. أما اجلزيء املكون من محضني أمينيني مرتبطني مًعا برابطة  ببتيدية  مًعا بروابط 
األمينيني  ببتيد مكوًنا من احلمضني  ثنائي  تركيب   3-4a الشكل  ويبني  الببتيد.  ثنائي  فيسمى 
اجلاليسني )Gly( وفينيل األلنني )Phe(. يف حني يبني الشكل 4b-3 ثنائي ببتيد آخر خمتلًفا 
نفسه؟   Phe-Gly املركب  هو   Gly- Phe فهل  األلنني.  وفينيل  اجلاليسني  من  أيًضا  ًنا  مكوَّ
ال، إهنام خمتلفان. تفّحص هذين املركبني ثنائي الببتيد لرتى أن الرتتيب الذي يرتبط فيه ثنائي 
الببتيد مهم، فام زال كل طرف من وحدة احلمضني األمينيني يف ثنائي الببتيد لديه جمموعة حرة: 
أحد الطرفني لديه جمموعة كربوكسيل حرة، والطرف اآلخر لديه جمموعة أمني حرة. وتستطيع كل 
من هاتني املجموعتني االرتباط مع الطرف املقابل من محض أميني آخر، مكونة املزيد من الروابط 
الببتيدية. وتقوم اخلاليا احلية دائاًم ببناء الببتيدات بإضافة أمحاض أمينية إىل الطرف الكربوكسييل 

من الطرف النامي.
 ماذا قراأت؟ ا�ضرح الفرق بني الببتيد وثنائي الببتيد.

عديد الببتيد كلام زاد طول السالسل الببتيدية أصبح من الرضوري إعطاؤها أسامء أخرى. 
فالسلسلة املكونة من عرشة أمحاض أمينية أو أكثر متصلة مًعا بروابط ببتيدية تسمى عديد 
الببتيد. ويتضمن الشكل 	-3 مثااًل عىل عديد الببتيد. وعندما يصل طول السلسلة نحو 50 

ا يطلق عليها اسم بروتني. محًضا أمينيًّ
ا وجود عدد  ا فقط تستطيع تكوين الربوتينات، لذا فقد يبدو منطقيًّ وألن هناك 20 محًضا أمينيًّ
حمدود فقط من تراكيب الربوتينات. ولكن الربوتني يمكن أن حيتوي عىل 50 محًضا أمينيًّا عىل 
األقل، أو أكثر من 1000 محض أميني مرتبة يف أي تتابع ممكن. وحلساب عدد التتابعات املمكنة 
ا  هلذه األمحاض األمينية افرتض أن كل موقع عىل السلسلة يمكن أن يكون فيه 20 محًضا أمينيًّ
املحتملة  التتابعات  من   20n فهناك  األمينية  األمحاض  من   n عىل  حيتوي  الذي  حمتماًل.الببتيد 
لألمحاض األمينية. وهكذا فإن ثنائي الببتيد الذي يتكون من محضني أمينيني فقط يمكن أن يكون 
له 202، أو 400 تتابع حمتمل لألمحاض األمينية. وحتى أصغر الربوتينات، والذي حيتوي عىل 
ا فقط لديه 2050 أو أكثر من  65 10 × 1 احتامل من ترتيبات األمحاض األمينية!  50 محًضا أمينيًّ

وألن خاليا اإلنسان تصنع ما بني 80,000 و 100,000 بروتني خمتلف، لذا يمكنك أن ترى 
أن هذا عبارة عن جزء صغري فقط من جمموع عدد الربوتينات املحتملة.

 ماذا قراأت؟ اح�ضب عدد التتابعات املحتملة لسلسلة ببتيد تتكون من أربعة أمحاض 
أمينية.

ال�ضكل 3-3 جتمع الرابطة 
اأمينيني  حم�شني  الببتيدية 
ل��ت��ك��وي��ن ث��ن��ائ��ي ال��ب��ب��ت��ي��د. 

I  رابطة ببتيدية

رابطة
ببتيدية

اجلالي�شني  يتحد  اأن  4-3 ميكن  ال�ضكل 
 )Phe( الأل��ن��ني  الفينيل  م��ع   )G1y(

بطريقتني. 
مادتني  الرتكيبان  ه��ذان  يعد  مل��اذا  ا�ضرح 

خمتلفتني؟
)Gly-Phe( جالي�شني فينيل الألنني)Phe -Gly ( فينيل الألنني جالي�شني
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تركي��ب الربوتني الثالثي الأبعاد تبدأ السالسل الطويلة املكونة من األمحاض 
األمينية بالطّي مكونة أشكااًل ثالثية األبعاد قبل أن يكتمل تكوينها. ويتحدد الشكل 
الثالثي األبعاد عن طريق التفاعالت بني األمحاض األمينية. فقد تتكون بعض أجزاء 
عديد الببتيد يف صورة شــكل حلزوين يشبه لفات سلك اهلاتف. وقد تنثني بعض 
األجزاء األخــرى إىل األمام وإىل اخللف بصورة متكــررة مكّونة تركيًبا عىل هيئة 
صحيفة مطوية عدة طيات.وقد تنثني سلســلة عديد الببتيد إىل اخللف عىل نفسها 
وتغــري اجتاهها. كام يمكن أن حيتوي بروتني معني عــىل عدة لوالب، وصحائف، 
ولّفات، وقد ال حيتوي عىل أي منها. ويبني الشكل 	-3 نمط الطي للولب نموذجي 
وصحيفة. والشكل الكيل الثالثي األبعاد للعديد من الربوتينات شكل كروي غري 
منتظم. وهناك أنواع أخرى من الربوتينات هلا شكل ليفي طويل. وشكل الربوتني 

مهم لعمله، فإذا تغري هذا الشكل فقد ال يستطيع أن يقوم بعمله داخل اخللية.
تغري اخلواص الطبيعية ينتج عن التغريات يف درجة احلرارة وقوة الرابطة األيونية 
والرقم اهليدروجيني pH والعوامل األخــرى انفكاك طيات الربوتني ولوالبه، 
فيؤدي هذا إىل تغريُّ اخلــواص الطبيعية (Denaturation( األصلية للربوتني، 
وهي العملية التي تشوه تركيب الربوتني الطبيعي الثالثي األبعاد ومتزقه أو تتلفه.
ويؤدي الطبخ عادة إىل تغري اخلواص الطبيعية للربوتينات يف األغذية. فعند سلق بيضة 
تصبح صلبة ألن زالل البيضة الغنــي بالربوتني يتصلب نتيجة تغري اخلواص الطبيعية 
للربوتــني. وملا كانت الربوتينات تعمل بصورة صحيحة فقط عندما تكون مطوية، لذا 

فإهنا تصبح غري فعالة بصورة عامة إذا حدث هلا حتويل يف خواصها الطبيعية.

الوظائف املتعددة للربوتينات
The Many Functions of Proteins

تــؤدي الربوتينات أدواًرا كثرية يف اخلاليا احلية؛ فهــي تقوم بترسيع التفاعالت 
الكيميائيــة، ونقل املواد، وتنظيم العمليات اخللويــة، والدعم البنائي للخاليا، 
واالتصاالت داخــل اخلاليا وفيام بينها، وترسيع حركــة اخلاليا، وتعمل عمل 

املصدر للطاقة عند شّح املصادر األخرى.
ت�ض��ريع التفاع��الت يعمل العدد األكرب من الربوتينــات يف معظم املخلوقات 
احلية عمل اإلنزيامت والعوامل املحفزة للتفاعالت الكثرية التي حتدث يف اخلاليا 
احلية. يعد اإلنزيم عاماًل حمفًزا حيويًّا؛ حيث يعمل عىل ترسيع التفاعل الكيميائي 
دون أن ُيســتهلك يف هذا التفاعل. ويؤدي عادة إىل ختفيض طاقة تنشيط التفاعل 

عن طريق تثبيت احلالة االنتقالية.

ال�ضكل 5-3 يت�شمن طي �شال�شل الببتيد 
اأو �شحيفة مطوية  يف �شورة �شكل حلزوين 
معينة  مواقع  يف  الأمينية  الأحما�ض  تثبيَت 
وهناك  الهيدروجينية.  الروابط  بوا�شطة 
عدد من التفاعالت بني ال�شال�شل ل تظهر 
حتديد  يف  ا  مهمًّ دوًرا  ت��وؤدي  ولكنها  هنا، 

ال�شكل الثالثي الأبعاد لعديد الببتيد.

واقع الكيمياء في الحياة
الإنزميات

الباباي��ني هو أحــد أمثلة اإلنزيامت 
التي قد تكون اســتعملتها ويوجد يف 
نباتية  ومصادر  واألنانــاس،  البابايا، 
أخــرى. ويعمل هــذا اإلنزيم عاماًل 
مســاعًدا يف التفاعــل الــذي يفكك 
جزيئات الربوتني، وحيّوهلا إىل أمحاض 
العامل  أمينية حــرة. والبابايني هــو 
الفّعــال يف بقاء اللحوم طرية؛ فعندما 
اللحم  عــىل  املجفف  البابايني  تنثــر 
الرطب فإنه يكّون حملواًل يكرس ألياف 
فيجعله  اللحم  يف  القاســية  الربوتني 

أكثر طراوة.

ال�شكل احللزوين�شحيفة مطوية

روابط 
هيدروجينية

تغيير طبيعة البروتين
ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�ضة عني الإثرائية
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كيف تعمل اإلنزيامت؟ إن مصطلح مادة خاضعة لفعل اإلنزيم يشري إىل مادة متفاعلة يف 
تفاعل يعمل اإلنزيم فيه عمل عامل حمفز، كام يف الشــكل 	-3. وترتبط املواد اخلاضعة 
لفعل اإلنزيم بمواضــع معينة عىل جزيئات اإلنزيم، وهي عــادة عبارة عن جيوب أو 
شــقوق. وتســمى النقطة التي ترتبط هبا املواد اخلاضعة لفعل اإلنزيم املوقع النشــط 
لإلنزيم. وبعدما ترتبط املادة اخلاضعة باملوقع النشط يغري هذا املوضع شكله قلياًل ليحيط 
باملادة اخلاضعة بصورة أكثر إحكاًما، وتسمى هذه العملية املطابقة التأثريية؛ إذ جيب أن 
تتطابق أشــكال املواد اخلاضعة مع شكل املوقع النشط، بالطريقة نفسها التي تتطابق هبا 
قطع األلغاز أو القفل واملفتاح. ولن يرتبط اجلزيء الذي خيتلف شكله قلياًل عن شكل 
املادة اخلاضعــة املعتادة لإلنزيم بصورة جيدة باملوقع النشــط، وقد ال حيدث التفاعل.
ويســمى الرتكيب املتكون من اإلنزيم واملادة اخلاضعة عند ارتباطهام مركَب اإلنزيم 
واملادَة اخلاضعة. فاحلجم الكبري جلزيئــات اإلنزيم يمّكنها من تكوين روابط متعددة 
مع املواد اخلاضعة، كام يســمح التنوع الكبري للسالسل اجلانبية لألمحاض األمينية يف 
اإلنزيم بتكوين عدد من القوى بني اجلزيئية املختلفة. وختّفض القوى بني اجلزيئية هذه 
طاقة التنشــيط الالزمة للتفاعل؛ حيث تتكرس الروابط وتتحول املادة اخلاضعة لفعل 

اإلنزيم إىل نواتج.

 ماذا قراأت؟ �ضف بكلامتك اخلاصة كيف يعمل اإلنزيم؟

بروتينات النقل تنقل بعض الربوتينات جسيامت أصغر منها يف أرجاء اجلسم. ويبني 
الشكل 	-3 بروتني اهليموجلوبني، الذي ينقل األكسجني يف الدم من الرئتني إىل سائر 
اجلســم. وهناك بروتينات أخرى تتحد بجزيئات حيوية تسمى ليبيدات؛ لتنقلها من 

جزء من اجلسم إىل جزء آخر خالل جمرى الدم.

ال�ضكل 6-3  تخف�ض الإنزميات طاقة التن�شيط الالزمة حلدوث التفاعل، وتغري ال�شرعة التي يحدث بها التفاعل دون اأن تتغري هي يف التفاعل.

ال�ض��ك�ل 3-7 
الهيمـوجـلـوبين بروتين  كروي، 
فيه أربع سالسل عديدة الببتـــيد، 
يحتوي كل مـنها علـى مجموعـة 
حديـد تسمــى هيم، يرتبـط معهـا 

األكسجين.

هيم
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ال�ض��كل 8-3  يتك��ون �ش��عر الإن�ش��ان م��ن 
بروتني ليفي ي�شمى الكرياتني.

الدعم البنائي تقترص بعض الربوتينات عىل وظيفة وحيدة هي تكوين تراكيب حيوية للمخلوقات 
احلية، وتعرف هذه اجلزيئات باســم الربوتينات البنائية. والربوتــني البنائي األكثر توافًرا يف معظم 
احليوانات هو الكوالجني، وهو جزء من اجللد واألوتار واألربطة والعظام. وتشمل الربوتينات البنائية 

األخرى: الريش والفرو والصوف واحلوافر واألظفار والرشنقات، والشعر، كام يف الشكل 3-8.
الإ�ض��ارات اخللوي��ة  cell signalling  اهلرمونات جزيئات حتمل اإلشارات من أحد أجزاء 
اجلسم إىل جزء آخر. وبعض اهلرمونات بروتينات. فاألنسولني -وهو مثال مألوف للربوتينات- هرمون 
ا تنتجه بعض خاليا البنكرياس. وعندما ُيطلق األنســولني  بروتيني صغري يتكون من 51 محًضا أمينيًّ
إىل جمرى الدم يعطي إشــارات خلاليا اجلسم أن ســكر الدم متوافر بكثرة وجيب ختزينه. يؤدي عدم 
توافر األنسولني يف كثري من األحوال إىل مرض السكري الذي ينتج عن كثرة السكر يف جمرى الدم.
وملــا كانــت التقنية احلديثة قد جعلــت تصنيع الربوتينــات يف املخترب ممكًنا، لــذا فقد تم صناعة 
بعض اهلرمونات الربوتينية الســتعامهلا أدوية. ومن ذلك األنســولني، وهرمونات الغدة الدرقية، 
وهرمونات النمو. وتســتعمل الربوتينات الطبيعية والصناعية يف العديد من املنتجات، من حماليل 

التنظيف إىل وسائل املساعدة الصحية والتجميلية.

التقومي 3-13-1
اخلال�ضة

  الربوتيـــنات بوليـمرات حيوية 
ترتبط  أمـينية  تتكون من أحـامض 

بروابط ببتيدية.
  تنطوي سالسل الربوتينات مكّونة 

تراكيب معقدة ثالثية األبعاد.
يف  عديدة  وظـــائف    للربوتيـنات 
جسم اإلنسان تشتمل عىل وظائف 
بينها،  داخــل اخلاليــا وأخــرى 

ووظائف دعم بنائي.

 صف ثالثة بروتينات، وحّدد وظائفها.. 1
قارن بني بناء األمحاض األمينية، وثنائي الببتيد، وعديد الببتيد، والربوتني، أهيا . 2

له أكرب كتلة جزيئية، وأهيا له أصغر كتلة جزيئية؟
ارسم تركيب ثنائي الببتيد Gly-Ser، وضع دائرة حول الرابطة الببتيدية.. 3
قّوم ما خواص الربوتينات التي جتعلها عوامل مساعدة مفيدة؟ وفيم ختتلف . 4

عن عوامل مساعدة أخرى سبق أن درستها؟
ارشح ثالث وظائف للربوتينات يف اخلاليا، وأعط مثااًل عىل كل وظيفة.. 	
األزواج . 	 من  فئة  كل  يف  تصنيفه  يمكن   3-1 اجلدول  من  ا  أمينيًّ محًضا  صّنف 

اآلتية:
.aغري قطبي مقابل قطبي.bأرومايت مقابل أليفايت.cمحيضمقابل قاعدي

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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الأهداف
ت�صف تراكيب الســكريات األحادية،   

والثنائية، وعديدة التسكر.
ت�ص��رح وظائــف الكربوهيــدرات يف   

املخلوقات احلية.
 مراجعة املفردات

املت�صكالت الفراغية نوع من املتشكالت 
ترتبط ذراهتا بالرتتيب نفسه، ولكنها تتجه 

يف اجتاهات خمتلفة يف الفراغ.  
املفردات اجلديدة

الكربوهيدرات
السكريات األحادية

السكريات الثنائية
السكريات عديدة التسكر

 Carbohydrates الكربوهيدرات
 تزود الكربوهيدرات املخلوقات احلية بالطاقة واملواد البنائية. 

الربط مع احلياة هناك تركيز كبري من وســائل اإلعــالم عىل الكربوهيدرات. فقد 
أصبح النظام الغذائي القليل الكربوهيدرات طريقة مفضلة للتحكم يف الوزن، إال أن 

الكربوهيدرات مصدر مهم لطاقة اجلسم.
 Kinds of Carbohydrates اأنواع الكربوهيدرات

يعطــي حتليل كلمة كربوهيدرات ملحة عن تركيب هذه املجموعة من اجلزيئات. لقد 
أدت املالحظات القديمة -التي بينت أن الصيغة الكيميائية العامة هلذه املركبات هي 
Cn(H2O)n، والتي تبدو وكأهنا هيدرات الكربون- إىل تسميتها كربوهيدرات. ومع 

أن العلامء اآلن يعرفون أنه ال توجد جزيئــات ماء كاملة مرتبطة مع الكربوهيدرات 
إال أن االسم بقي من دون تغيري.

الوظيفة الرئيســة للكربوهيدرات يف املخلوق احلي هــي أهنا مصدر للطاقة املختزنة. 
وتضــم األغذيــة الغنية بالكربوهيــدرات احلليــب والفواكه واخلبــز والبطاطس. 
والكربوهيــدرات مركبات عضويــة حتتوي عىل عدة جمموعات من اهليدروكســيل 
(OH-(، باإلضافــة إىل جمموعة الكربونيــل الوظيفية )C=O(. وهــذه اجلزيئات 
ترتاوح يف قياســها بني وحــدة بنائية واحدة إىل بوليمرات مكونــة من مئات أو حتى 

آالف وحدات البناء األساسية.
ال�ص��كريات الأحادية أبسط أنواع الكربوهيدرات، والتي كثرًيا ما تسمى سكريات 
بســيطة هي الســكريات األحادية. حتتوي أكثر الســكريات األحادية شيوًعا مخس 
أو ســت ذرات كربون. ويبني الشكل 9-3 أمثلة عىل الســكريات األحادية. الحظ 
وجود جمموعــة كربونيل عىل إحدى ذرات الكربون وجمموعات هيدروكســيل عىل 
معظــم ذرات الكربون األخرى. إن وجود جمموعــة الكربونيل جيعل هذه املركبات 
إما ألدهايــدات وإما كيتونات، وذلك بحســب موقع جمموعــة الكربونيل. كام أن 
تعدد املجموعات القطبية جيعل الســكريات األحادية قابلة للذوبان يف املاء، ويعطيها 

درجات انصهار عالية.

ال�صكل 9-3 اجللوك��وز، 
والفركت��وز  واجلالكت��وز، 

اأحادي��ة. وتكون  �س��كريات 

يف املحاليل املائية يف حالة 

ات��زان بني ال�س��كل احللقي 

و�سكل ال�سل�سلة املفتوح.

جلوكوز

ال�سكل احللقيال�سكل احللقيال�سكل احللقي �سكل ال�سل�سلة املفتوح�سكل ال�سل�سلة املفتوح�سكل ال�سل�سلة املفتوح

جاالكتوز
فركتوز
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لومي��و  اأرغ��ل  رمي��ون  الربوفي�س��ور  ُمِن��ح 

العل��وم ع��ام  ف��رع  املل��ك في�س��ل  جائ��زة 

1410 ه��� لنجاحه م��ع زميله الربوفي�س��ور 

ب  فرانك األ��ربت كوتن؛كونهما اأول من ركَّ

ال�س��كروز كيميائيًا، ويع��د رميون من اأكرب 

العلم��اء املعا�سرين يف كيمياء ال�س��كريات 

التي لها �ساأن عظيم يف العمليات احليويَّة.
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ألدهيدي. ويوجد برتكيز عاٍل يف  تركيب  الكربون، وله  اجللوكوز سكر سدايس 
السبب  وهلذا  للجسم.  الفورية  للطاقة  رئيًسا  مصدًرا  بوصفه  يعمل  ألنه  الدم؛ 

يسمى اجللوكوز يف كثري من األحيان سكَر الدم.
واجلالكتوز سكر عىل عالقة وثيقة باجللوكوز، وخيتلف عنه فقط يف كيفية اجتاه ذرة 
اهليدروجني وجمموعة اهليدروكسيل يف الفراغ حول إحدى ذرات الكربون الست. 
فالفركتوز،  هندسيني.  متشكلني  واجلالكتوز  اجللوكوز  من  العالقة  هذه  وجتعل 
الذي يعرف بسكر الفاكهة ألنه موجود يف معظم الفواكه، هو سكر أحادي يتكون 
من ست ذرات كربون له تركيب كيتوين. كام أن الفركتوز متشكل بنائي للجلوكوز.
عندما تكون الســكريات األحادية يف حملول مائــي فإهنا توجد يف الصورة احللقية 
وتركيب السلسلة املفتوحة، ولكنها تغري شــكلها باستمرار وبرسعة. والرتاكيب 
احللقية هي األكثر اســتقراًرا، وهي الشكل الســائد للسكريات األحادية يف حالة 
االتزان. وتالحظ يف الشــكل 9-3 أن جمموعات الكربونيل توجد فقط يف تركيب 
السلسلة املفتوحة. ويف الرتكيب احللقي تتحول جمموعات الكربونيل إىل جمموعات 

هيدروكسيل.
ال�ضكريات الثنائية تستطيع السكريات األحادية أن ترتبط مًعا عن طريق تفاعل 
التكثف الذي يطلق املاء، كام هو احلال يف األمحاض األمينية. وعندما يرتبط سّكران 
أحاديان مًعا يتكون سكر ثنائي، كام يف الشكل 10-3، ويطلق عىل الرابطة اجلديدة 

.C-O-C املتكّونة الرابطة اإليثرية
والسكروز هو أحد الســكريات الثنائية، ويعرف أيًضا بسكر املائدة؛ ألنه يستعمل 
بشكل رئيس يف التحلية. ويتكون السكروز من احتاد اجللوكوز مع الفركتوز. كام أن 
الالكتوز سكر ثنائي شــائع أيًضا، وهو الكربوهيدرات األهم يف احلليب، ويسمى 

غالًبا سكر احلليب. ويتكون الالكتوز عندما يتحد اجللوكوز واجلالكتوز.
ال�ض��كريات عديدة الت�ض��كر يستعمل اسم الكربوهيدرات املعقدة أو السكريات 
عديدة التســكر  للبوليمرات التي تتكون  من السكريات البسيطة وحتتوي عىل 12 
وحدة بناء أساســية أو أكثر. وترتبط الوحدات األساسية يف عديدة التسكر بنفس 
نوع الروابط التي جتمع ســكرين أحاديني لتكوين سكر ثنائي. أما اجلاليكوجني، 
املبني يف الشــكل 11-3، فهو من السكريات عديدة التسكر، ويتألف من وحدات 
جلوكــوز ختتزن الطاقة، ويوجــد غالًبا يف الكبد وعضالت اإلنســان وحيوانات 
أخرى. كام يوجد يف بعض أنواع املخلوقات املجهرية، ومنها البكترييا والفطريات.

 ماذا قراأت؟ قارن بني السكريات األحادية والثنائية وعديدة التسكر.

اجلاليكوج��ني  11-3 يع��د  ال�ض��كل 
املوج��ود يف ع�ش��الت وكب��د احليوان��ات  
م��ن ال�ش��كريات عدي��دة الت�ش��كر؛ حيث 

يتكون من وحدات من اجللوكوز.

ا ناجت تفاعل  ال�ضكل 10-3 عندما يتحد اجللوكوز والفركتوز يتكون ال�شكر الثنائي ال�شكروز. لحظ اأن املاء اأي�شً
هذا التكثف. وتذّكر اأن كل تركيب حلقي يتكون من ذرات كربون غري ظاهرة يف ال�شكل حتى ل يبدو معقًدا.

املفردات 
اأ�ضل الكلمة

)Polysaccharide( العديدة  التسكر
 اشتق هذا االسم من الكلمة اليونانية 
Polys، والتي تعني "متعدد"، والكلمة 

السنسكريتية القديمة Sakkara، والتي 
تعني "سكر".

جاليكوجني

وحدة  
جلوكوز

جلوكوز فركتوز �شكروز ماء
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100%

b
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100%

وحدة 
جلوكوز

وحدة 
جلوكوز

ال�شليلوز

الن�شا

يبني الشكل 12-3 نوعني آخرين مهمني من السكريات العديدة التسكر، مها: النشا والسليلوز. 
وعــىل الرغم من أن كالًّ منهام يتكوّن من وحدات أساســية من اجللوكــوز، إال أهنام خيتلفان يف 
هام ووظائفهام. تصنع النباتات النشا والســليلوز. والنشا جزيء طري ال يذوب يف املاء  خواصِّ
ويســتعمل لتخزين الطاقة، يف حني أن الســليلوز بوليمر ال يذوب يف املــاء، ويكّون اجلدران 

القاسية للخلية النباتية، كتلك املوجودة يف اخلشب.
ويعود الســبب يف هــذا االختالف إىل أن الروابــط التي تربط الوحدات األساســية مًعا تتجه 
اجتاهات خمتلفة يف الفراغ. وبســبب هذا االختالف يف شكل الروابط يستطيع اإلنسان أن هيضم 
اجلاليكوجني والنشا، ولكنه ال يســتطيع أن هيضم السليلوز. كام ال تستطيع إنزيامت اهلضم أن 
تســتوعب السليلوز يف مواقعها النشطة. والســليلوز الذي يف الفواكه واخلرضاوات واحلبوب 

التي نأكلها، يسمى ألياًفا غذائية؛ ألنه يمر يف اجلهاز اهلضمي دون أن يتغري كثرًيا. 

التقومي 3-23-2
اخلال�ضة

حتتوي  مركبات    الكربوهيــدرات 
هـيدروكسيل  مـــجموعات  عىل 
ومـجموعة  متـــعددة،   ) -OH)

.)C=O( الكربونيل الوظيفية
الكربوهيدرات بني    يرتاوح حجم 
وحــدات بناء أساســية مفردة إىل 
بوليمــرات تتكون مــن مئات أو 

آالف الوحدات األساسية.
  توجد السكريات األحادية يف املحاليل 
ومفتوحة  حلقية  تراكيب  يف  املائية 

السلسلة.

 ارشح وظائف الكربوهيدرات يف املخلوقات احلية.. 	
صف تراكيب السكريات األحادية والثنائية وعديدة التسكر؟. 8
النشا والسليلوز. كيف تؤثر االختالفات يف الرتكيب يف . 9 قارن بني تراكيب 

مقدرتنا عىل هضم هذين النوعني من السكريات؟
احسب إذا كان ألحد الكربوهيدرات 2n متشكل حمتمل، حيث n تساوي . 10

املحتملة  املتشاكالت  عدد  فاحسب  الرتكيب،  يف  الكربون  ذرات  عدد 
للسكريات األحادية األتية: اجلالكتوز، واجللوكوز، والفركتوز.

تفسري الرسوم العلمية انسخ رسم السكروز عىل ورقة منفصلة، وضع دائرة . 11
حول جمموعة اإليثر الوظيفية التي تربط الوحدات األساسية السكرية مًعا.

OH
O

CH2OH CH2OH

HO

OH
O

OH
CH2OH

O
HO

ال�ضكل 12-3 الن�شا وال�شليلوز نوعان 
مهمان من ال�شكريات العديدة الت�شكر
a. للن�شا تركيب متفرع اأو غري متفرع.

  
b. لل�ش��ليلوز تركيب غري متفرع ي�شبه 
املتقاطع��ة. ال�شال�ش��ل  ذا  ال�ش��ياج 

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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الأهداف
تصف تراكيب األمحاض الدهنية،  	
واجلليرسيدات الثالثية، والليبيدات 

الفوسفورية والستريويدات.
الليبيدات يف  ترشح وظائــف  	

املخلوقات احلية.
حتدد بعض تفاعالت األمحاض  	

الدهنية.
تربط بني تركيب األغشية اخللوية  	

ووظيفتها.

	مراجعة	املفردات
غيير		قطبي	من	دون منطـقـــتني 
منفصلتني موجبة وســالبة أو من 

دون قطبني.

املفردات	اجلديدة
الليبيدات

األمحاض الدهنية
اجلليرسيدات الثالثية

التصبُّن
الليبيدات الفوسفورية

الشموع
الستريويدات

 Lipids	الليبيدات
 تكّون	الليبيدات	الأغ�شييية	اخللوية،	وتختييزن	الطاقة	وتنظم	العمليات	

اخللوية.
الربط	مع	احلياة  ما اليشء املشرتك بني الشمع الذي يستعمل يف تلميع السيارات والدهن 
الذي يقطر من اللحم املشــوي، وفيتامني )د( الذي يضاف إىل احلليب الذي يرشبه الناس؟ 

مجيعها ليبيدات. 

 What is a lipid?	الليبيد؟	ما
الليبيدات جزيئات حيوية كبرية غــري قطبية. وملا كانت الليبيدات غري قطبية فهي غري قابلة 
للذوبــان يف املاء. وتؤدي الليبيدات وظيفتني رئيســتني يف املخلوقات احلية؛ ختتزن الطاقة 
بشــكل فّعال، وتكّون معظم تركيب األغشــية اخللوية، كام أهنا ختتلــف عن الربوتينات 

والكربوهيدرات يف أهنا ليست بوليمرات ذات وحدات بناء أساسية متكررة.
الأحما�ض	الدهنية عىل الرغم من أن الليبيدات ليســت بوليمرات، إال أن هلا وحدة بناء 
رئيسة مشرتكة. ووحدات البناء هذه هي األمحاض الدهنية، وهي أمحاض كربوكسيلية ذات 
سالســل طويلة. وحتوي معظم األمحاض الدهنية الطبيعية ما بــني 12 و 24 ذرة كربون. 

CH3)CH2(nCOOH :ويمكن متثيل تركيبها بالصيغة اآلتية
حتتوي معظم األمحــاض الدهنية عىل عــدد زوجي من ذرات الكربــون، وهذا ناتج عن 
إضافتها ذرتني مًعا يف الوقت نفسه يف تفاعالت إنزيمية. كام يمكن وضع األمحاض الدهنية 

يف جمموعتني رئيستني؛ اعتامًدا عىل وجود أو عدم وجود روابط ثنائية بني ذرات الكربون.
وُتعَرف األمحاض الدهنية التي ال حتتوي عىل روابط ثنائية باملشبعة، يف حني تسمى غرَي املشبعة 

إذا احتوت عىل رابطة ثنائية أو أكثر. ويبني الشكل 13-3 تركيبي محضني دهنيني شائعني.

	ماذا	قراأت؟	ا�شرح	ملاذا يوصف ححمض األولييك بأنه غري مشبع؟

CCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH   CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3  
O

HO

CCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

O

HO

=

ال�شكل	13-3 حم�ض الأوليك غري امل�شبع ذو 18 ذرة كربون وحم�ض ال�شيرتيك امل�شبع يوجدان 
يف العديد من الأطعمة، ومنها الزبد. 

ف�ّشر	كيف يتاأثر تركيب اجلزيء بوجود الرابطة الثنائية؟

حم�ض	الأولييك

حم�ض	ال�شيرتيك

زبدة

3-33-3
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يمكــن أن يتشــبع احلمض الدهنــي غري املشــبع إذا تفاعل مع 
اهليدروجــني. ومن املعروف أن اهلدرجة هــي تفاعل إضافة يتم 
فيه تفاعل غاز اهليدروجني مــع ذرات الكربون املرتبطة بروابط 
متعددة. وتســتطيع كل ذرة كربون غري مشبعة أن تستوعب ذرة 
هيدروجــني إضافية واحدة لتصبح مشــبعة. فمثــاًل، يمكن أن 
تتم هدرجة محض األولييك Oleic acid، يف الشــكل 3-13، 

ليكّون محض السيرتيك. 
توجد الروابط الثنائية يف األمحاض الدهنية الطبيعية مجيعها تقريًبا 
يف صورة املتشــكل اهلنديس ســيس. ونظًرا إىل اجتاه سيس فإن 
هذا ال يســاعد عىل وجود تركيب األمحاض الدهنية غري املشبعة 
مرتاّصة. ونتيجة لذلك ال تتكون قوى جتاذب كثرية بني اجلزيئات 
كام يف جزيئات األمحاض الدهنية املشبعة، ولَذلك تكون درجات 

انصهار األمحاض الدهنية غري املشبعة أقل. 
اجللي�ض��ريدات الثالثية عــىل الرغم من أن األمحاض الدهنية 
موجــودة بكثــرة يف املخلوقات احليــة، إال أهنا نــادًرا ما تكون 
وحدها. فهي تكــون غالًبا مرتبطة باجلليرسول، وهو جزيء من 
ثالث ذرات كربون، ترتبط كل منها مع جمموعة هيدروكســيل. 
وعندما ترتبط ثالثــة أمحاض دهنية باجلليرسول بروابط إســرت 
يتكون اجلليرسيد الثالثي. ويبنيالشكل 14-3 تكوين اجلليرسيد 
الثالثي. ويمكن أن تكون اجلليرسيدات الثالثية صلبة أو ســائلة 
يف درجة حــرارة الغرفة، كام يف الشــكل 	1-3. وعندما تكون 
ســائلة تســمى عادة زيوًتا. أما إذا كانت صلبة يف درجة حرارة 

الغرفة فُتسّمى دهوًنا.

 م��اذا قراأت؟ حدد اثنني من الزيــوت النباتية واثنني من 
الدهون احليوانية.

ال�ضكل 14-3 تتكون روابط الإ�شرت يف اجللي�شريد 
الثالث��ي عندم��ا تتح��د جمموع��ات الهيدروك�ش��يل 
املوجودة يف اجللي�ش��رول مبجموعات الكربوك�ش��يل 

املوجودة يف الأحما�ض الدهنية.

ال�ض��كل 15-3 معظ��م خمالي��ط ثالث��ي اجللي�ش��ريدات 
لأن ثالث��ي  ال�ش��ائلة؛  توج��د يف احلال��ة  امل�ش��در  النباتي��ة 
اجللي�ش��ريدات يحت��وي عل��ى اأحما���ض دهنية غري م�ش��بعة، 
يف ح��ني حتت��وي الده��ون احليواني��ة عل��ى كمي��ة اأك��رب م��ن 
الأحما�ض الدهنية امل�ش��بعة، لذا تكون عادة �شلبة يف درجة 

حرارة الغرفة.

املفردات 
ال�ضتخدام العلمي وال�ضتخدام ال�ضائع

)Saturate( ُيَشبِّع
االســتخدام العلمي: يضيف شيًئا إىل حد أنه يمكن معه 
استيعاب املزيد أو ذوبانه أو االحتفاظ به، مثل تشّبع املاء 

املالح بامللح.
االستخدام الشــائع: يزود السوق بمنتج أو منتجات إىل 

احلد األقىص لطاقته االستهالكية.

جلي�ضرولجلي�ضريد ثالثي 3 اأحما�ض دهنيةم�اء

112



وعندما تتوافر الطاقة بكثرة ختّزن اخلاليا الدهنيــة الطاقة الفائضة يف األمحاض الدهنية عىل هيئة  جليرسيد ثالثي. وعندما تقّل 
الطاقة تقوم اخلاليا بتحليل اجلليرسيد الثالثي مطلقًة الطاقة التي اســتعملت يف تكوينهــا. ومع أن اإلنزيامت حتلل اجلليرسيد 
الثالثــي داخل اخلاليا احلية إال أنه يمكن إجراء تفاعل مشــابه لذلك خارج اخلاليا باســتعامل قاعدة قوية مثل هيدروكســيد 
ه اجلليرسيد الثالثي مع وجود حملول مائي لقاعدة قوية لتكوين أمالح الكربوكسيالت  الصوديوم. وُيســّمى هذا التفاعل – متيُّ
َن. ويســتعمل تفاعل التصبُّن كام يف الشــكل 	1-3، يف إنتاج الصابون، وهو عبارة عن أمالح الصوديوم  واجلليرسول- التصبُّ

لألمحاض الدهنية. وجلزيء الصابون طرفان: طرف قطبي، وآخر غري قطبي.
ترتبط  القطبية  غري  والزيوت  األوساخ  جزيئات  ألن  القطبية؛  غري  والزيوت  األوساخ  تنظيف  يف  املاء  مع  الصابون  يستعمل 
بالطرف غري القطبي جلزيئات الصابون، يف حني يكون الطرف القطبي جلزيئات الصابون قاباًل للذوبان يف املاء. وهكذا يمكن 

إزالة جزيئات الصابون املحملة باألوساخ باستعامل املاء.

— —
O

— —

O

CH — O — C — (CH2)14CH3  +  3NaOH   →   CHOH  +  3CH3(CH2)14 — C — O-Na+
— —

O

— —

O

CH 2 — O — C — (CH 2)14CH 3 

CH 2 — O — C — (CH 2)14CH 3 
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CH2OH

CH2OH ال�����ض��ك��ل 16-3 ي����ت����ك����ون 
ال���������ش����اب����ون م�����ن ت���ف���اع���ل 
وقاعدة  الثالثي  اجللي�شريد 

قوية.

كيف يصنع الصابون؟ ُيســمى التفاعل بني اجلليرسيد الثالثي 
وقاعدة قوية التصبُّن، كام يف الشكل 	1-	.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل   
اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
ضع كأًسا سعتها 0mL	2 عىل سخان كهربائي. وأضف . 2

25g من الســمن النبايت الصلب إليها. ثم أشــعل السخان 
الكهربائي عىل درجة حرارة متوسطة.

3 . 12mL 2 إلضافة	ml اســتخدم خمباًرا مدرًجا ســعته
 5mL  إيثانول ببطء يف أثناء انصهار السمن النبايت، ثم أضف

من NaOH تركيزه 6.0M إىل الكأس.
حتذيــر: اإليثانول قابل لالشــتعال، وNaOH يســبب حروًقا 

للجلد؛ لذا البس القفازين.
سّخن اخلليط مدة 15 دقيقة تقريًبا، وحركه بساق التحريك . 4

من حني إىل آخر، دون أن يغيل.

ضع الكأس جانًبا، باستعامل امللقط، وعندما جيمد اخلليط دعه . 	
يربد مدة 5 دقائق، ثم ضعه يف كأس سعتها mL 00	 مملوءة 

باملاء البارد.
أضف 25mL من حملول NaCl املشــبع إىل اخلليط الذي . 	

يف الكأس. وألن الصابون ليس شديد الذوبان يف املاء املالح 
فإنه سيبدو يف صورة كتل صغرية.

امجع كتل الصابون برتشــيحها خالل قطعة قامش موجودة . 	
كبطانة لقمع.

اضغط الصابون داخل طبق تبخري وأنت تلبس القفازين، ثم . 8
انزعهام واغسل يديك.

التحليل 
فرسِّ ما نــوع الروابط التي تتحلــل يف اجلليرسيد الثالثي يف . 1

أثناء تفاعل التصّبن؟
حّدد نوع امللح الذي تكّون يف هذا التفاعل الكيميائي.. 2
حّدد مــا الطرف القطبي جلــزيء الصابون؟ ومــا الطرف غري . 3

القطبي؟

)saponification(  )ن )عملية �ضناعة ال�ضابون تفاعل الت�ضبُّ

اجللي�ضريد الثالثياجللي�ضرول قاعدةال�ضابون
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الاليبي��ز الفو�ض��فوري )فو�ض��فوليبيز( phospholipase هنــاك نوع 
مهم آخر من اجلليرسيد الثالثي ُيســمى الليبيد الفوسفوري، يوجد بكثرة يف األغشية 
البالزمية. والليبدات الفوســفورية جليرسيدات ثالثية اســتبدل فيها أحد األمحاض 
الدهنية بمجموعة فوســفات قطبيــة، تكّون اجلزء القطبي من اجلزيء رأًســا، كام يف 
الشكل 	1-3، وتبدو األمحاض الدهنية غري القطبية يف صورة ذيول. ويتكون الشكل 
النموذجي للغشــاء البالزمي من طبقتني من الليبيد الفوسفوري، وهي مرتبة بحيث 
تكــون ذيوهلا غري القطبية متجهة نحو الداخل ورؤوســها القطبية متجهة إىل اخلارج. 
ويســمى هذا الرتتيب الليبيد الثنائي الطبقة. وملا كان تركيب هذا الليبيد يعمل بوصفه 

حاجًزا، فإن اخللية تستطيع أن تنظم املواد التي تدخل خالل هذا الغشاء وخترج منه.
 حيتوي ُسّم األفاعي الســامة عىل نوع من اإلنزيامت يعرف  علم الأحياءالربط
بالليبيز الفوسفوري. وتعمل هذه اإلنزيامت عاماًل حمفًزا لتحليل الليبيد الفوسفوري – 
وهو جليرسيد ثالثي اســتبدل فيه أحد األمحاض الدهنية بمجموعة فوسفات. وحيتوي 
سّم أحد أنواع األفاعى عىل الليبيز الفوسفوري الناتج عن تفكك )تـمّيه( رابطة اإلسرت 
لذرة الكربون الوســطى يف الليبيد الفوســفوري. وإذا دخل اجلزء األكرب من ناتج هذا 
التفاعل إىل جمرى الدم فإنه يذيب أغشــية كريات الدم احلمــراء فتتمزق. إن لدغة هذه 

األفعى يمكن أن تؤدي إىل املوت إذا مل يتم عالجها فوًرا.
ال�ض��موع عبارة عن نوع آخر من الليبيدات حتتوي أيًضا عىل أمحاض دهنية. والشــموع 
ليبيدات تتكون من احتاد محض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة. وتبني الصيغة أدناه 
الرتكيب العام هلذه الدهون الصلبة الطريــة ذات درجات االنصهار املنخفضة، حيث 

.CH2 أعداًدا خمتلفة من جمموعات y و x متثل

 تنتج النباتات واحليوانات الشــمع، وكثرًيا ما ُتغّطى أوراق النبات بالشمع الذي يمنع 

C24-04C-828378-08

CH3(CH2)x — C — O — (CH2)yCH3

O

——

فقــدان املاء. ويبني الشــكل 18-3 كيف أن قطرات املطر تكــون كرات كاخلرز عىل 
أوراق النبات، مما يشري إىل وجود طبقة شمعية. كام أن أقراص العسل التي يبنيها النحل 
مصنوعة أيًضا من الشمع الذي يعرف عادة باسم شمع النحل. واحتاد محض الباملتيك 
املكون من محض دهني ذي 16 ذرة كربون مع كحول حيتوي عىل سلســلة من 30 ذرة 
كربون يؤدي إىل تكوين نوع شــائع من شمع النحل. وُتصنع الشموع أحياًنا من شمع 

العسل؛ ألنه يميل إىل االحرتاق ببطء وهدوء.

C24-18C-828378-08

ال�ض��كل 17-3 حتتوي الليبيدات الفو�شفورية 
عل��ى راأ���ض قطب��ي وذيل��ني غ��ري قطبي��ني. تتكون 
اأغ�شية اخلاليا من طبقة مزدوجة من الليبيدات 
ت�ش��مى ثنائي��ة الطبقة. وتوجد الروؤو���ض القطبية 
يف ه��ذه الطبق��ة عل��ى املحي��ط اخلارج��ي، بينما 

توجد الذيول غري القطبية يف الداخل.

النبات��ات  18-3 تنت��ج  ال�ض��كل 
�ش��مًعا ُيغطي اأوراقه��ا ويحميها من 

اجلفاف.

خارج اخللية

داخل اخللية روؤو�ض 
قطبية

ذيول غر 
قطبية

طبقة 
فو�ضفوليبيد 

مزدوجة

الدهون الم�شبعة وغير الم�شبعة
ارجع اإىل دليل التجارب العملية على من�ضة عني الإثرائية
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ال�ض��ترويدات الحتتــوي مجيــع الليبيدات عىل سالســل أمحاض دهنية؛ 
فالســتريويدات ليبيدات حتتــوي تراكيبها عىل حلقات متعــددة. ومجيع 
الســتريويدات مبنية من تركيب الستريويد األســايس املكّون من احللقات 

األربع املبينة أدناه.

 وبعض اهلرمونات - ومنها العديد من اهلرمونات اجلنسية- هي ستريويدات 
C24-05C-828378-08

ben

C
C

C C
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C

C C

C

CC C

C
C

C C

تنظم عمليات األيض. وُيعد الكولسرتول - وهو ستريويد آخر - مكوًنا 
تركيب  عىل  حيتوي  أيًضا  )د(  فيتامني  أن  كام  اخللوية،  لألغشية  مهامًّ  ا  بنائيًّ
أما  العظام.  تكوين  يف  دوًرا  ويؤدي  األربع،  احللقات  ذي  الستريويد 
 ،3-19 الشكل  يف  كام   ،Bufo marinus العمالق  البحري  العلجوم 
فيستعمل ستريويد يسمى بوفوتوكسني بوصفه آلية دفاعية؛ إذ يفرز السم 
من نتوءات صغرية عىل ظهره ومن غدد خلف عينيه مبارشة. هذا السّم هو 
إسالة  إىل  يؤدي  فإنه  الصغرية  للحيوانات  أما  لإلنسان.  مهّيجة  مادة  جمرد 

لعاهبا، وفقدان التوازن، والتشنجات، واملوت.

التقومي 3-33-3
اخلال�ضة

أمحـاض  الدهنـــية    األمحاض 
كربوكســيلية طويلة السالسل 
حتتوي عادة عــىل ما بني 12 و 

24 ذرة كربون. 

  ال حتتوي األمحاض الدهنية املشبعة 
عىل روابط ثنائية؛ يف حني حتتوي 
األمحاض الدهنية غري املشبعة عىل 

رابطة ثنائية أو أكثر.
  يمكن أن ترتبط األمحاض الدهنية 
مع اجلليرسول لتكّون اجلليرسيد 

الثالثي.
حتتوي  ليبيدات    الستريويدات 

عىل تراكيب متعددة احللقات.

 صف وظيفة الليبيدات.. 12
صف تراكيب األمحاض الدهنية، واجلليرسيدات الثالثية، والليبيدات الفوسفورية، . 13

والستريويدات، والشمع.
اعمل قائمة بوظيفة مهمة لكلٍّ من الليبيدات اآلتية:. 14

.aاجلليرسيدات الثالثية.cالشموع

.bالليبيدات الفوسفورية.dالستريويدات
اذكر تفاعلني من تفاعالت األمحاض الدهنية.. 	1
صف تركيب األغشية اخللوية وعملها.. 	1
اكتب معادلة اهلدرجة الكاملة للحمض الدهني غري املشبع ومحض اللينوليك. . 	1

C H  3 (C H  2  )  4 CH=CHC H  2 CH=CH(C H  2  )  7 COOH

18 . ، الفوسفوري  الليبيد  ب  اخلاص  العام  البناء  ارسم  العلمية  الرسوم  تفسري 
وعنّي عليه األجزاء القطبية وغري القطبية.

19-3 ي�ش��تعمل العلج��وم البح��ري  ال�ض��كل 
ا ُيدعى بوفوتوك�ش��ني  ا �ش��تريويديًّ العم��الق �ُش��مًّ
بو�شفه اآلية دفاع. وُيعّد هذا ال�شّم قاتاًل لبع�ض 

احليوانات كالكالب والقطط.

المطويات 

ن مطويتك معلومات من هذا القسم. ضمِّ
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الأهداف
حتّدد املكّونات البنائية لألمحاض  	

النووية.
تربط وظيفة DNA برتكيبه. 	

تصف تركيب RNA ووظيفته. 	

مراجعة	املفردات
يتم  سلسلة  الوراثية:  املعلومات	
 DNA أو RNA توريثها موجودة يف
من  واخلصائص  السامت  وتنتقل 

جيل إىل اجليل الذي يليه.

املفردات	اجلديدة
احلمض النووي

النيوكليوتيد

 Nucleic Acids	النووية	الأحما�ض
 تخزن	الأحما�ض	النووية	املعلومات	الوراثية	وتنقلها.

ا يف الطب والعلــم اجلنائي، وعلم  الرب��ط	م��ع	احلياة أصبــح فحص DNA شــيًئا عاديًّ
األنســاب، والتعّرف عىل  ضحايا الكوارث. ولقــد مّكنتنا التقنية احلديثة من احلصول عىل 

عينة DNA مفيدة من مصادر مدهشة كشعرٍة أو لعاٍب جافٍّ عىل طابع بريدي. 
 Structure of Nucleic Acids	النووية	الأحما�ض	تركيب

تشكل األمحاض النووية نوًعا رابًعا من اجلزيئات احليوية. وهي جزيئات ختزين املعلومات 
يف اخللية. وقد أخذت هذه اجلزيئات اسمها من املوقع اخللوي الذي توجد فيه هذه اجلزيئات 
بشكل رئيس، وهو النواة. وتقوم األمحاض النووية بوظائفها الرئيسة من مركز التحكم هذا. 
واحلمض النووي بوليمر حيوي حيتوي عىل النيرتوجني، ويقوم بتخزين املعلومات الوراثية 
ونقلها. وتســمى وحدة البناء األساسية للحمض النووي النيوكليوتيد. ولكل نيوكليوتيد 
ثالثــة أجزاء: جمموعة فوســفات غري عضوية، وســكر أحادي ذو مخــس ذرات كربون، 
،3-20a وتركيب حيتوي عىل نيرتوجني يســمى قاعدة نيرتوجينية. تفحص أجزاء الشكل 
فعىل الرغم من أن جمموعة الفوسفات هي نفســها يف مجيع النيوكليوتيدات، إال أن السكر 

والقاعدة النيرتوجينية خيتلفان.  
حيتوي احلمض النووي عىل ســكر أحادي مكون من 5 ذرات كربون ويسمى سكر )بنتوز( 
pentose مــن أحــد النيوكليوتيدات مرتبط بفوســفات نيوكليوتيد آخر، كام يف الشــكل 

20b-3. وهكــذا تشــكل النيوكليوتيدات سلســلة، أو رشيًطا، حيتوي عىل ســكر مخايس 

وجمموعات فوســفات متناوبة. وكل ســكر مخايس يرتبط أيضا بقاعدة نيرتوجينية تربز من 
السلسلة. وتتكدس القواعد النيرتوجينية عىل وحدات النيوكليوتيدات املتجاورة واحدة فوق 
األخرى يف وضع منحرف قلياًل، فتشبه درجات السّلم، كام يف الشكل 20b-3. وتبقي القوى 
بني اجلزيئيــة كل قاعدة نيرتوجينية قريبة من القواعــد النيرتوجينية التي فوقها والتي حتتها.

ال�شكل 20-3 النيوكليوتيدات وحدات البناء الأ�سا�سية التي تتكون منها بوليمرات الأحما�ض النووية. 
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فوسفات

فوسفات

فوسفات

سكر قاعدة

قاعدة نيتروجينية

مجموعة فوسفات

قاعدة

قاعدة

سكر

سكر
سكر خماسي

b

نيوكليوتيدحم�ض	نووي

األمحاض النووية سالســل طولية من سكريات 
وجمموعات فوسفات متعاقبة. ويرتبط بكل سكر 
قاعدة نيرتوجينيــة، وألن النيوكليوتيدات ملتوية 

فإن السالسل تشبه درجات السلم.

حيتوي كل نيوكليوتيد عىل قاعدة حتتوي 
عىل نيرتوجني وســكر مخايس وجمموعة 

فوسفات.

a

3-43-4
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DNA: The Double Helix اللولب املزدوج : DNA
من  نوعني  أحد  وهو   ،DNA رايبونيوكلييك  ديوكيس  محض  عن  سمعت  ربام 
األمحاض النووية التي توجد يف اخلاليا احلية؛ إذ حيتوي DNA عىل اخلطط الرئيسة 

لبناء مجيع بروتينات جسم املخلوق احلي.
تركي��ب DNA  يتكــون DNA مــن سلســلتني طويلتني مــن النيوكليوتيدات 
ا كام يف الشكل 21-3. وحيتوي كل نيوكليوتيد  ملتفتني مًعا لتشــّكال بناًء حلزونيًّ
يف DNAعىل جمموعة فوســفات، وســكر ديوكيس رايبوز ذي اخلمس ذرات من 
 ،Deoxyribose الكربون وهو عبارة عن ســكر مخايس منقوص األوكســجني
وقاعدة نيرتوجينية. وتشــكل جزيئات السكر وجمموعات الفوسفات املتعاقبة يف 
كل سلســلة اجلزء اخلارجي، أو العمود الفقري للرتكيــب اللولبي. أما القواعد 
النيرتوجينية فتوجد داخل الرتكيب. وألن البناء اللولبي يتكون من سلسلتني فهو 

يعرف باللولب املزدوج.
حيتــوي DNA عىل أربع قواعد نيرتوجينية خمتلفة هــي: األدينني ) A(، الثايمني 
(T(، السايتوسني )C(، واجلوانني )G(. إذ حيتوي كل من األدينني  واجلوانني عىل 
حلقة مزدوجة، كام يف الشــكل 22-3. أما الثايمني والسايتوســني فلهام تركيبان 
أحاديا احللقة. انظر مرة أخرى إىل الشكل 21-3 تالحظ أن كل قاعدة نيرتوجينية 
عىل رشيط مــن اللولب تقابلها قاعدة نيرتوجينية عــىل الرشيط املقابل، بالطريقة 
نفسها التي تتقابل هبا أسنان السّحاب املنزلق. وتتقارب أزواج القواعد املتجاورة 
إىل حّد تتكــّون بينها روابط هيدروجينية. وملا كانــت كل قاعدة نيرتوجينية لدهيا 
ترتيب فريد من املجموعــات الوظيفية العضوية التي تســتطيع أن تكّون روابط 
هيدروجينية، فإن القواعد النيرتوجينية تشــكل دائاًم أزواًجا بطريقة معينة، حيث 

يتكون دائاًم العدد األفضل من الروابط اهليدروجينية.
 ماذا قراأت؟ �ضف مم يتكون أسنان َسّحاب DNA املنزلق؟

ويرتبــط اجلوانني دائاًم بالسايتوســني، ويرتبــط األدينني دائــاًم بالثايمني، كام يف 
الشــكل 22-3. وتســمى أزواج G-C وA-T أزواًجا قاعدية متطابقة. ولذلك 
تســاوي كمية األدينني يف جزيء DNA دائاًم كمية الثايمني، وكمية السايتوســني 
دائاًم تساوي كمية اجلوانني. ويف عام 1953م استخدم جيمس واطسون وفرانسيس 
كريك هذه املالحظة ليقوما بأحد أعظم االكتشــافات العلمية يف القرن العرشين 
عندما حددا تركيب DNA ذا اللولب املــزدوج. لقد حّققا هذا اإلنجاز دون أن 
يقوما بالعديد من التجارب املختربيــة، بل قاما بداًل من ذلك بتجميع أعامل عدد 

كبري من العلامء الذين قاموا بدراسة DNA وحتليلها.

ال�ض��كل 21-3 تركي��ب DNA ه��و لولب 
مزدوج ي�شبه �شحاًبا منزلًقا ملتوًيا. ويتكّون 
العمودان الفقريان من ال�شكر والفو�شفات، 
وي�ش��ّكالن اجلانب��ني اخلارجيني لل�ش��حاب 

Aاملنزلق.
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 DNA استخدم واطسون وكريك نموذجهام لتوقع كيف يمكن أن يؤدي تركيب DNA وظيفة
الكيميائي وظيفته. خيتزن DNA املعلومات الوراثية للخلية يف النواة، وُينسخ DNA قبل انقسام 
اخللية حتى حيصل اجليل اجلديد من اخلاليا عىل املعلومات الوراثية نفسها. وبعد أن قرر واطسون 
وكريك أن سلسلتي لولب DNA تكمل إحدامها األخرى، أدركا أن األزواج القاعدية املتطابقة 
تنسخ املادة الوراثية للخلية بطريقة آلية. فقواعد DNA النيرتوجينية األربع تتخذ حروًفا أبجدية 
يف لغة ختزين املعلومات للخاليا احلية. ويمثل التسلسل املحدد هلذه احلروف التعليامت الشاملة 
ا. وخيتلف تسلســل  للمخلوق احلي، كام حيمل تسلســل احلروف يف كلامت مجلٍة ما معًنى خاصًّ
القواعد يف كل نوع من املخلوقات احلية، مما يســمح بتنوع ضخم من أشكال احلياة- وكل ذلك 
ر أن DNA اخللية البرشية حيتوي عىل نحو  عن طريق لغة تســتخدم أربعة حروف فقط. و يقــدَّ

ثالثة مليارات زوج من القواعد النيرتوجينية املتطابقة، مرتبة يف تسلسل خاص بالبرش.

مختبر حل المشكالتمختبر حل المشكالت
 كّون نموذًجا

كيف يتضاعف DNA؟ يتضاعف DNA قبل انقسام اخللية؛ 
حيث حتصل كل من اخلليتني اجلديدتني عىل جمموعة كاملة 
من التعليامت الوراثية. وعندما يبدأ DNA يف التضاعف، 
يبدأ رشيطــا النيوكليوتيد باالنفكاك، ويقوم إنزيم بفك 
الروابط اهليدروجينية بني القواعد النيرتوجينية فينفصل 
الرشيطان. كام تقوم إنزيامت أخرى بإيصال نيوكليوتيدات 
حرة من الوسط املحيط إىل القواعد النيرتوجينية املكشوفة، 
فريتبط األدنني بروابط هيدروجينية مع الثايمني، ويرتبط 
السايتوسني باجلوانني. وهكذا يقوم كل رشيط ببناء رشيط 
مكّمل عن طريق مزاوجة القواعد بالنيوكليوتيدات احلرة. 
وهذه العملية موضحة يف الرسم املجاور. وبعد أن يتم ارتباط 
النيوكليوتيدات احلرة بالروابط اهليدروجينية يف أماكنها، 
تقوم السكريات والفوسفات باالرتباط بروابط تسامهية 
بالسكريات وجمموعات الفوسفات عىل النيوكليوتيدات 
املجاورة لتكّون عموًدا فقريًّا جديًدا. ويرتبط كل رشيط 

من جزيء DNA األصيل برشيط جديد.
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التحليل
يبني الرسم الســفيل إىل اليسار قطعة صغرية من جزيء 
DNA. انسخ تسلســل القواعد عىل ورقة نظيفة، وكن 

حذًرا حتى ال ختطئ يف النسخ. وبنّي خطوات التضاعف 
.DNA إلنتاج قطعتني من

التفكر الناقد
ق��ارن بني التسلســل يف الرشيط الذي ُصنع حديًثا . 1

والتسلسل يف الرشيط األصيل الذي يرتبط به.

ا�ضرح إذا ُلونت قطعة DNA األصلية باللون األمحر . 2
نت النيوكليوتيــدات احلرة باللون األزرق، فام  ولوِّ
نمط األلوان الذي ســيكون يف قطعة DNA التي 
تكّونت حديًثا؟ وهل ستكون مجيع القطع اجلديدة 

هلا األلوان نفسها؟
ا�ضرح كيف يمكن أن يتأثر املخلوق احلي إذا حدث . 3

خطأ يف أثناء تضاعف DNA فيه؟ وهل التأثريات 
دائمة؟ وضح إجابتك.
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  RNA
محــض الرايبونيوكلييك محض نووي، خيتلف تركيبه العام عن تركيب DNA يف ثالث طرائق 
مهمة، كــام يف الشــكل 23-3. أواًل أن DNA حيتوي عىل القواعــد النيرتوجينية األدينني، 
والسايتوســني، واجلوانني، والثايمــني. يف حني حيتوي RNA عىل األدينني، والسايتوســني، 
واجلوانني، واليوراســيل. وال يوجــد الثايمني أبًدا يف RNA. ثانًيا، حيتوي RNA عىل ســكر 
الرايبوز، يف حني حيتوي DNA عىل ســكر الديوكيس رايبوز الذي يوجد فيه ذرة هيدروجني 

بدل جمموعة هيدروكسيل يف أحد املواقع. 
أّما الفرق الثالث بني DNA وRNA فهو يف الشــكل؛ إذ يكون DNA عادة عىل شكل لولب 
ثنائــي؛ حيث تقوم الروابط اهليدروجينية بربط السلســلتني مًعا عن طريق قواعدها. يف حني 

يتكون RNA من رشيط واحد دون وجود روابط هيدروجينية بني القواعد.
ن RNA اخلاليا من استخدام املعلومات املوجودة  وخيزن DNA املعلومات الوراثية، يف حني يمكِّ
يف DNA. لقد تعلمت أن املعلومات الوراثية للخلية موجودة يف تسلسل من القواعد النيرتوجينية 
يف جزيء DNA. وأن اخلاليا تقوم باستعامل تسلسل القواعد هذا لتكّون RNA بتسلسل متطابق. 
ومن ثم يســتعمل RNA لصنع بروتينات بتسلسل من األمحاض األمينية يتقرر برتتيب القواعد 
النيرتوجينية يف RNA، وتســمى هذه التسلسالت باسم الشفرة الوراثية. وملا كانت الربوتينات 
 DNA هي األدوات اجلزيئية التي تقوم بمعظم النشاطات يف اخللية، لذا يعد اللولب املزدوج لـ
هو املســؤول يف النهايــة عن التحكــم يف آالف التفاعالت الكيميائية التــي حتدث يف اخلاليا.

المطويات 

ضّمن مطويتك معلومات 
من هذا القسم.

التقومي 3-43-4
اخلال�ضة

  األمحاض النووية بوليمرات
من النيوكليوتيدات التي تتكون
من قاعدة نيرتوجينية، وجمموعة

فوسفات، وسكر مخايس 
 DNA و RNA هــي جزيئــات 

ختزين معلومات للخلية.
 يتكون DNA من رشيطني، يف حني 

يتكون RNA من رشيط واحد.

19 ..DNA و RNA ارشح الوظيفة األساسية لكل من 

20 ..DNAو RNA حّدد املكونات البنائية اخلاصة لكل من

اربط وظيفة DNA برتكيبه.. 21

حّلل تركيب األمحاض النووية، ثم حّدد الرتكيب الذي جيعلها أمحاًضا.. 22

عىل . 23 بروتني  صنع  شفرة  حيمل  الذي   DNA احتوى  إذا  حيدث  ماذا  توقع 
تسلسل قواعد خاطئ؟

 .RNA اأما الرتكيبان عن الي�شار فموجودان يف ،DNA من حيث مكوناتهما؛ فالرتكيبان عن اليمني موجودان يف RNAو DNA ال�ضكل 23-3 يختلف
.DNA و RNA حّدد اختالفني يف تركيبي

ديوك�شي رايبوز ثاميني

— —

C24-22C-828378-08

H O

O

——

HOH

H H

O

H

OH

H

HOCH 2

OH

H H

O

H

OH

H

HOCH 2

N

— — H H
N

— —

O

O

——

H

N

— —

N

H

H3C H

OHH
رايبوز يورا�شيل

— —

C24-22C-828378-08

H O

O

——

HOH

H H

O

H

OH

H

HOCH 2

OH

H H

O

H

OH

H

HOCH 2

N

— — H H
N

— —

O

O

——

H

N

— —

N

H

H3C H

OHH

ab

119



يف امليدان
املهنة: عامل البيولوجيا اجلزيئية

فحص الحمض يكشف مفاجأة
"ال يوجد عامل بيولوجيا جزيئية ذو تفكري صحيح يعمل ما عملته 
ماري شفايتزر Mary Schweitzer. نحن ال نبذل كل هذا 
اجلهد إلخراج هذه األشــياء من األرض لندمرها يف محض". 
هذا ما قاله أحد زمالء ماري شفايتزر، العاملة التي استخدمت 
تقنيات البيولوجيا اجلزيئية لتكشف نسيًجا ليًنا جيب أال يكون 
موجوًدا يف عظم فخذ ديناصور متحجر منذ 68 مليون سنة.

األم بــوب Mother Bob عندمــا قــام علــامء البيولوجيا 
اجلزيئية باســتخراج الديناصور املتحجــر الذي أطلق عليه 
لقب "بوب" عام 2003 م من منطقــة نائية يف والية مونتانا 
األمريكية، وضعــت العظام يف غطاء مــن اجلبس حلاميتها 
يف أثنــاء عملية النقل. ولكــن كان وزن العظــام واجلبس 
يفــوق قدرة الطائــرة العمودية عىل محله، ممــا اضطر علامء 
البيولوجيا اجلزيئية أن يكرسوا عظم الفخذ لكي يســتطيعوا 
نقــل الديناصور من تلــك املنطقــة النائية. وقــد أخذت 
ا من عظم الفخذ لدراســتها دراسة إضافية. شــفايتزر ِكرَسً

وقد جاءت املفاجــأة األوىل برسعة؛ حيــث كانت "بوب" 
أنثــى، وكانت تنتــج البيض عنــد وفاهتــا. والعظم الذي 
ا. وكان هذا النسيج  درســته شــفايتزر يســمى عظاًم نخاعيًّ
العظمي معروًفا ســابًقا يف الطيور فقط، كام يف الشــكل 1. 
إذ ينتــج الدجــاج البّياض العظــم النخاعي، ويســتعمل 
ن يف العظــم لتكوين قرش البيض.  الحًقا الكالســيوم املخزَّ
وبعد إنتــاج البيض خيتفــي هذا العظم.  ويبني الشــكل 1 
العظــم النخاعي املوجــود يف عظم الديناصــور " بوب ".

�ض��كل 1  يحت��وي كل م��ن عظ��م الدجاجة وعظ��م الدينا�ش��ور على عظم 
خارجي قا���ض ي�ش��مى العظم الق�شري )CB(، وعظٍم األنَي ي�شمى العظم 

.)MB( النخاعي

عظم الدجاجة عظم الدينا�ضور

ا اأوعية دموية وخاليا منفردة يف الن�شيج اللني  �ضكل 2 وجد العلماء اأي�شً
للدينا�شور.

االختبار احلميض The Acid Test لدراسة العظم  النخاعي 
ا من العظم يف محض خمفف  عن كثب أذابت شــفايتزر ِكرَسً
للتخلص من فوســفات الكالســيوم، وهذه تقنية تستعمل 
عادة يف فحص النسيج احلديث. وملا كان العظم املتحجر قد 
ا  حتّول عــادة إىل مادة معدنية، لذا كان ُيفرتض أن يذوب كليًّ
يف احلمض املخفف، إال أن هذه اخلطوة أعطت نتائج مذهلة؛ 
إذ وجد نســيج لني داخل العظم. وقد ظهر حتت املجهر أن 
هذا النســيج عبارة عن أوعية دموية حمفوظة، باإلضافة إىل 

خاليا منفردة، كام يف الشكل 2.
ا مدة 68 مليون سنة  ولكن كيف يمكن أن يبقى النسيج طريًّ

يف األرض؟
املزيــد من العمل More Work قامت شــفايتزر بعد ذلك 
بفحص عظام أخــرى باالختبار احلميض نفســه ووجدت 
نسيًجا ليًنا وتراكيب دقيقة مشاهبة. وال يعلم أحد حتى اآلن 
مــا الذي تظهره هذه الرتاكيب الدقيقــة. إال أن أحد العلامء 
يقول: "ربــام تكون هناك أشــياء كثرية غفلنا عنها بســبب 
افرتاضنا كيف حتدث عملية احلفظ"، ومن الواضح أن ذلك 

يتطلب املزيد من البحث.

الكتابة يف
الكيمياء

هذا كتابة لالقناع من غري املحتمل أن يوجد DNA الديناصور  فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل  اللينة.  األنسجة  هذه  مقالة االكتشاف يثري السؤال اآليت: هل يمكن استنساخ احليوانات يف  اكتب  عليه؟  احلصول  يتم  الذي   DNA من  إقناعية تعرب فيها عن رأيك حول هذا السؤال. املنقرضة 

120



خمترب الكيمياء
فعل الإنزمي ودرجة احلرارة

اخللفيةالنظري��ة اإلنزيامت عوامل حمفزة طبيعية تســتعملها 
املخلوقات احلية لترسيــع التفاعالت، وهلذه الربوتينات تراكيب 

متخصصة متّكنها من التفاعل مع مواد حمددة.
�ضوؤال كيف تؤثر درجة احلرارة يف عمل اإلنزيامت؟

املواد والأدوات الالزمة
خمبار مدرج mL 25لب البطاطس احلمراء

مقياس درجة حرارةفوق أكسيد اهليدروجني 
)3% H2O2)مسطرة

قطع ثلجماء
ساعةكأس سعتها mL 250 عدد 4

سخان كهربائيأنبوب اختبار عدد 4
كبدة طازجة ونيئةحامل أنابيب اختبار

ماسك أنابيب اختبار

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

اإجراءات ال�ضالمة  
خطوات العمل

اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
اكتب فرضية حتدد درجة احلــرارة التي تكون اإلنزيامت . 2

عندها أكثر نشاًطا.
انسخ جدول البيانات عىل ورقة منفصلة.. 3
ضع أنابيب االختبار األربعة يف حامل األنابيب.. 4
ضع mL 2.0 من معجون لب البطاطس يف كل أنبوب اختبار.. 	
مستعماًل الســخان الكهربائي والثلج جهز أربع كؤوس . 	

عند درجات حرارة خمتلفة؛ حتتوي األوىل عىل ماء مثلج، 
والثانيــة عىل ماء يف درجة حرارة الغرفة، والثالثة عىل ماء 
يف درجة حرارة اجلسم، والرابعة عىل ماء يف درجة الغليان 

(oC 100( أو قريًبا منها.
ضع أنبــوب اختبار واحًدا يف كل مــن الكؤوس األربع . 	

مستخدًما ماسك أنابيب االختبار.
قس درجة حرارة كل كأس وسّجلها.. 8
9 . 5.0 mL 5 من وضع األنابيب يف الكؤوس min قس بعد

من H2O2 %3، وضعها يف كل أنبوب اختبار.
10 ..5 min دع التفاعل يستمر مدة
قس ارتفاع الرغوة الناجتة يف كل أنبوب.. 11
اغسل األنابيب بعد التخلص من حمتوياهتا.. 12

أعد اخلطوات من 4 إىل 12 مستعماًل mL 2 من معجون . 13
الكبد بداًل من معجون لب البطاطس.

جدول البيانات

درجة احلرارةحو�ض ماء
)˚C(

ارتفاع الرغوة
)cm(

البطاط�ض
ماء مثلج

ماء في درجة حرارة الغرفة
ماء في درجة حرارة الجسم

)100 ˚C ماء مغلي )قريب من
الكبد

ماء مثلج
ماء في درجة حرارة الغرفة

ماء في درجة حرارة الجسم
)100 ˚C ماء مغلي )قريب من

التنظيف والتخلــص من النفايات ختلــص مما تبقى من . 14
املحاليل بحســب توجيهات معلمك، ثم اغسل أدوات 

املخترب، وأعدها إىل أماكنها املخصصة.
التحليل وال�ضتنتاج

الرسوم البيانية واستعامهلا مّثل البيانات باألعمدة واضًعا . 1
درجة احلرارة عىل حمور الســينات وارتفــاع الرغوة عىل 
حمور الصادات، واســتعمل لوًنا خمتلًفــا لكل من بيانات 

البطاطس، والكبد، وأعمدهتا.
خلص كيف تؤثر درجة احلرارة يف عمل اإلنزيامت؟ واستنتج . 2

ملاذا كان التفاعل األنشط يف درجة احلرارة التي وجدهتا؟
السبب والنتيجة أّي األنابيب كانت فيها الرغوة لكل من . 3

البطاطس والكبد هي األقل؟ اقرتح تفسرًيا ملا حدث.
قارن هل أيَّدت البيانات املختربية فرضيتك يف اخلطوة 2؟ . 4

وضح إجابتك.
ل فوق أكســيد . 	 نمــوذج اكتــب معادلــة موزونــة لَتَحلُّ

اهليدروجني لكل تفاعل. كيف يتشابه التفاعالن؟ وملاذا؟
حتليل اخلطأ حّدد مصادر اخلطــأ املحتملة هلذه التجربة، . 	

واقرتح طرائق لتصحيحها.

ال�ضتق�ضاء
�ضّمم جتربة هل يؤثــر التغري يف pH يف النتائج؟ صّمم 

جتربة لتكتشف اإلجابة.
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  1-3 الربوتينات 
 تؤدي الربوتينات وظائف رضورية تشــمل تنظيم 
التفاعالت الكيميائيــة، والدعم البنائي، ونقل املــواد، وتقلصات 

العضالت.

املفاهيم الرئي�ضة
الربوتينات بوليمرات حيوية تتكون من أمحاض أمينية ترتبط  	

بروابط ببتيدية.
تنطوي سالســل الربوتينات مكّونة تراكيــب معقدة ثالثية  	

األبعاد.
للربوتينات وظائف عديدة يف جسم اإلنسان ، منها: وظائف  	

داخل اخلاليا، وأخرى بينها، ووظائف دعم بنائي.

املفردات 
الربوتينات  	
األمحاض األمينية 	
الرابطة الببتيدية  	
الببتيدات 	

تغري اخلواص الطبيعية 	
اإلنزيامت  	
املادة اخلاضعة لفعل اإلنزيم  	
املوقع النشط 	

  2-3 الكربوهيدرات
بالطاقة  احليــة  املخلوقات  الكربوهيــدرات   تزود 

واملواد البنائية.
املفاهيم الرئي�ضة

الكربوهيدرات مركبات حتتوي عىل جمموعات هيدروكسيل  	
.)C=O( متعددة، وجمموعة الكربونيل الوظيفية )-OH)

يرتاوح حجم الكربوهيدرات بني وحدات بناء أساسية مفردة  	
إىل بوليمرات تتكون من مئات أو آالف الوحدات األساسية.

توجد الســكريات األحاديــة يف املحاليل املائيــة يف تراكيب  	
حلقية ومفتوحة السلسلة.

املفردات 
الكربوهيدرات  	
السكريات األحادية 	

السكريات الثنائية  	
السكريات عديدة التسكر 	

  3-3 الليبيدات
الطاقة،  اخللويَة، وختتزن  األغشيَة  الليبيداُت   تكّون 

وتنظم العمليات اخللوية.
املفاهيم الرئي�ضة

األمحاض الدهنية أمحاض كربوكسيلية طويلة السالسل حتوي  	
عادة ما بني 12 و 24 ذرة كربون. 

ال حتتوي األمحاض الدهنية املشبعة عىل روابط ثنائية؛ يف حني  	
حتتوي األمحاض الدهنية غري املشبعة عىل رابطة ثنائية أو أكثر.

يمكــن أن ترتبــط األمحــاض الدهنية باجلليــرسول لتكّون  	
اجلليرسيد الثالثي.

الستريويدات ليبيدات حتتوي عىل تراكيب متعددة احللقات. 	

املفردات 
الليبيدات  	
األمحاض الدهنية  	
اجلليرسيدات الثالثية  	
التصبُّن )صناعة الصابون( 	

الليبيدات الفوسفورية  	
الشموع  	
الستريويدات  	

  4-3 الأحما�ض النووية
 ختتزن األمحاض النووية املعلومات الوراثية وتنقلها.

املفردات 
 احلمض النووي   	
النيوكليوتيد  	

املفاهيم الرئي�ضة
األمحاض النووية بوليمرات من النيوكليوتيدات التي تتكون  	

من قاعدة نيرتوجينية، وجمموعة فوسفات، وسكر مخايس.
 DNA و RNA جزيئات ختزين معلومات للخلية. 	
يتكــون DNA من رشيطــني، يف حني يتكــون RNA من  	

رشيط واحد.

 تقوم املركبات العضويــة احليوية: الربوتينات، والكربوهيدرات، والليبيدات باألنشــطة 
الرضورية للخاليا احلية.
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3-1
اإتقان املفاهيم

ماذا ُتســمى السلســلة املكّونة من ثامنية أمحاض أمينية؟ . 24
والسلسلة املكّونة من 200 محض أميني؟

ســمِّ نوعني من املجموعات الوظيفيــة التي تتفاعل مًعا . 	2
لتكوين رابطة ببتيدية، وسمِّ أيًضا املجموعة الوظيفية يف 

الرابطة الببتيدية نفسها.
استعمل الرموز املبينة لتمثيل تراكيب أربعة أمحاض أمينية . 	2

خمتلفة، لرسم تراكيب أربعة ببتيدات ممكنة يتكون كل منها 
من أربعة أمحاض أمينية يمكن ربطها برتتيبات خمتلفة:

احلمض األميني 3: ◆احلمض األميني 1: ∎
احلمض األميني 4: ●احلمض األميني 2: ▲

تريح جسم اإلنسان سمِّ مخسة أجزاء من اجلسم حتتوي . 	2
عىل بروتينات بنائية.

عّدد أربع وظائف رئيسة للربوتينات، وأعط مثااًل واحًدا . 28
عىل بروتني يقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف.

صف شكلني شائعني لرتكيب الربوتني الثالثي األبعاد.. 29
سمِّ املجموعات الوظيفية يف السالسل اجلانبية لألمحاض . 30

األمينية اآلتية:
.aاجللوتامني
.bالسريين
.cمحض اجللوتاميك
.dالاليسني

ارشح كيف يعمل املوقع النشط لإلنزيم.. 31
أعِط مثااًل عىل محض أميني له حلقة أروماتية يف سلسلته . 32

اجلانبية.
سمِّ محضني أمينيني ال قطبيني، وآخرين قطبيني.. 33

الرتكيب املبني يف الشكل 24-3 للرتيبتوفان. صف بعض . 34
اخلواص التي تتوقعها للرتيبتوفان، بناًء عىل تركيبه. وإىل 
أي املركبات العضوية احليوية ينتمي الرتيبتوفان؟ وضح 

إجابتك.

 الشكل 3-24

O

CH2

H2N OH

— —

CC

NH
C

H

C24-25C-828378-08
Rhonda

هل ثنائي ببتيد الاليسني- الفالني هو املركب ثنائي ببتيد . 	3
الفالني – الاليسني نفسه؟ وضح إجابتك.

إنزيامت كيف ختّفض اإلنزيامت طاقة التنشيط لتفاعٍل ما؟ . 	3
كيميــاء اخللية معظم الربوتينات ذات الشــكل الكروي . 	3

موجهة، بحيث تكون معظم أمحاضها األمينية الالقطبية 
يف اجلهــة الداخلية واألمحــاض القطبيــة موجودة عىل 
السطح اخلارجي. فهل يمكن أن يكون ذلك معقواًل من 

حيث طبيعة بيئة اخللية؟ وضح إجابتك.
اإتقان حل امل�ضائل

بكم طريقة يمكنك ترتيب ثالثة أو أربعة أو مخسة أمحاض . 38
أمينية خمتلفة يف الببتيد؟ 

كم رابطة ببتيدية توجد يف ببتيد حيوي مخسة أمحاض أمينية؟. 39
الربوتينات متوســط الكتلة املولية حلمض أميني يف ببتيد . 40

متعدد هــو 110. فام الكتلة املوليــة التقريبية للربوتينني 
اآلتيني؟

.a)األنسولني )51 محًضا أمينيًّا

.b)املايوسني )1750 محًضا أمينيًّا
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حّدد عدد األمحــاض األمينية والروابــط الببتيدية التي . 41
توجد يف الببتيد املبني يف الشكل 	3-2.
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الشكل 	3-2
42 . ،110 g/mol معــدل الكتلة املولية حلمض أميني هــو

احســب عدد األمحاض األمينية التقريبي يف بروتني كتلته 
 36,500 g/mol املولية

3-2
اإتقان املفاهيم

الكربوهيدرات صّنف الكربوهيدرات اآلتية إىل سكريات . 43
أحادية، أو ثنائية، أو عديدة التسكر:

.aالنشا.eالسليلوز 

.bاجللوكوز.fاجلاليكوجني 

.cالسكروز.gالفركتوز 

.dالرايبوز.hالالكتوز 

سمِّ متشكلني للجلوكوز.. 44
ما نــوع الرابطة التي تتكون عند احتاد ســكرين أحاديني . 	4

لتكوين سكر ثنائي؟
ا لكل مما يأيت:. 	4 السكريات أعط مصطلًحا علميًّ

.aسكر الدم

.bسكر املائدة
.cسكر الفاكهة
.dسكر احلليب

السليلوز والنشــا قارن بني الرتاكيب اجلزيئية للسليلوز . 	4
والنشا املبينة يف الشكل 	3-2.
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الكيمياء يف النباتات قارن بني وظائف النشــا والسليلوز . 48
يف النباتات، ووضح أمهيــة الرتكيب اجلزيئي لكل منهام 

بالنسبة لوظيفته.
اســتنتج كيف تعطي االختالفات يف ترتيبات الروابط يف . 49

السليلوز والنشا خواص خمتلفة؟
يتكون السكر الثنائي املالتوز من وحديت جلوكوز. ارسم . 0	

تركيبه.
ملاذا ُينتج متّيه الســليلوز، واجلاليكوجني، والنشا سكًرا . 1	

ا واحًدا فقط؟ وما السكر األحادي الذي ينتج؟ أحاديًّ
اهلضم ملاذا ال يمكن أن يتحلل الســكر الثنائي أو العديد . 2	

التسكر عند عدم وجود املاء؟ دّعم إجابتك بمعادلة.
ارســم تراكيب الفركتوز عندما يكون يف صورة سلسلة . 3	

مفتوحة. ضع دائرة حول كل ذرة كربون غري متامثلة، ثم 
احسب عدد املتشكالت الفراغية التي هلا صيغة الفركتوز 

نفسها.
الســكريات قارن بــني اجللوكوز والفركتــوز من حيث . 4	

الصيغة اجلزيئيــة والكتلة املولية واملجموعات الوظيفية.

ال�شليلوز

الن�شا
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الكربون . 		 الكربوهيدرات ليست هيدرات  منظور تارخيي 
كام يوحي االســم بذلك. ارشح كيف حدث هذا املفهوم 

غري الصحيح.
اإتقان حل امل�ضائل

الكربوهيدرات املعقدة الستاكيوز سكر رباعي حيتوي عىل . 		
وحديت D- جاالكتوز، ووحــدة D- جلوكوز، ووحدة 
D- فركتوز. والكتلـــة املولية لكل وحدة سكـــر هـــي 

g/mol 180 قبل ارتباطها مًعا يف هذا الســكر الرباعي. 

فإذا كان جزيء ماء واحد يتحرر مقابل كل وحديت ســكر 
ترتبطان مًعا، فام الكتلة املولية للستاكيوز؟

3-3
اإتقان املفاهيم

قارن بني تركيبي اجلليرسيد الثالثي والليبيد الفوسفوري.. 		
توقع أهيام تكون درجة انصهاره أعىل: اجلليرسيد الثالثي . 8	

املأخوذ من دهن البقر، أو اجلليرسيد الثالثي املأخوذ من 
زيت الزيتون؟ فرّس إجابتك.

الصابــون واملنظفات ارشح كيــف أن تركيب الصابون . 9	
جيعله عامل تنظيف فّعااًل؟

ارســم جزًءا من غشــاء ليبيدي ذي طبقتــني، وأرش إىل . 0	
األجزاء القطبية وغري القطبية من الغشاء.

أين خُتتزن األمحاض الدهنية يف جســم اإلنســان؟ ويف أي . 1	
صورة؟

ما نوع الليبيد الذي ال حيتوي عىل سالسل أمحاض دهنية؟ . 2	
وملاذا ُتصّنف هذه املركبات عىل أهنا ليبيدات؟

الصابون ارســم تركيــب صابون باملتــات الصوديوم. . 3	
)الباملتات هي القاعدة املرافقة للحمض الدهني املشــبع 
ذي 16 ذرة كربــون واملعروف باســم محض الباملتيك(، 

وأرش إىل طرفيه: القطبي والالقطبي.

ا، أو . 4	 حــّدد هل يعــد كل تركيب مما يــأيت: محًضــا دهنيًّ
ا، أو ســتريويد، أو  ا، أو ليبيد فوســفوريًّ جليرسيد ثالثيًّ

شمًعا؟ فرّس إجابتك.
.a

H3C

H3CO

O

CH2OH
C

O

OH
——

——

——

.b
— O —

-O

— P

—

O

-O

——

O

——

O

——

CH2

CH — O — C — CH2

H2C — O — C — CH2

اإتقان حل امل�ضائل
إذا كانت كثافـة محض الباملتيك الدهني 0.853g/mL عند  . 		

 0.886 L 62، فام كتلة عينة من محض الباملتيك حجمها oC

عند درجة احلرارة نفسها؟
الدهــون غري املشــبعة كم مــواًل من غــاز اهليدروجني . 		

تتطلبــه هدرجة تامة لـ mol 1 مــن محض اللينولينيك؟ 
اكتب معادلة موزونــة لتفاعل اهلدرجة. علاًم بأن الصيغة 

الكيميائية حلمض اللينولينيك هي:

C H  3 C H  2 CH=CHC H  2 CH=CHC H  2 CH=CH)C H  2  )  7 COOH

3-4
اإتقان املفاهيم

ما الرتاكيب الثالثة التي تكّون النيوكليوتيد؟. 		

 سمِّ محضني نوويني موجودين يف املخلوقات احلية.. 8	

 ارشح دور DNA و RNA يف إنتاج الربوتينات.. 9	

 أين يوجد DNA يف اخلاليا احلية؟. 0	
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 صف أنــواع الروابط والتجاذبــات التي تربط وحدات . 1	
.DNA البناء األساسية مًعا يف جزيء

A أدننيسايتوسنييوراسيلجوانني C U G

الشكل 	3-2
 صّنف الرتكيــب النووي املبني يف الشــكل 	2-3 إاىل . 2	

DNA أو RNA، فرّس إجابتك.

 ترتبط القاعدة جوانــني يف تركيب DNA ثنائي اللولب . 3	
دائاًم بالسايتوســني، ويرتبط األدنني دائاًم بالثايمني. فامذا 
تتوقع أن تكون النســب بني كميــات C وT وA و G يف 

طول معني من DNA؟
 نســخ DNA حيتوي أحد أرشطة جزيء DNA الرتتيب . 4	

القاعدي التايل. فام تعاقب القواعد عىل الرشيط اآلخر يف 
جزيء DNA؟

C-C-G-T-G-G-A-C-A-T-T-A 
 العمليــات احليوية قــارن بني التفاعــالت الكلية للبناء . 		

الضوئــي والتنفس اخللــوي من حيث املــواد املتفاعلة، 
والنواتج، والطاقة.

اإتقان حل امل�ضائل
 الشــفرة الوراثية هي شــفرة ثالثيــة؛ أي أنه تعاقب من . 		

ثــالث قواعد يف RNA يــدل عىل كل محــض أميني يف 
سلسلة ببتيدية أو بروتني. ما عدد قواعد RNA الرضورية 

للداللة عىل بروتني حيتوي عىل 577 محًضا أمينيًّا؟
 مقارنات DNA حتتوي خلية البكترييا إيشرييكياكوالي . 		

أو ) إي كــوالي( E.coliعــىل 106 × 4.2 زوًجــا من 
قواعد DNA، يف حــني حتتوي كل خلية برشية عىل نحو 
109 × 3  زوًجا من قواعد DNA. ما النســبة املئوية التي 

DNA يف إيشرييشــياكوالي بالنسبة إىل اخلريطة  يمثلها 

الوراثية البرشية؟
ا بـ L  2.0 من . 8	  كم جراًما من اجللوكوز يمكن أن يتأكســد كليًّ

غاز O2 يف الظروف املعيارية يف أثناء التنفس اخللوي؟
	9 . ATP التي تتحول إىل kJ الطاقة احسب جمموع الطاقة بوحدة 

يف أثناء عمليات التنفس اخللوي والتخمر، وقارن بينها.

مراجعة عامة  

الوظيفيــة يف اجللوكوز . 80 الكربونيــل  ارســم جمموعات 
والفركتوز. فيم تتشابه هذه املجموعات، وفيم ختتلف؟

ســمِّ وحدات البناء األساســية التي تكــّون الربوتينات . 81
والكربوهيدرات املركبة.

صف وظائف الربوتينات، والكربوهيدرات، والليبيدات،  . 82
يف اخلاليا احلية.

اكتب معادلة كيميائية موزونة متثل متيه الالكتوز.. 83
اكتــب معادلة موزونة لرتكيب الســكروز من اجللوكوز . 84

والفركتوز.

التفكر الناقد  

احســب يتكــون mol 38 تقريًبــا مــن ATP عند التأكســد . 	8
الكامــل للجلوكــوز يف أثنــاء التنفــس اخللوي. فــإذا كانت 
 حــرارة االحــرتاق ملــول واحــد مــن اجللوكــوز تســاوي
خيتــزن  ATP مــن  مــول  وكل   ،  2.82×103  kJ/mol 

kJ 30.5 من الطاقة، فام كفاءة التنفس اخللوي بداللة النسبة املئوية 

من حيث الطاقة املتاحة املخزونة يف روابط ATP الكيميائية؟
تعّرف الســبب والنتيجة تقرتح بعــض األنظمة الغذائية . 	8

حتديًدا شــديًدا لكمية الليبيدات، فلــامذا ال ُيعد حذف 
ا فكرة جيدة؟ الليبيدات من الغذاء كليًّ

الرســوم البيانية واســتعامهلا يبني اجلدول 2-3 عدًدا من . 	8
األمحاض الدهنية املشبعة وقيم بعض خواصها الفيزيائية. 

.a.ا عدد ذرات الكربون ودرجة االنصهار مّثل بيانيًّ
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تقومي اإ�ضايف


الكولســرول اســتعمل املكتبــة أو اإلنرتنــت لعمل . 91
بحث عن الكولســرتول، واكتب مقالة صحفية تتعلق 
بالكولسرتول موجهة إىل القّراء يف سن املراهقة. وتأكد 
من اإلجابات عن األسئلة اآلتية يف املقالة: أين يستعمل 
هذا املركب يف جســمك؟ ما وظيفته؟ ملاذا يعد اإلكثار 
من الكولســرتول يف الغذاء غري مناســب؟ هل الوراثة 

عامل يف ارتفاع الكولسرتول؟
اأ�ضئلة امل�ضتندات

األمحاض الدهنية أوميجا- 3 وأوميجا- 6 أمحاض دهنية 
أخذت أسامؤها من تراكيبها. فهي حتتوي عىل رابطة ثنائية 
إما عىل بعد 3 ذرات كربون أو 6 ذرات كربون من هناية 
الدهنية  األمحاض  هذه  وتأثري  الدهني.  احلمض  سلسلة 
الكولسرتول  مستويات  ختفض  ألهنا  الصحة؛  يف  مفيد 
الدم.  يف  اجليد  الكولسرتول  مستويات  وترفع  السيئ، 
 3- أوميجا  الدهنية  األمحـاض  مستويـات  ُدرست   لقد 
وأوميجا -6 يف سمك السلمون من ثالثة مصادر خمتلفة، 
ويبني  أيًضا.  السلمـون  مزارع  يف  املستعمل  الغذاء  ويف 
الشكل 28-3 النسبة املئوية لألمحاض الدهنية أوميجا -3 
وأوميجا-6 مقارنة بمجموع كمية الليبيدات يف العينات.

الشكل 3-28
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أي أنواع األسامك احتوى عىل أكرب كمية من األمحاض . 92
الدهنية أوميجا؟

بناًء عىل هذه الدراســة، أي أنواع الســلمون تنصح به . 93
لشــخص يريد اإلكثــار من كمية األمحــاض الدهنية 

أوميجا-3 وأوميجا-6 يف غذائه؟
استنتج من الرســم البياين ملاذا حيتوي ســلمون املزارع . 94

واألسواق الكربى عىل كمية من األمحاض الدهنية أوميجا-3 
وأوميغا-6 أكرب من تلك املوجودة يف السلمون الربي؟

.b.ا عدد ذرات الكربون والكثافة مّثل بيانيًّ
.c اســتنتج العالقات بني عــدد ذرات الكربون يف

احلمض الدهني وكثافته ودرجة انصهاره.
.d التقريبيــة حلمض دهني االنصهــار  توقع درجة 

مشبع فيه 24 ذرة كربون.

اجلدول 2-3 اخلوا�ض الفيزيائية لبع�ض الأحما�ض 
الدهنية امل�ضبعة

عدد ذرات ال�ضم
الكربون

درجة الن�ضهار 
)˚C(

 )g/ml( الكثافة
)60-80 ˚C عند(

16630.853حمض البالمتيك

14580.862حمض الميريستيك

20770.824حمض األراكيديك

8160.910حمض الكابريليك

حمض 
22800.822الدوكوسانويك

18700.847حمض الستيريك

12440.868حمض اللوريك

م�ضاألة تحفيزم�ضاألة تحفيز
احسب  كم مواًل من ATP يمكن أن ينتج اجلسم البرشي . 88

من السكر املوجود يف kg 28 من التفاح األمحر. استخدم 
اإلنرتنت للحصول عىل معلومات حلل املسألة.

مراجعة تراكمية  

حدد احلمض والقاعدة يف املواد املتفاعلة لكل مما ييل:. 89
HBr + H2O → H3O+ + Br-  .a  
NH3 + HCOOH → NH4

+ + HCOO-  .b 
 HCO3

- + H2O → CO3
2- + H3O+  .c

 ما اخللية اجللفانية؟. 90
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اختبار مقنن
اأ�ضئلة الختيار من متعدد

أي مما يأيت ال ينطبق عىل الكربوهيدرات؟. 1
.a توجــد الســكريات األحاديــة باســتمرار بني

الرتكيب احللقي وتركيب السلسلة املفتوحة.
.b ترتبط السكريات األحادية يف النشا بنفس نوع

الروابط التي ترتبط هبا يف الالكتوز.
.c.Cn)H2O)n جلميع الكربوهيدرات الصيغة العامة
.d وهيضمه السليلوز،  بصنع  فقط  النباتات  تقوم 

اإلنسان بسهولة.
أي مما ييل غــري صحيح فيام يتعلــق باألمحاض النووية . 2

RNA و DNA؟

.a عىل الســكر الرايبــوزي منقوص DNA حيتوي 
األكسجني، بينام حيتوي RNA عىل السكر الرايبوزي.

.b عــىل القاعــدة النيرتوجينيــة RNA حيتــوي
اليوراســيل، بينام ال حيتــوي DNA عىل ذلك.

.c مــن رشيط مفــرد، بينام يتكون RNA يتكون 
DNA من رشيط مزدوج.

.d ،عىل القاعدة النيرتوجينية األدنني DNA حيتوي 
بينام ال حيتوي RNA عىل ذلك.

استخدم اجلدول اآليت يف اإلجابة عن السؤالني 3 و 4.

DNA بيانات النيوكليوتيدات لعينات من

حمتوى كل العينة
AGCTنيوكليوتيد

I
?231?195العدد
?29.2?20.8النسبة

II
??402?العدد
??32.5?النسبة

III
194234??العدد

22.727.3??النسبة

IV
??266203العدد
??28.421.6النسبة

ما النسبة املئوية للثايمني )T( يف العينة IV؟. 3
.a28.4%

.b78.4%

.c 71.6%

.d21.6%

ما عــدد جزيئات السايتوســني يف جــزيء واحد من . 4
العينة )II(؟

.a402

.b434

.c216

.d175

C24-05C-828378-08
ben

C
C

C C

C

C
C

C C

C

CC C

C
C

C C

متثل الصيغة أعاله:. 	
.aسليلوز
.bنشا
.cبروتني
.dستريويد

تعد األمحاض األمينية الوحدات البنائية يف:. 	
.aالكربوهيدرات
.bاألمحاض النووية
.cالليبيدات
.dالربوتينات

يتكون السكروز من:. 	
.aجزيئات من الفركتوز
.bجزيئات من اجللوكوز
.cجزيء من الفركتوز وآخر من اجللوكوز
.dجزيء من الفركتوز وآخر من اجلاالكتوز
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اختبار مقنناختبار مقنن

اجلاليكوجــني من الســكريات عديدة التســكر التي . 8
تستخدم لتخزين الطاقة يف:

.aاحليوانات

.bالنباتات
.cالفطريات
.dالبكترييا

يعد اجللوكوز والفركتوز من السكريات:. 9
.aاألحادية
.bالثنائية
.cالسداسية
.dعديدة التسكر

اأ�ضئلة الإجابات الق�ضيرة

 حيــدد ترتيب القواعــد النيرتوجينيــة يف RNA ترتيب . 10
األمحــاض األمينية املكّونــة للربوتني؛ فمثاًل الشــفرة 
الوراثية CAG خاصة باحلمض األميني اجللوتامني. ما 
عدد األمحاض األمينية التي يمكن تشفريها يف رشيط من 
RNA الذي يتكون من 104 × 2.73 قاعدة نيرتوجينية؟

استخدم الشكل أعاله يف اإلجابة عام ييل:. 11
.aما الذي يمثله الشكل؟
.bما الذي متثلــه األجزاء املشــار إليها باألحرف 

A ، B، C؟

اأ�ضئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 12.

ســجل أحد الطالب اســم األلكان املمثل بالسلســلة . 12

C22-100C-828378-08

C C — C

C

C — C — C — C — C

—
— —

الكربونية أعاله كام يــيل: 2 – ايثيل 3 ،3 – ثنائي ميثيل 
بنتان. هل إجابة زميلك صحيحة؟ إذا مل تكن صحيحة 

فام االسم الصحيح هلذا املركب؟

قارن بني املركبات األليفاتية، واملركبات األروماتية.. 13
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العامةالفكرة تســتجيب الغازات لتغريات 

كل من الضغط ودرجــة احلرارة واحلجم وعدد 
اجلسيامت بطرائق يمكن التنبؤ هبا.

1-4 قوانني الغازات 

الرئيسةالفكرة إن تغــر الضغــط أو درجــة 

احلرارة أو احلجم لكمية ثابتة من غاز ســتؤثر عىل 
املتغرين اآلخرين.

2-4 قانون الغاز املثايل

الرئيسةالفكرة يربط قانــون الغاز املثايل بني 

عدد املوالت مع كل من الضغط ودرجة احلرارة 
واحلجم.

3-4  احل�سابات املتعلقة بالغازات

الرئيسةالفكرة عندمــا تتفاعل الغازات فإن 

املعامالت يف املعادالت الكيميائية املوزونة التي 
متثل هــذه التفاعالت تشــر إىل أعداد املوالت 

واحلجوم النسبية للغازات.

درجة حــرارة اهلواء يف املنطــاد كافية لغيل  	
املاء.

اســتخدم العامل جوزيف جاي- لوساك يف  	
القرن التاسع عشـر منطاد اهلواء الساخن يف 
أبحاثه وجتاربه، يف حني استخدم العامل جاك 

شارل منطاد اهليدروجني يف جتاربه.
حيتوي منطاد اهلواء الســاخن يف املتوســط  	

عىل2.5 مليون لرت من الغاز.

حقائق كيميائية

�سلة املنطاد

موقد الربوبان

الغازاتالغازات
GasesGases

130



ن�شاطات تمهيديةن�شاطات تمهيدية

جتربة جتربة ا�ستهالليةا�ستهاللية
كيف توؤثر درجة احلرارة يف حجم الغاز؟

تعمل شــعلة املنطادـ  انظر الصفحة اليمنىـ  عىل رفع درجة 
حرارة اهلواء داخله ليبقى حملًقا يف اجلو.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل  
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
انفخ بالوًنا ثم اربطه.. 2
اسكب ماًء بارًدا يف دلو إىل منتصفه، ثم أضف إليه قطع . 3

من الثلج.
استخدم خيًطا لقياس حميط البالون يف درجة حرارة الغرفة.. 4
حرك املاء والثلــج يف الدلو جيًدا، حتــى تثبت درجة . 	

حرارته، ثم اغمر البالون يف املاء والثلج مدة 15 دقيقة. 
أخرج البالون من املاء، ثم قس حميطه.. 	

التحليل 
صــف ما حدث حلجم البالــون عندما ُغمر يف حوض . 1

املاء والثلج.
توقع ما حيدث حلجــم البالون لو كان الدلو حيتوي ماًء . 2

ساخًنا.
ا�س��تق�ساء ماذا حيدث إذا مألت البالون باهليليوم بداًل من 

اهلواء، وأجريت التجربة مرة أخرى؟

ق�وان�ي���ن ال����غاز اعـــمل   
 املطويات اآلتية لتســاعدك

قوانني  دراســة  تنظيم  عىل 
الغاز.

ثـالث  أحضــر   1 اخلطوة   
ورقات، وضــع بعضها فوق 
العليا  حوافهــا  ودع  بعض، 
 2 cm ا بمقدار متباعدة رأسيًّ

اخلط��وة 2 اثن األطراف   
الســــفلية لألوراق عـىل 
طيـات   مخـــس  تكّون  أن 
متســاوية. ثم اضغط عىل 
الثنيات لتثبيتها يف أماكنها.

اخلط��وة 3 ثبت املطوية،   
كــام يف الشــكل، وعنون 
الطيــات عىل النحو اآليت: 
قوانــني الغـــاز، بويــل، 

قانون  العام،  القانون  جاي-لوساك،  شـارل، 
الغاز املثايل.

اأثن��اء  املطوي��ة يف  ه��ذه  ا�س��تخدم  المطويات 

ق��راءة الق�س��مني 1-4 و 2-4. خلــص قوانــني 
الغازات بكلامتك اخلاصة.
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4-14-1
الأهداف

تكت��ب العالقــة بــن الضغط   
ودرجة احلرارة واحلجم ملقدار 

ثابت من الغاز.
تطبق قوانن الغاز عىل املسائل   
التــي تتضمن الضغط ودرجة 
احلرارة واحلجــم ملقدار حمّدد 

من الغاز.

مراجعة املفردات
القان��ون العلم��ي: يصــف عالقًة يف 

الطبيعة تدعمها عدة جتارب.

املفردات اجلديدة
قانون بويل

الصفر املطلق
قانون شارل

قانون جاي - لوساك
القانون العام للغازات

The Gas Laws قوانني الغازات
الرئيسةالفكرة  اإن تغ��ر ال�ضغ��ط اأو درج��ة احل��رارة اأو احلج��م لكمي��ة ثابت��ة م��ن غ��از �س��ت�ؤثر عل��ى 

املتغريين الآخرين.

الرب��ط مع احلياة مــاذا حيدث لغاز يف بالون إذا قّللت حجمه بالضغط عليه؟ ستشــعر 
بزيادة يف املقاومة، وقد تشاهد انتفاًخا يف جزء من البالون.

 Boyle’s Law قانون بويل
ضغط الغاز وحجمه مرتابطان. وقد وصف العامل األيرلندي روبرت بويل )1627-1691م( 

هذه العالقة.
كيف يرتبط ال�ضغط مع احلجم؟ لقد صّمم بويل جتربة كاملبينة يف الشكل 1-4، ووّضح 
من خالهلا أنه إذا كانت كمية الغاز ودرجة احلرارة ثابتتن فإن مضاعفة الضغط الواقع عىل 
الغاز يقلل مــن حجمه إىل النصف. ومن ناحية أخرى فإن تقليل الضغط الواقع عىل الغاز 
إىل النصف يضاعف حجم الغاز. وتعَرف العالقة التي يزيد فيها أحد املتغريين عندما يقل 

اآلخر بعالقة التناسب العكيس.
ا مع الضغط الواقع  ينص قانون بويل عىل أن حجم كمية حمددة من الغاز يتناســب عكســيًّ
عليه عند ثبوت درجة حرارته. يبن الشــكل 1-4 العالقة العكسية بن الضغط واحلجم، 

حيث يتجه املنحنى إىل أسفل.
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ال�ض��كل 1-4 عندم��ا يزي��د ال�ضغط اخلارجي على مكب���س الأ�ض��طوانة يقل حجم الغاز داخل الأ�ض��طوانة. ويو�ضح الر�ض��م البي��اين الآتي العالقة 

العك�ضية بني ال�ضغط واحلجم.

البياين طب��ق   الر�ض��م    ا�ض��تخدم 
استخدم الرســم لتحديد احلجم، إذا 

 .)2.5atm( كان مقدار الضغط
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 10 atm.L الحظ أن ناتج رضب الضغط يف احلجم عند كل نقطة يف الشكل 1-4 يساوي
ا عىل النحو اآليت: لذا يمكن التعبر عن قانون بويل رياضيًّ

قانون بويل
 P  1  V  1  =  P  2  V  2متثل احلجم : V، متثل ال�سغط :P

حاصــل رضب ضغط كمية حمددة من الغاز يف حجمها عند ثبوت درجة حرارهتا يســاوي 
كمية ثابتة.

يمثل كل من P1 و V1 الضغط واحلجم االبتدائيني، يف حني يمثل كل من P2 وV2 الضغط واحلجم 
اجلديدين، فإذا علمت ثالثة من املتغرات املوجودة يف املعادلة أمكنك معرفة قيمة املتغر الرابع.

  مثال 4-1 
قان��ون بوي��ل ينفخ غواص وهو عىل عمق 10m حتــت املاء فقاعة هواء حجمها L 0.75، وعندمــا ارتفعت فقاعة اهلواء إىل 

السطح تغر ضغطها من atm 2.25 إىل atm 1.03 ، ما حجم فقاعة اهلواء عند السطح؟
1 حتليل امل�ساألة

باالعتــامد عىل قانون بويل، بنقصان الضغط عىل فقاعة اهلواء يزداد حجمها، لذا جيب رضب احلجم االبتدائي هلا يف نســبة 
ضغط أكرب من 1.

املطلوباملعطيات
 V  1  = 0.75 L

 P  1  = 2.25 atm
 P  2  = 1.03 atm

V2 = ? L

2 ح�ساب املطلوب استخدم قانون بويل إلجياد قيمة V2 واحسب احلجم اجلديد.

�سع ن�س قانون بويل

جد قيمة

v1=0.75 L، P1 = 2.25 atm، P2= 1.03 atm عو�س

ا�سرب الأرقام والوحدات واق�سمها

 P  1  V  1  =  P  2  V  2 

 V  2  =  V  1   (   P  1 
 _  P  2   ) 

 V  2  = 0.75 L  (  2.25 atm _ 1.03 atm  ) 

 V  2  = 0.75 L  (  2.25 atm _ 1.03 atm  )   = 1.	 L

3 تقومي الإجابة قل الضغط بمقدار النصف تقريًبا، لذا فإن احلجم سيزيد إىل الضعف، ويعرب عن اإلجابة بوحدة اللرت، 

وهي وحدة قياس احلجم، وحتتوي اإلجابة عىل رقمني معنويني، وهذا صحيح.
م�سائل تدريبية 

افرتض أن درجة احلرارة وكمية الغاز ثابتان يف املسائل اآلتية:
إذا كان حجم غاز عند ضغط  kPa 99.0 هو  mL 300.0 ، وأصبح الضغط  kPa 188 فام احلجم اجلديد؟. 1
إذا كان ضغط عينة من غاز اهليليوم يف إناء حجمه L 1.00 هو atm 0.988 فام مقدار ضغط هذه العينة إذا ُنقلت إىل . 2

وعاء حجمه L 2.00؟
1.08، فام حجمه اجلديد . 3  atm L 145.7، وضغطه  حتفيز إذا كان مقدار حجم غاز حمصور حتت مكبس أسطوانة 

عندما يزداد الضغط بمقدار %25؟

قانون بويل

ارجع اإىل دليل التجارب العملية على 
من�سة عني الإثرائية
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مختبر حل المشكالت مختبر حل المشكالت 
تطبيق التف�سريات العلمية 

م��ا عالقة قانون بوي��ل بالتنف���س؟ أنت تتنفس 20 مرة 
يف الدقيقة، وتســتبدل بغاز ثاين أكســيد الكربون غاَز 
األكسجني لتحافظ عىل حياتك. فكيف يتغري الضغط 

واحلجم يف رئتيك يف أثناء تنفسك؟
التحليل

يسمح النسيج اإلسفنجي املرن الذي تتكون منه الرئتان 
بتمدد الرئتني وانقباضهام؛ لتســتجيب حلركة احلجاب 
احلاجز، وهو العضلة القوية املوجودة أسفلهام. فعندما 
يتحرك احلجاب احلاجز إىل أسفل يزداد حجم الرئتني، 
وبذلك نتمكن من الشهيق، كام يتقلص حجم الرئتني عندما 
يتحرك احلجاب احلاجز إىل أعىل، وبذلك نتمكن من الزفري.

C13-02A-874637.ai
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التفكري الّناقد
طّبق قانون بويل لتفسري السبب الذي جيعل اهلواء . 	

يدخل إىل الرئتني عند الشــهيق وخيرج منهام عند 
الزفري.

��ح ما حيــدث داخل الرئتــني عندما يتعرض . 	 و�سّ
اإلنســان لرضبة عىل البطن، وخيــرج اهلواء منه. 

استخدم قانون بويل لتفسري إجابتك.
ا�س��تنتج َتْفقــد بعض أجــزاء الرئتــني مرونتها . 	

وتتضخم، وينتج عن ذلك مرض انتفاخ الرئتني. 
كيف تســتدل من قانون بويل عىل أن هذا األمر 

يؤثر يف عملية التنفس؟
ف�ّسر الســبب يف تعليم الغواصني املبتدئني الذين . 	

حيملــون جهاز التنفــس حتت املاء عــدَم حبس 
أنفاسهم يف أثناء صعودهم من املياة العميقة.  

 Charles’s Law قانون �سارل
الحظت يف التجربة االستهاللية أن حميط البالون قد قل بعد غمره يف املاء والثِلج. ملاذا حدث ذلك؟ 
كــام أنك تالحظ أّن كرة القدم تظهر غري منتفخة جيــًدا إذا تركتها يف مكان بارد فرتة من الوقت، يف 
حني تراها منتفخة جيًدا إذا تركت يف مكان مشمس. فلامذا خيتلف مظهر الكرة؟ يمكن اإلجابة عن 

هذه األسئلة من خالل تطبيق قانون شارل.
كيف يرتبط احلجم مع درجة احلرارة؟ درس جاك شارل )1746-1823م( الفيزيائي الفرنيس 
العالقة بني احلجم ودرجة احلرارة ، حيث الحظ أن كالًّ من درجة حرارة وحجم عينة من الغاز يزداد 
عندما يبقى كل من كمية العينة والضغط ثابتني. يمكن تفســري هذه اخلاصية بناًء عىل نظرية احلركة 
اجلزيئية: فعندما تزداد درجة احلرارة تتحرك جسيامت الغاز وتصطدم أرسع بجدار اإلناء الذي توجد 
فيه وبقوة أكرب. وألن الضغط يعتمد عىل عدد وقوة اصطدامات جسيامت الغاز بجدار اإلناء فإن هذا 
يؤدي إىل زيادة الضغط، وحتى يبقى الضغط ثابًتا ال بد أن يزيد احلجم؛ إذ حتتاج اجلسيامت إىل االنتقال 

إىل مسافات أبعد قبل أن تصطدم باجلدار، مما يقلل من عدد اصطدامات اجلسيامت بجدار اإلناء.
توضح األسطوانات يف الشكل 	-	 كيف يتغري حجم كمية حمددة من الغاز بتسخينه.
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ال�س��كل 2-4 عن��د ت�س��خني الأ�س��طوانة ت��زداد الطاق��ة احلركي��ة 
جل�س��يمات الغ��از، فتدف��ع اجل�س��يمات املكب���س اإىل اأعل��ى. يو�س��ح 
الر�س��م البي��اين الآت��ي عالق��ة احلجم بدرج��ة احلرارة ال�س��يليزية 

ودرجة احلرارة املطلقة.

وعىل عكس الشــكل 1-4 إذ يؤثر يف املكبس ضغط خارجي باإلضافة إىل الضغط اجلوي، فقد بقي 
املكبس يف الشــكل 2-4 حر احلركة. وهذا يعني قيام الغاز املوجود يف األسطوانة برفع املكبس إىل أن 

يتساوى الضغط الواقع عليه مع الضغط اجلوي.
وكام تالحظ يزداد حجم الغاز املحصور عند atm 1 بزيادة درجة احلرارة يف األســطوانة، لذا تكون 

املسافة التي يتحركها املكبس مقياًسا لزيادة حجم الغاز عندما يسخن.
ر�س��م العالقة بني درجة احلرارة واحلجم  يوّضح الشــكل 2-4 أيًضا العالقة بني درجة احلرارة 
واحلجــم ملقدار حمّدد من الغاز حتت تأثر ضغط ثابت؛ حيث إن منحنى درجة احلرارة مع احلجم خّط 
مســتقيم، فيمكنك توقع درجة احلرارة التي يصبح احلجم عندها L 0، وذلك بمّد اخلط إىل درجات 

حرارة أدنى من الدرجات التي تم قياسها.
يف الرســم البياين األول، درجة احلرارة التي يكون عندها احلجم L 0 تســاوي C˚273-، لذا فهذه 
العالقة خطية، لكنها ليســت تناســًبا مبارًشا. فمثاًل يمكنك مالحظة عدم مرور اخلط املستقيم بنقطة 

األصل، كام أن مضاعفة درجة احلرارة من C˚25 إىل C˚50 ال تؤدي إىل مضاعفة احلجم.
يبني الرسم البياين يف الشكل 2-4  أن العالقة بني درجة احلرارة املقيسة بالكلفن )K( واحلجم عالقة 
طردية والتناســب مبارش؛ إذ تقابل درجة احلرارة K 0 حجاًم مقــداره mL 0، وعند مضاعفة درجة 
احلرارة يتضاعف احلجم. ويعرف الصفر عىل تدريج كلفن بالصفر املطلق، وهو يمثل أقل قيمة ممكنة 

لدرجة احلرارة التي تكون عندها طاقة الذرات أقل ما يمكن.

  اختبار الر�س��م البياين ف�ّسر ملاذا يوضـــح الرسـم البيـاين الـثـــاين يف الشكل 2-4 تناسًبا 
ا مبارًشا، يف حني ال يوضح الرسم البياين األول ذلك.  طرديًّ
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ا مع  ا�س��تخدام قانون �س��ارل ينص قانون شــارل عىل أن حجم كمية حمددة من الغاز يتناسب طرديًّ
درجة حرارته بالكلفن عند ثبوت الضغط، ويمكن التعبر عن قانون شارل بالعالقة الرياضية اآلتية:

قانون �سارل

  
 V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 V  2 

 _ 
 T  2 

  
V متثل احلجم

T متثل درجة احلرارة بالكلفن

حاصل قســمة حجم كمية حمددة من الغــاز عىل درجة حرارته بالكلفــن عند ثبوت ضغطه 
يساوي كمية ثابتة.

تتمثــل T1،V1 يف املعادلة أعاله درجة احلرارة واحلجم  االبتدائيــني، يف حني متثل T2  ، V2  درجة 
احلــرارة واحلجم اجلديدين، كام يف قانون بويل، فإذ عرفت ثالث متغرات أمكنك حســاب املتغر 

الرابع.
وعند استخدام قانون شارل جيب التعبر عن درجة احلرارة بالكلفن. وكام قرأت سابًقا، عليك 

إضافة 273 إىل درجة احلرارة السيليزية لتحويل درجة احلرارة من التدريج السيليزي إىل التدريج 
 T  K  = 273 +  T  C    :بالكلفن

  مثال 4-2 

̊ 40.0، فإذا وقفت الســيارة يف  C 2.32  داخل ســيارة مغلقة، عند درجة حرارة L قانون �س��ارل إذا كان حجم بالون هيليوم
ساحة البيت يف يوم حار وارتفعت درجة احلرارة داخلها إىل C˚ 75.0، فام احلجم اجلديد للبالون إذا بقي الضغط ثابًتا؟

1 حتليل امل�ساألة

ينص قانون شــارل عىل أن حجــم مقدار حمّدد من الغاز يزداد بزيادة درجة حرارته إذا بقــي الضغط ثابًتا. لذا يزداد حجم 
البالون ، وجيب رضب احلجم االبتدائي يف نسبة درجة حرارة أكرب من واحد.

املطلوباملعطيات
 T  1  = 40.0 °C
 V  1  = 2.32 L

 T  2  = 75.0 °C

 V  2  = ? L

2 ح�ساب املطلوب

حّول درجة احلرارة السيليزية إىل الكلفن.
ا�ستخدم معامل التحويل

T1= 40.0 ̊ C عو�س بقيمة
 T2 = 75.0 ̊ C عو�س بقيمة

 T  K  = 273 +  T  C 

 T  1  = 273 + 40.0 ˚C = 313.0 K

 T  2  = 273 + 75.0 °C = 348.0 K

 قانون �شارل
ارجع اإىل دليل التجارب العملية على 

من�سة عني الإثرائية
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استخدم قانون شارل إلجياد V2، وعوض بالقيم املعروفة يف املعادلة التي ُأعيد ترتيبها.
اكتب ن�س قانون �سارل

V2 جد قيمة

V  1  = 2.32 L،  T  1  = 313.0 K،  T  2  = 348.0 K عو�س

ا�سرب واق�سم الوحدات والأرقام

  V  1 
 _  T  1    =    V  2 

 _  T  2   

 V  2  =  V  1   (   T  2 
 _ 

 T  1 
  ) 

 V  2  = 2.32 L  (  348.0 K _ 313.0 K  ) 

 V  2  = 2.32 L  (  348.0 K _ 313.0 K  )  = 2.	8 L

3 تقومي الإجابة

ا، لذا ستكون الزيادة يف احلجم صغرة أيًضا،  كانت الزيادة يف درجة احلرارة بالكلفن صغرة نسبيًّ
وستستخدم وحدة ) L ( يف اإلجابة، وهي وحدة احلجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية.

م�سائل تدريبية 
افرتض أن الضغط وكمية الغاز ثابتان يف املسائل اآلتية:

ما احلجم الذي يشغله الغاز يف البالون املوجود عىل اليسار عند درجة  K 250؟. 4
شغل غاز عند درجة حرارة C˚ 89 حجاًم مقداره )L 0.67(. عند أي درجة حرارة سيليزية سيزيد . 	

احلجم ليصل إىل L 1.12 ؟
	 . 30.0 ˚C 80.0 إىل ˚C 3.0 من L إذا انخفضت درجة احلرارة السيليزية لعينة من الغاز حجمها

فام احلجم اجلديد للغاز؟ 
حتفيز يشغل غاز حجاًم مقداره L 0.67  عند درجة حرارة )K 350(. ما درجة احلرارة الالزمة . 	

خلفض احلجم بمقدار %45 ؟  

C13-03A-874637.ai
ben

4.3 L
350 K

Gay- Lussac،s Law قانون جاي - لو�ساك
الحظت يف التجربة االســتهاللية تطبيقات عىل قانون شارل، فعند تغر درجة احلرارة 
يتغر حجم البالون، ولكن مــاذا يمكن أن حيدث لو كان البالون صلًبا ثابًتا؟ وإذا كان 
حجمــه ثابًتا فهل هنــاك عالقة بني درجة احلرارة والضغــط؟ يمكن اإلجابة عن هذا 

السؤال من خالل قانون جاي - لوساك.

كيف ترتبط درجة احلرارة مع �سغط الغاز؟ ينتج الضغط عن اصطدام جسيامت 
الغاز بجدران الوعاء؛ فكلام ارتفعت درجات احلرارة زاد عدد االصطدامات وطاقتها. 

لذا تؤدي زيادة احلرارة إىل زيادة الضغط إذا مل يتغر احلجم. 
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وقد وجد جاي لوســاك )1778-1850م( أن درجة احلرارة املطلقة تتناســب 
ا مع الضغط، كام هو موضح يف الشــكل 3-4. وينص قانون جاي لوساك  طرديًّ
ا مع درجة احلرارة بالكلفن  عىل أن ضغط مقدار حمّدد من الغاز يتناســب طرديًّ

ا كام يأيت: له، عند ثبوت احلجم. ويمكن التعبر عنه رياضيًّ

قانون جاي لو�ساك

  
 P  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2 

 _ 
 T  2 

  
P متثل ال�سغط

T متثل درجة احلرارة بالكلفن

حاصل قســمة الضغط عىل درجة احلرارة بالكلفن ملقدار حمدد من الغاز ذي 
حجم ثابت يساوي مقداًرا ثابًتا.

وكام هــو احلال يف قانوين بويل وشــارل، فإذا عرفت ثالثــة متغرات أمكنك 
حســاب املتغر الرابع باستخدام املعادلة. تذكر أن درجة احلرارة جيب أن تكون 

بالكلفن )K( أينام استخدمت يف معادالت قوانني الغاز.
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ال�س��كل 3-4 عن��د ت�س��خني الأ�س��طوانة تزداد الطاقة احلركية للج�س��يمات، مما يوؤدي اإىل زي��ادة ا�سطداماتها بجدار الإناء وزي��ادة قوتها. ولأن 
حجم الأ�سطوانة ثابت فاإن �سغط الغاز يزداد.

  ا�ستخدم الر�سم البياين قارن بني الرسوم 
البيانية يف الشكلني 2-4و 4-3. 

الكيمياء يف واقع احلياة
قانون جاي-لو�ساك 

اأواين ال�سغ��ط لوعــاء الضغــط غطــاء 
وعند  ثابت.  وحجمه  اإلغالق،  حمكم 
اإلناء،  يف  الضغــط  يــزداد  تســخينه 
وبزيادة الضغط تســتمر درجة احلرارة 
يف االرتفاع، فيتــم بذلك طهو الطعام 

برسعة أكرب.
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  مثال 4-3 

قان��ون ج��اي- لو�س��اك إذا كان ضغط غاز األكســجني داخل األســطوانة  atm 5.00  عند درجــة C˚25.0 ، ووضعت 
األسطوانة يف خيمة عىل قمة جبل إفرست، حيث تكون درجة احلرارة  C˚10.0- فام الضغط اجلديد داخل األسطوانة؟

1 حتليل امل�ساألة

ينص قانون جاي- لوســاك عىل أنه إذا انخفضت درجة حرارة الغــاز املحصور فإن ضغطه ينخفض إذا بقي حجمه ثابًتا. 
لذلك يقل الضغط يف أسطوانة األكسجني. جيب رضب مقدار الضغط االبتدائي يف نسبة درجة حرارة أقل من 1.

املطلوباملعطيات
 P  1  = 5.00 atm

 T  1   = 25.0 ˚C

 T  2   = -10.0 ˚C

P  2  = ? atm

2 ح�ساب املطلوب

حول درجات احلرارة السيليزية إىل كلفن
ا�ستخدم معامل التحويل

T1 =25.0 ˚C عّو�ض

T2 = 10.0 ˚C عّو�ض

 T  K  = 273 +  T  C

 T  1  = 273 + 25.0 ˚C = 298.0 K

 T  2  = 273 + (-10.0 °C) = 263.0 K

استخدم قانون جاي لوساك؛ إلجياد قيمة P2، وعوض بالقيم املعروفة يف املعادلة التي أعيد ترتيبها.
اكتب ن�ض قانون جاي لو�ساك

P2 لإيجاد قيمة

P1= 5.00 atm، T1= 298.0 K، T2= 263.0 K عو�ض

ا�سرب الأرقام والوحدات واق�سمها.

    P  1  __ 
 T  1 

   =    P  2  __ 
 T  2 

  

 P  2  =  P  1  (   T  2 
 _  T  1   ) 

 P  2  = 5.00 atm  (  263.0 K _ 298.0 K  ) 

 P  2  = 5.00 atm  (  263.0 K _ 298.0 K  )  = 4.41 atm

3 تقومي الإجابة 

تقل درجة احلرارة املطلقة، لذا يقل الضغط. وحدة الضغط atm، وهناك ثالثة أرقام معنوية.
م�سائل تدريبية 

افرتض أن احلجم و كمية الغاز ثابتان يف املسائل اآلتية:
 إذا كان ضغط إطار سيارة atm 1.88 عند درجة حرارة C˚25 ، فكم يكون الضغط إذا ارتفعت درجة احلرارة إىل . 	

C˚ 37.0؟

يوجد غاز هيليوم يف أسطوانة حجمها 2L، حتت تأثري ضغط جوي مقداره atm 1.12، فإذا أصبح ضغط الغاز 2.56 . 	
atm، عند درجة حرارة C˚ 36.5، فام قيمة درجة حرارة الغاز االبتدائية؟

ينبغي أن ترتفع درجة . 	1 C˚ 00.0، فكم  KPa 30.7 عند درجة حرارة  الغاز يساوي  إذا كان ضغط عينة من  حتفيز 
احلرارة السيليزية للعينة حتى يتضاعف ضغطها؟
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ال�سكل 4-4 متتلك اململكة العربية ال�سعودية ما يزيد عن 10 حمطات 
ر�سدج��وي والت��ي ُي�س��تخدم فيه��ا بالون الطق���س كما يف ال�س��كل املجاور 
والذي تتم تعبئته بالهيليوم اأو الهيدروجني. -ويحمل بالون الطق�س على 
متنه اأجهزة ت�س��مى )راديو �س��وند( تر�س��ل بيانات تتعل��ق بدرجة حرارة 
الهواء وال�سغط والرطوبة يف طبقات اجلو الُعليا، اإ�سافة لذلك، ُي�ساعد 

متابعة الُعلماء يف معرفة �ُسرعة و اجتاه الرياح على تلك الرتفاعات.

  The Combined Gas Law القانون العام للغازات
يمكن أن يتغر كل من الضغط ودرجة احلرارة واحلجم يف العديد من التطبيقات 
العملية للغازات، كام يف بالون الطقس يف الشــكل 4-4. كام يمكن مجع قانون 
بويل وقانون شــارل وقانون جاي- لوساك يف قانون واحد يطلق عليه القانون 
العام للغازات، وهو حيّدد العالقــة بني الضغط ودرجة احلرارة واحلجم لكمية 
حمّددة من الغاز. ويوجد بني املتغرات الثالثة نفس العالقة املوجودة يف القوانني 
ا مــع درجة احلرارة.  ا مع احلجم، وطرديًّ األخرى. فالضغط يتناســب عكســيًّ

ا عىل النحو اآليت: ويمكن التعبر عن القانون العام للغازات رياضيًّ

القانون العام للغازات

  
 P  1  V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2  V  2 

 _ 
 T  2 

 
 P = متثل ال�سغط ، V = متثل احلجم  

T = متثل درجة احلرارة بالكلفن

حيث حاصل رضب الضغط يف احلجم مقسوًما عىل درجة احلرارة بالكلفن 
ملقدار حمّدد من الغاز يساوي مقداًرا ثابًتا.

ا�س��تخدام القانون العام للغازات  يســاعدك القانون العام للغازات عىل حل 
املســائل التي تتضمن أكثر من متغر واحد، كام يقدم لك طريقة لتذكر القوانني 
الثالثة األخرى دون تذكر معادالهتا، يمكننا القانون العام للغازات من اشتقاق 

القوانني األخرى من خالل تذكر املتغر الثابت يف كل حالة.
 .T2=T1 مثاًل إذا بقيــت درجة احلرارة ثابتــة بينام تغر الضغط واحلجــم فإن
وبعد تبســيط قانون الغاز العام حتت هذه الظروف ستجد أن املعادلة أصبحت 

P1V1 =P2V2، والتي ينبغي أن تستنتج أهنا قانون بويل.

  ماذا قراأت؟ ا�س��تق قانون شــارل، وقانون جاي -لوســاك من القانون 
العام للغازات.

مهن في الكيمياء

الأر�ساد اجلوية  العالقات التي تربط 
ال�سغط ودرجة احلرارة مع احلجم ت�ساعد 
علماَء الأر�ساد اجلوية على فهم حالة الطق�س 
والتنبوؤ بها. فمثاًل، تنتج الرياح واجلبهات 
الهوائي��ة عن تغ��ر ال�سغط الذي ي�س��ببه 
الت�س��خني ال�سم�س��ي غر املنتظم للغالف 

اجلوي املحيط ب�سطح الأر�س. 
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  مثال 4-4 
 ،2.00 L 30.0 يســاوي˚C 110 ، ودرجة حرارة KPa القانون العام للغازات إذا كان حجم كمية من غاز ما حتت ضغط

وارتفعت درجة احلرارة إىل C˚80.0، وزاد الضغط وأصبح KPa 440، فام مقدار احلجم اجلديد؟
1 حتليل امل�ساألة

تغر كل من درجة احلرارة والضغط؛ لذلك جيب أن تستخدم القانون العام للغازات.
لقــد زاد الضغط أربع مرات، لكن درجة احلرارة مل تتضاعف بنفس هذا املقدار، لذلك فإن احلجم اجلديد ســيكون أقل من 

احلجم االبتدائي.
املطلوباملعطيات

 P  1  = 110 kPa     P  2  = 440 kPa
 T  1  = 30.0 ºC      T  2  = 80.0 °C

 V  1  = 2.00 L

 V  2  = ? L

2 حل املطلوب 

حّول درجات احلرارة من السيليزية إىل كلفن.
طبق معامل التحويل

T1 = 30.0 °C عو�س
T2 = 30.0 °C عو�س

 T  K  = 273 +  T  C

 T  1  = 273 + 30.0°C = 303.0 K

 T  2  = 273 + 80.0°C = 353.0 K
استخدم قانون الغازات العام، لتجد قيمة V₂ ثم عوض القيم املعروفة يف املعادلة التي أعيد ترتيبها.

اكتب القانون العام للغازات

V2 حل لإيجاد

 P1= 110 kPa، P2= 440 kPa، T1= 303.0 K، عو�س

T2= 353.0 K
ا�سرب الأرقام والوحدات واق�سمها

   P  1  V  1 
 _  T  1    =    P  2  V  2 

 _  T  2   

 V  2  =  V  1  (   P  1 
 _  P  2   )  (   T  2 

 _  T  1   ) 

 V  2  = 2.00 L (   110 kPa _ 440 kPa   )  (   353.0 K _ 303.0 K   ) 

 V  2  = 2.00 L (  110 kPa _ 
440 kPa

  )  (  353.0 K _ 
303.0 K

  )  = 	.	8 L

3 تقومي الإجابة 

تغر الضغط بشكل أكرب من درجة احلرارة، لذا فقد قل احلجم. الوحدة هي)L(، وهي حدة قياس احلجم، وهناك رقامن معنويان.
م�سائل تدريبية 

افرتض أن كمية الغاز ثابتة يف املسائل اآلتية:
يغيل . 11 ماء  محام  يف  احلقنة  هذه  ووضعت   ،22.0˚C عند   ،1.02 atm مقداره  ضغًطا  حقنة  يف  اهلواء  من  عينة  حُتدث 

 )درجة حرارة C˚100.0( وازداد الضغط إىل atm 1.23 بدفع مكبس احلقنة إىل اخلارج، مما أدى إىل زيادة احلجم إىل
mL 0.224  فكم كان احلجم االبتدائي؟

12 . 5.0˚C 1.30 ودرجة حرارة atm 146.0 من الغاز املحصور حتت ضغط مقداره mL حيتوي بالون عىل
فإذا تضاعف الضغط وانخفضت درجة احلرارة إىل C˚2.0  فكم يكون حجم الغاز يف البالون؟

حتفيز إذا زادت درجة احلرارة  يف اإلسطوانة املوجودة عىل يسارك لتصل إىل C˚30.0 ، وزاد الضغط . 13
إىل atm 1.20 فهل يتحرك مكبس األسطوانة إىل أعىل أم إىل أسفل؟

1.00 atm

30.0 mL

0.00°C
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قوانني الغازات اجلدول 4-1
القانون العامجاي لو�ساك�سارلبويلالقانون

 P  1  V  1  =  P  2  V  2    V  1 ال�سيغة
 _ 

 T  1 
   =   

 V  2 
 _ 

 T  2  
     P  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2 

 _ 
 T  2 

     P  1  V  1 
 _ 

 T  1 
   =   

 P  2  V  2 
 _ 

 T  2 
  

كمية الغازكمية الغاز واحلجمكمية الغاز وال�شغطكمية الغـاز ودرجـة احلرارةما الثابت؟

ر�سم تنظيمي
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مقايي���س درجة احلرارة وقوانني الغازات ال بد أنك الحظت أن العمل الذي قام به كل من 
شارل وجاي- لوساك قد سبق تطوير التدريج بالكلفن )K(، عىل الرغم من أن قانونيهام تطلبا 
اســتخدام درجة احلرارة بالكلفن )K(. حيث استخدم العلامء يف القرن 17 وبدايات القرن 18 
مقاييس حرارة خمتلفة. فعىل ســبيل املثال استخدم تدريج ريومر يف فرنسا حتى يف العرص نفسه 
الذي عاش فيه شارل تقريًبا. وباستخدام هذا التدريج أو أي تدريج ال يعتمد عىل الصفر املطلق 
 V تصبح املعادلة التي تعرب عن قانون شارل أكثر تعقيًدا؛ فهي حتتاج إىل ثابتني إضافة إىل احلجم
ودرجة احلرارة T. وقد بّسط التدريج بالكلفن األمور، ونتجت قوانني الغازات املستخدمة اآلن. 
عرفــت اآلن كيف تؤثر متغرات الضغط واحلرارة واحلجــم يف عينة من الغاز. ويمكنك أيًضا 
اســتخدام قوانني الغازات التي تم تلخيصها يف اجلدول 1-4  إذا كانت كمية الغاز ثابتة، لكن 

ماذا حيدث إذا تغرت كمية الغاز؟ هذا ما ستدرسه الحًقا.

التقومي 4-14-1
اخلال�سة

  ينص قانون بويل عىل أن حجم مقدار 
ا مع  حمّدد من الغاز يتناســب عكسيًّ

ضغطه عند ثبوت درجة احلرارة.
  ينص قانون شارل عىل أن حجم كمية 
حمّددة من الغاز يتناسب طرديًّا مع درجة 
حرارته بالكلفن عند ثبوت الضغط.
  ينص قانون جاي- لوســاك عىل أن 
ضغط مقدار حمّدد من الغاز يتناسب 
بالكلفن  احلــرارة  درجة  مع  ا  طرديًّ

عند ثبوت احلجم.
  يربــط القانون العــام للغازات بني 
الضغط ودرجة احلرارة واحلجم يف 

معادلة واحدة.

الرئيسةالفكرة و�سح العالقة بني الضغط ودرجة احلرارة وحجم كمية ثابتة من الغاز. . 14

تناسًبا . 	1 تتناسب  الغاز،  من  ثابتة  كمية  يف  تؤثر  التي  الثالثة،  املتغرات  أي  ا�سرح 
ا، وأهيا تتناسب عكسيًّا؟ طرديًّ

حلل ُأطلق بالون طقس إىل الغالف اجلوي، وأنت تعرف كالًّ من حجمه االبتدائي . 	1
ودرجة حرارته وضغط اهلواء فيه. ما املعلومات التي حتتاج إليها حلساب احلجم النهائي 
للبالون عندما يصل إىل أقىص ارتفاع له؟ وأي القوانني تستخدم حلساب احلجم؟

األكسجني؟ . 	1 ومنها  املستشفيات،  يف  تستخدم  التي  الغازات  ُتضغط  ملاذا  ا�ستنتج 
وملاذا جيب محايتها من ارتفاع درجات احلرارة؟ وماذا جيب أن حيدث لألكسجني 

املضغوط قبل استنشاقه؟
اح�سب حيتوي إناء بالستيكي صلب عىل L 1.00 من غاز امليثان عند ضغط جوي . 18

مقداره torr 660، ودرجة حرارة C˚22.0 ، ما مقدار الضغط الذي حيدثه الغاز 
عند ارتفاع درجة احلرارة إىل C˚44.6؟

�سّمم خريطة مفاهيمية توّضح فيها العالقات بني الضغط واحلجم ودرجة احلرارة . 	1
يف قوانني بويل، وشارل، وجاي- لوساك.

المطويات 

هذا  من  معلومات  أدخل 
القسم  يف مطويتك.
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الأهداف
ترب��ط عدد اجلسيامت باحلجم   

مستخدًما مبدأ أفوجادرو.
ترب�ط كميـــة الغـاز بضغـطه   
وحجـمه  حـــرارته  ودرجــة 

مستخدًما قانون الغاز املثايل.
الغـاز  خصـائـص  بني  تق���ارن   

احلقيقي والغاز املثايل.

مراجعة املفردات 
دوليـة  قياسـيـــة  وحدة  امل����ول: 
تستخـدم لقيـــاس كميـة املـادة، 
النقـيـة  املـــادة  مـقـــدار  ومتثل 
X 1023 6.02 من  التي حتتوي عىل 

اجلسيامت.

املفردات اجلديدة
مبدأ أفوجادرو

احلجم املوالري
 )R( ثابت الغاز املثايل

قانون الغاز املثايل

قانون الغاز املثايل   
The Ideal Gas Law

الرئيسةالفكرة يرب��ط قان��ون الغ��از املثايل بني ع��دد امل��ولت وكل من ال�ضغ��ط ودرجة 

احلرارة واحلجم.
الربط مع احلياة تعلم أن إضافة اهلواء إىل إطار السيارة يزيد من ضغط اهلواء يف اإلطار، 
ولكــن هل تعلم أن قيمة الضغط املحددة لإلطار هي قيمة الضغط يف اإلطار عندما يكون 
بارًدا؟ فعندما تتحرك إطارات الســيارات عىل الطريق يعمــل االحتكاك عىل رفع درجة 

احلرارة، فيزيد الضغط.
Avogadro’s Principle مبداأ اأفوجادرو

ختتلف حجوم جسيامت الغازات، ومع ذلك تفرتض نظرية احلركة اجلزيئية أن جسيامت 
ا، بحيث يصبح تأثري حجم اجلســيامت قليًل  الغاز يف أي عينــة تكون متباعدة كثرًيا جدًّ
ا عىل احلجم الذي يشغله الغاز. فمثًل يشغل 1000 جسيم من غاز الكربتون الكبرية  جدًّ
ا احلجم نفســه لـ 1000 جســيم من غاز اهليليوم األصغر حجاًم عند نفس درجة  نســبيًّ
احلــرارة والضغــط. وكان أفوجادرو يف عام 1811م أول من قــدم هذه الفكرة. وينص 
مبدأ أفوجادرو عىل أن احلجوم املتســاوية من الغازات املختلفة حتتوي العدد نفســه من 
اجلســيامت عند نفس درجة احلرارة والضغط. ويبني الشكل 5-4 حجوًما متساوية من 

ثاين أكسيد الكربون واهليليوم واألكسجني.
احلجم وعدد املولت درست سابًقا أن املول الواحد من أي مادة حيتوي عىل 1023 × 6.02 
من اجلســيامت. واحلجم املوالري لغاز هو احلجم الذي يشغله mol 1 منه عند الظروف 

STP و يرمز هلا بالرمز )standard temperature and pressure( املعيارية
.)1 atm) )0.0°C )

وتعرف درجة احلرارة C˚0.0 والضغط اجلوي 1atm بدرجة احلرارة والضغط املعياريني. 
هذا وقد بنيَّ أفوجادرو أن 1mol من أي غاز يشــغل حجاًم مقداره L 22.4، لذا يمكنك 
استعامل L/mol 22.4 بوصفه معامل حتويل عندما يكون الغاز يف الظروف املعيارية. فإذا 
رغبت مثًل يف معرفة عدد املوالت يف عينة من غاز حجمها L 3.72، يف الظروف املعيارية، 

فيتعني عليك استخدام  احلجم املوالري لتحويل وحدات احلجم إىل موالت. 
 3.72 L ×   1 mol _ 

22.4 L
   = 0.166 mol

C14-06-08C-828378-08.ai
ben

ال�س��كل 5-4 اأ�س��طوانات غاز مت�ساوية يف احلجم 

حتت تاأثري �سغط ودرجة حرارة مت�ساويني، حتتوي 

كمي��ات مت�س��اوية م��ن الغ��از بغ���ض النظر ع��ن نوع 

الغاز الذي حتتويه كل منها.

عل��ى  �أفوج��ادرو  مب��د�أ  ينطب��ق  ال  ا�ض��تنتج ملاذ� 
�ل�صو�ئل و�ملو�د �ل�صلبة؟
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  مثال 4-5 

 احلجم املولري املكون الرئيس للغاز الطبيعي املســتخدم يف املنازل ألغراض التدفئة والطهو هو امليثان CH4. احسب حجم 
.STP 2.00 من غاز امليثان يف الظروف املعيارية Kg 

1 حتليل امل�ساألة
يمكن حســاب عدد املوالت من خالل قســمة كتلة العينة )m( عىل الكتلة املولية M. وألن الغاز حتت الظروف املعيارية 

(STP(، لذا يمكنك استخدام احلجم املوالري لتحويل عدد املوالت إىل حجم.
املطلوباملعطيات

m = 2.00 kg

T = 0.00 ̊ C
P = 1.00 atm

V = ? L

2 ح�ساب املطلوب

حّدد الكتلة املولية للميثان
حدد الكتلة املولية

عرب عن الكتلة اجلزيئية با�ستخدام 
g/mol لت�سل اإىل الكتلة املولية.

M = 1 C atom  (  12.01 amu _ 
1 C atom

  )  + 4 H atoms  (  1.01 amu _ 
1 H atom

  ) 

= 12.01 amu + 4.04 amu = 16.05 amu = 16.05 g/mol

حّدد عدد موالت امليثان
g اإىل Kg حّول الكتلة املولية من وحدة

اق�سم على الكتلة املولية لإيجاد عدد املولت.

2.00 kg  (  
1000 g

 _ 
1 kg

  )  = 2.00 × 1 0  3  g

  m _ 
M

   =   
2.00 × 1 0  3  g

 __ 
16.05 g/mol

   = 125 mol

.STP استخدم احلجم املوالري لتحديد حجم امليثان يف الظروف املعيارية
 22.4 L/mol ا�ستخدم احلجم املولري

للتحويل من املولت اإىل احلجم.
V = 125 mol ×   22.4 L _ 

1 mol
   = 2.8	 × 1 	  3  L

3 تقومي الإجابة 

مقــدار امليثان املوجود أكرب من mol 1؛ لذا جيب أن تتوقع حجاًم كبًرا، وهــذا يتفق مع اإلجابة. الوحدة هي ) L (، وهي 
وحدة قياس احلجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية.

م�سائل تدريبية 
ما حجم الوعاء الالزم الحتواء mol 0.0459 من غاز النيرتوجني N2 يف الظروف املعيارية STP؟. 	2
ما كتلة غاز ثاين أكسيد الكربون باجلرامات، املوجودة يف بالون حجمه L 1.0 يف الظروف املعيارية STP؟. 21
ما احليز )mL(، الذي يشغله غاز اهليدروجني الذي كتلته g 0.00922 يف الظروف املعيارية STP؟. 22
ما احلجم الذي تشغله كتلة مقدارها g 0.416 من غاز الكربتون يف الظروف املعيارية STP؟. 23
احسب احلجم الذي تشغله كتلة مقدارها Kg 4.5 من غاز اإليثيلني C2H4 يف الظروف املعيارية STP؟. 24
حتفيز إناء بالستيكي مرن حيتوي g 0.86 من غاز اهليليوم بحجم )L 19.2(. فإذا ُأخرج g 0.205 من غاز اهليليوم . 	2

عند ضغط ودرجة حرارة ثابتني، فام احلجم اجلديد؟
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    The Ideal Gas Law قانون الغاز املثايل
يمكــن مجع كل من مبدأ أفوجادرو وقوانني بويل وشــارل وجاي- لوســاك يف عالقة 
رياضية واحدة تصف العالقة بني الضغط واحلجم ودرجة احلرارة وعدد موالت الغاز. 
تعطي هــذه الصيغة نتائج أفضل للغازات التي تنطبــق عليها افرتاضات نظرية احلركة 
ا، وبينها  اجلزيئية، التي تعرف بالغازات املثالية. إن حجوم جسيامت الغازات صغرية جدًّ

فراغات كبرية لدرجة أن قوى التجاذب أو التنافر فيام بينها تصبح أقل ما يمكن. 
من القانون العام للغازات اإىل قانون الغازات املثايل يربط القانون العام للغازات بني 

متغريات الضغط واحلجم و درجة احلرارة ملقدار حمّدد من الغاز.
  
 P  1   V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2   V  2 

 _ 
 T  2 

  

وتبقى عالقة الضغط واحلجم ودرجة احلرارة  دائاًم نفسها لعينة حمّددة من الغاز. ويمكن 
إعادة كتابة العالقة املمثلة يف القانون العام  للغازات عىل النحو اآليت:

 _ PV   = مقداًرا ثابًتا 
T

  

يوّضح الشكل 6-4 أن زيادة مقدار الغاز املوجود يف العينة يؤدي إىل زيادة الضغط، إذا 
كانت درجة احلرارة واحلجم ثابتني، كام أّن احلجم يزداد عند إضافة املزيد من جسيامت 
ا مع عدد املوالت  الغاز. ونحن نعرف أن كالًّ من احلجم والضغط يتناسبان تناسًبا طرديًّ

)n(، لذا يمكن وضع عدد املوالت )n( يف معادلة القانون العام للغازات، كام يأيت:
 _ PV   = ثابًتا

nT
  

ولقد حددت التجارب التي استخدمت فيها قيم معروفة لكل من n، P،T، V قيمة هذا 
الثابت، والذي يعرف بثابت الغاز املثايل، ويرمز له بالرمز R. فإذا كان الضغط مقيًســا 

. 0.0821 L.atm/mol.K  هي R فإن قيمة atm بوحدة
الحظ أن وحدة R جتمع ببســاطة وحدات املتغريات األربع. ويبني اجلدول 2-4 القيم 

الرقمية لـ R بوحدات خمتلفة للضغط.

  ماذا قراأت؟  ف�سر  ملاذا أضيف عدد املوالت )n( إىل املقام يف املعادلة أعاله؟
عند التعويض عن R يف املعادلة أعاله، وعند إعادة ترتيب املتغريات تنتج الصيغة األكثر 
شيوًعا لقانون الغاز املثايل؛ حيث يصف قانون الغاز املثايل السلوك الفيزيائي للغاز املثايل 

من حيث الضغط واحلجم ودرجة احلرارة وعدد موالت الغاز املتوافرة.

قانون الغاز املثايل

PV = nRT

P= ال�ضغط.
V= احلجم.

n= عدد املوالت.
R= ثابت الغاز املثايل.

T= درجة احلرارة بوحدات كلفن.
إن حاصل رضب الضغط يف احلجم مقســومًا عىل كمية معينة من الغاز عند درجة حرارة 

ثابتة يساوي مقدارًا ثابتًا

ال�ض��كل 6-4 يبقى حجم ودرجة 
حرارة ه��ذا االإطار ثابًت��ا يف اأثناء 
اإ�ضافة الهواء، ولكن كلما ازدادت 

كمية الهواء ازداد ال�ضغط.

قيم Rاجلدول 4-2

 R قيمةR وحدات

0.0821  L·atm _ 
mol·K

  

8.314  L·kPa _ 
mol·K

  

62.4  
L·mmHg

 _ 
mol·K

  

المطويات 

أدخل معلومات من هذا القسم 
يف مطويتك.

 التحول بني وحدات الضغط
1atm =760mmHg=760Torr=
1.01Par=101325Pa=
101.325kPa
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  مثال 4-6 

قانون الغاز املثايل احســب عدد موالت غاز األمونيــا NH3 املوجودة يف وعاء حجمه L 3.0 عند K 102 × 3.0 وضغط 
.)1.5 atm(

1 حتليل امل�ساألة

أعطيت احلجم ودرجة احلرارة والضغط لعينة من الغاز. اســتخدم قانون الغاز املثايل، واخرت قيمة الثابت R باالعتامد عىل 
وحدة الضغط يف السـؤال. الحـظ أنَّ ِقيم الضغط ودرجة احلرارة قريبة من الظروف املعيارية، لكن احلجم أصغر كثرًيا من 

L 22.4، فعليك أن تتوقع أّن اإلجابة أقل كثرًيا من مول واحد.
املطلوباملعطيات

V = 3.0 L

T = 3.00 × 1 0  2  K

 P = 1.50 atm

R = 0.0821   L·atm _ 
mol·K

  

n = ? mol

2 ح�ساب املطلوب

 )n( ض بالقيم املعروفة إلجياد قيمه استخدم قانون الغاز املثايل، ثم عوِّ
اكتب قانون الغاز املثايل

n حل لإيجاد

V = 3.0 L، T = 3.00 × 1 0  2  K، P = 1.50 atm عو�ض

 R = 0.0821 L · atm/mol · K

ا�سرب الأرقام والوحدات واق�سمها

PV = nRT

n =   PV _ 
RT

  

n =   
(1.50 atm)(3.0 L)

  ___   
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (3.00 × 1 0  2   K)

  

n =   
(1.50 atm)(3.0 L)

  ___   
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (3.00 × 1 0  2   K)

   = 0.18 mol

3 تقومي الإجابة 

تتفق اإلجابة مع توقع أّن عدد املوالت أقل كثرًيا من mol 1، وحدة اإلجابة mol، وحتتوي رقمني معنويني.

م�سائل تدريبية 
ما درجة حرارة 2.49mol من الغاز بوحدات سيلزيوس)C˚(، واملوجود يف إناء سعته L 1.00 ، وحتت ضغط مقداره KPa 143 ؟ . 	.
احسب حجم mol 0.323 من غاز ما عند درجة حرارة K 256 وضغط جوي مقداره atm 0.90؟. 	.
ما مقدار ضغط mol 0.108، بوحدة الضغط اجلوي )atm(ـ لعينة من غاز اهليليوم عند درجة حرارة C˚20.0، إذا . 8.

كان حجمها L 0.050؟
إذا كان ضغط غاز حجمه L 0.044 يساوي atm 3.81 عند درجة حرارة C˚25.0، فام عدد موالت الغاز؟. 	.
حتفيز غاز مثايل حجمه L 3.0، فإذا تضاعف عدد موالته ودرجة حرارته وبقي الضغط ثابًتا، فام حجمه اجلديد؟. 0.
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 قانون الغاز املثايل - الكتلة املولية والكثافة 
 The Ideal Gas Law - Molar Mass and Density

يمكن أن يســتخدم قانــون الغاز املثايل يف إجيــاد أي قيمة من قيــم املتغرات األربعة 
P،V،T،n، إذا كانت القيم الثالث األخــرى معروفة. كام يمكن إعادة ترتيب املعادلة 

PV=nRT حلساب الكتلة املولية والكثافة لعينة من الغاز.

الكتل��ة املولي��ة وقان��ون الغاز املثايل إلجياد الكتلة املوليــة لعينة غاز جيب أن يكون 
كالًّ من الكتلة ودرجة احلرارة والضغط وحجم الغاز معروًفا. تذكر ما تعلمته ســابًقا، 
حيث إن عدد موالت الغاز) n( تساوي الكتلة ) m( بوحدة اجلرام مقسومة عىل الكتلة 

. m/M بمقدار n لذلك يمكن التعويض عن .)M ( املولية

PV =   mRT _ 
M

 _ n =   m  بالتعوي�ض  
M

   PV = nRT

ويمكنك إعادة ترتيب املعادلة لتصبح عىل النحو اآليت:

 M =   mRT _ 
PV

  

الكثاف��ة وقان��ون الغاز املث��ايل تذكر أن كثافة أي مادة )D( تســاوي كتلتها )m( يف 
وحدة احلجــوم )V(، وبعد إعادة ترتيب معادلة الغاز املثايل إلجياد الكتلة املولية يمكن 

.D بالقيمة )m/V( التعويض عن
M =   DRT _ 

P
 _ D =  m  بالتعوي�ض  

V
   M =   mRT _ 

PV
  

يمكنك إعادة ترتيب املعادلة إلجياد الكثافة لتصبح عىل النحو التايل:

 D =   MP
 _ 

RT
  

ملــاذا حتتاج إىل معرفة كثافة الغاز؟ فكر يف طرائق إطفــاء احلريق. تعتمد إحدى طرائق 
إطفاء احلريق عىل منع غاز األكســجني من الوصول للــامدة املحرتقة من خالل تغطية 
احلريق بغاز آخر ال حيرتق وال يســاعد عىل االحرتاق، كام هو موضح يف الشكل 	-4. 

لذا جيب أن تكون كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله.

املفردات 
اأ�سل الكلمة 
Mole املول

األملانية Mol، وهي  الكلمة  جاءت من 
 ،Molekulargewicht اختصــار

وتعني الوزن اجلزيئي.

ال�س��كل 7-4 لإطف��اء احلري��ق حتت��اج اإىل اإبع��اد الوق��ود اأو 
الأك�س��جني اأو احل��رارة ع��ن م�س��در احلري��ق. حتت��وي طفاية 
احلريق على ثاين اأك�سيد الكربون الذي يحل حمل الأك�سجني، 
لكنه ل ي�س��تعل، ول��ه تاأثر مرّبد نتيجة متدده ال�س��ريع مبجرد 

اإطالقه.

ا�سرح  ملاذا يحل ثاين اأك�شيد الكربون حمل االأك�شجني؟
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اإعداد نموذج لطفاية حريق
 ملاذا يستخدم غاز ثاين أكسيد الكربون إلطفاء احلريق؟

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 	
قس درجة احلرارة باســتخدام مقياس احلرارة، والضغط . 	

اجلوي باســتخدام البارومــر، ثم ســجل البيانات التي 
حصلت عليها.

	 . 23 cm × 30 cm لّف قطعة مـن ورق األلومنيوم أبعادها
  6 cm 30 ونصف قطرها cm عىل أسطوانة ارتفاعها

تقريبًا ثم ألصق أطراف ورق األلومنيوم.
 استخدم أعواد الثقاب إلشعال الشمعة. . 	

حتذير: اســكب املاء فوق أعــواد الثقاب قبل رميها، 
وابتعد عن مصادر اللهب.

ضع g 30 من صودا اخلبــز NaHCO3 يف كأس كبرية، . 	
وأضف إليها mL 40 من اخلل CH3COOH تركيزه )5%(.

ضع األسطوانة امللفوفة بورق األلومنيوم برسعة فوق . 	
هلب الشمعة بزاوية مقدارها )˚45(.

حتذي��ر: ال جتعل هناية طرف األسطوانة يالمس الشمعة املشتعلة. 

وبينام يســتمر التفاعــل يف الكأس يف إنتــاج غاز ثاين . 	
أكسيد الكربون، مرر الغاز بحذر شديد، وليس السائل 

يف األسطوانة. سجل مالحظاتك.

التحليل 
طب��ق احسب احلجم املوالري لغاز ثاين أكسيد الكربون . 	

 CO2عند درجة حرارة الغرفة والضغط اجلوي العادي.

اح�س��ب كثافة كل من ثاين أكسيد الكربون واألكسجني . 	
والنيروجــني بوحدة g/L عند درجة حــرارة الغرفة. 
تذكر أن عليك حســاب الكتلة املوليــة لكل غاز حتى 

تتمكن من حساب كثافة كل غاز.
ف�س��ر هل تدعم مالحظاتك وحساباتك استخدام ثاين . 	

أكسيد الكربون يف مكافحة احلرائق؟ وملاذا؟

Real Versus Ideal Gases الغاز احلقيقي مقابل الغاز املثايل
ماذا يعنــي مصطلح الغاز املثايل؟ تتبع الغازات املثالية فرضيات نظرية احلركة اجلزيئية التي درســتها 
ســابًقا. فحجم جســيامت الغاز املثايل يكاد يكون معدوًما، كام أن هذه اجلسيامت ال تشغل حيًزا، وال 
توجــد قوى جتاذب بينها، وال تتجاذب مع جدران الوعاء املوجودة فيه، وال تتنافر معه. وتتحرك هذه 
اجلســيامت حركة عشوائية دائمة يف خطوط مســتقيمة حتى يصطدم بعضها ببعض أو بجدار الوعاء 
الذي حيتوهيا، وهذه التصادمات مرنــة، مما يعني أن الطاقة احلركية للنظام ال تتغري. ويتبع الغاز املثايل 

قوانني الغاز حتت كل الظروف من الضغط ودرجة احلرارة.
ولكــن يف احلقيقة ليس هناك غاز مثايل؛ فجســيامت الغاز هلا حجم و إن كان صغــرًيا، وتوجد بينها 
قوى جتاذب، كام أن التصادمات فيام بينها وبني الوعاء ليســت تصادمات مرنة متاًما. وعىل الرغم من 
ذلك تســلك معظم الغازات سلوك الغاز املثايل يف نطاقات واسعة من الضغط ودرجة احلرارة. كام أن 

احلسابات التي جتري باستخدام قانون الغاز املثايل تقارب القياسات التجريبية .

 ماذا قراأت؟ ف�سر العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.
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ا�سرتاتيجية حل امل�سائل
ا�ستقاق قوانني الغازات إذا أتقنت االسرتاتيجيات اآلتية، فإن عليك تذكر قانون الغاز 
املثــايل فقط. خذ مثااًل، الكمية الثابتة من الغاز املوجودة حتت ضغط ثابت. اســتخدم 

قانون شارل حلل املسائل التي تتضمن احلجم ودرجة احلرارة.

اســتخدم قانون الغاز املثايل لكتابة معادلتني تصفان عينة الغاز عند درجة . 1
حرارة وحجم خمتلفني )الكميات التي ال تتغر تظهر باللون األمحر(. 

اعزل احلجم ودرجة احلرارة، ومها القيمتان اللتان تتغران يف اجلهة نفسها . 2
من املعادلة.

وألن كالًّ من P،R،n ثابت حتت هذه الظروف، فإنه يمكنك جعل كل من . 3
احلجم ودرجة احلرارة متساويني الشتقاق قانون شارل.

تطبيق ال�سرتاتيجية
اشتق قانون بويل وجاي- لوساك والقانون العام للغازات استناًدا إىل القاعدة أعاله.

 P V  1  = nR T  1  P V  2  = nR T  2 

   
 V  1  

 _ 
 T  1  

   =   nR
 _ 

P
     

 V  2 
 _ 

 T  2 
   =   nR

 _ 
P

  

   
 V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 V  2 

 _ 
 T  2 

  

اأق�س��ى �سغط ودرجة حرارة متى يكون قانون الغاز املثايل غر مناســب لالســتخدام مع الغاز 
احلقيقي؟ حتيد معظم الغازات احلقيقية يف ســلوكها عن الغــاز املثايل عند الضغط العايل ودرجات 
احلرارة املنخفضة. ويسلك غاز النيرتوجني يف اخلزان الظاهر يف الشكل 8-4 سلوك الغاز احلقيقي. 
وعند انخفــاض درجات حرارة غاز النيرتوجني تنخفض طاقة جســيامته احلركية، وهذا يعني أن 
قــوى التجاذب بني هذه اجلســيامت قوية، مما جيعلها تؤثر يف ســلوكها. وعندمــا تنخفض درجة 
 احلرارة بقدر كاٍف يتكاثف الغاز احلقيقي مكّوًنا ســائاًل. ويسلك غاز الربوبان يف اخلزان الظاهر يف
الشكل 8-4 أيًضا ســلوَك الغاز احلقيقي. وتعمل زيادة الضغط عىل الغاز عىل إجبار جسيامته عىل 
االقرتاب بعضها من بعض، حتى يصبح من غر املمكن إمهال احلجم الذي تشــغله اجلســيامت. 

وتتحول الغازات احلقيقية ـ ومنها الربوبان ـ إىل سائل إذا تعرضت لضغط كاٍف.

ال�س��كل 8-4 ل يتبع الغاز احلقيقي قانون 
الغ��از املث��ايل عن��د قي��م ال�سغ��ط ودرجات 

احلرارة  كلها.

يتح��ول غ��از النيرتوجني اإىل �س��ائل عن��د درجة 
حف��ظ  العلم��اء  وي�س��تطيع   (-196˚C) ح��رارة 
العين��ات البيولوجي��ة� ومنه��ا اأن�س��جة اجل�س��م � 
عند ه��ذه الدرجة لإجراء البح��وث والإجراءات 

الطبية الأخرى. 

ميكن تخزين كمية من الربوبان ال�سائل اأكرب 270 مرة 
منه��ا يف احلال��ة الغازية يف احلجم نف�س��ه. وت�س��تخدم 
اأ�س��طوانات �سغرة من الربوبان ال�س��ائل وقوًدا للطهي 

يف املنازل.
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بخار املاء

القطبية وحجم اجل�س��يمات تؤثر طبيعة اجلســيامت التي يتكّون منها الغاز يف ســلوكه 
بطريقة مثالية. فمثاًل يوجد بني جسيامت الغاز القطبية كام يف بخار املاء قوى جتاذب أكرب من 
القوى التي تكون بني جسيامت الغازات غر القطبية كاهليليوم. فتنجذب األطراف املختلفة 
للجســيامت القطبية بعضها نحو بعض بقوى جتاذب كهروستاتيكية، كام يف الشكل 	-4، 
لذا، ال تســلك الغازات القطبية سلوك الغاز املثايل. وتشغل جسيامت الغازات غر القطبية 
الكبرة احلجم كالبيوتان C4H10 حيًزا أكرب من احليز الذي يشــغله عدد مماثل من جسيامت 
غاز صغرة احلجم كاهليليوم He. وهلذا السبب متيل جسيامت الغاز الكبرة إىل االبتعاد عن 

السلوك املثايل أكثر من جسيامت الغاز الصغرة.

التقومي 4-24-2
اخلال�سة

  ينص مبدأ أفوجادرو عىل أن احلجوم 
املتســاوية من الغــازات عند نفس 
الضغط ودرجــة احلرارة حتتوي عىل 

العدد نفسه من اجلسيامت.
  يربط قانون الغاز املثايل كمية الغاز مع 

ضغطه ودرجة حرارته وحجمه.
  يمكن اســتخدام قانون الغاز املثايل 
إلجياد الكتلــة املولية للغاز إذا كانت 
كتلــة الغاز معروفــة، ويمكن أيًضا 
إذا  الغاز  اســتخدامه إلجياد كثافــة 

كانت الكتلة املولية معروفة.
 تسلك الغازات احلقيقية عند الضغط 
العــايل ودرجات احلــرارة املنخفضة 

سلوًكا مغايًرا لسلوك الغاز املثايل.

الرئيسةالفكرة ف�سر ملاذا ينطبق مبدأ أفوجادرو عىل الغازات التي تتكون . 31

من جزيئات صغرة والتي تتكون من جزيئات كبرة؟
اكتب معادلة قانون الغاز املثايل.. 32
حّلل كيف ينطبق قانون الغاز املثايل عىل الغاز احلقيقي مستخدًما نظرية . 33

احلركة اجلزيئية؟
الغاز احلقيقي عن . 34 التي حيتمل أن خيتلف عندها سلوك  الظروف  توقع 

سلوك الغاز املثايل؟
�سع يف قائمة، الوحدات األكثر شيوًعا للمتغرات يف قانون الغاز املثايل.. 	3
L 2.0 عند . 	3 C3H8 املوجود يف دورق حجمه  اح�سب كتلة غاز الربوبان 

.-15.0˚C 1.00 ودرجة حرارة atm  ضغط جوي مقداره
ا وا�ستخ�دم�ه ينخـفـض ضغـط إطارات السـيـارات . 	3 ار�سم ر�سًما بي�ان�يًّ

احلرارة  درجة  انخفاض  بمقدار 1psi (14.7psi=1.0 atm) عند 
ا يوضح التغر يف الضغط داخل اإلطار،  بمقدار C˚6 ، ارسم رساًم بيانيًّ
عندما تتغر درجات احلرارة من C˚20  إىل C˚20- )افرتض أن الضغط 

.)20.0˚C 30 عند درجة حرارة Psi يساوي

ال�س��كل 9-4 التجاذب بني ج�س��يمات 
بينم��ا  �سعي��ف  القطب��ي  غ��ر  الغ��از 
يك��ون التجاذب بني ج�س��يمات الغازات 

القطبية مثل بخار املاء قويًّا.

 

هيليوم

Helium
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الأهداف
احلـجـمـيـة  الـنـسـب  حت��دد   
للغازات املتـفـاعلـة والناتـجة 
املوجودة  املعامالت  مستخدًما 

يف املعادلة الكيميائية.
تطب��ق قوانني الغازات حلساب   
كميــات الغــازات املتفاعلــة 
والناجتة يف التفاعل الكيميائي.

مراجعة املفردات 
املعام��ات: الرقم الذي يكتب عن 
يســار املواد املتفاعلة أو الناجتة يف 
املعادلة الكيميائيــة والذي خيربنا 
عن أقل عدد من جســيامت املادة 

املتضمنة يف التفاعل.

احل�سابات املتعلقة بالغازات        
 Gas Stoichiometry

الرئيسةالفكرة عندما تتفاعل الغازات فاإن املعامالت يف املعادالت الكيميائية املوزونة التي متثل هذه 

التفاعالت ت�شري اإىل عدد املوالت واحلجوم الن�سبية للغازات. 

الربط مع احلياة لكي تقوم بصناعة الكيك من املهم أن تضيف املقادير بنسب صحيحة. 
وبطريقة مشاهبة فإن نســًبا صحيحة من املتفاعالت تلزم يف التفاعل الكيميائي للحصول 

عىل النتائج املطلوبة. 
 احل�سابات الكيميائية للتفاعات املت�سمنة للغازات 

Stoichiometry of  Reactions Involving Gases

تطبق قوانني الغازات يف حســاب املتفاعالت أو النواتج الغازية يف التفاعالت الكيميائية. 
تذكر أن املعامالت يف التفاعالت الكيميائية متثل عدد موالت املواد املشــاركة يف التفاعل. 

عىل سبيل املثال يتفاعل غاز اهليدروجني مع غاز األكسجني إلنتاج بخار املاء.
2 H  2 (g) +  O  2 (g) → 2 H  2 O(g)

ختربك املعادلة الكيميائية املوزونة بالنســب املولية للمــواد يف التفاعل؛ فمثاًل تبني معادلة 
التفاعــل أعاله أّن mol 2 مــن غاز اهليدروجني تتفاعل مع mol 1 من غاز األكســجني 

وينتج mol 2 من بخار املاء.
كام ينص مبدأ أفوجادرو عىل أّن احلجوم املتســاوية من الغازات املختلفة عند نفس درجة 
احلرارة والضغط هلا عدد اجلسيامت نفســه، وهكذا فإن معامالت املواد الغازية يف املعادلة 
 2 L الكيميائية املوزونة المتثل عدد املوالت فقط، وإنام متثل احلجوم النسبية أيًضا. هلذا فإن

من غاز اهليدروجني ستتفاعل مع L 1 من غاز األكسجني إلنتاج L 2 من بخار املاء.
 احل�سابات الكيميائية: ح�ساب احلجم  

Stoichiometry and Volume-Volume Problems

إلجياد حجم غاز متفاعل أو ناتج يف التفاعل الكيميائي جيب عليك معرفة املعادلة الكيميائية 
 املوزونة هلذا التفاعل وحجم غاز آخر مشــارك يف التفاعل عىل األقل. افحص التفاعل يف 
الشــكل 10-4 مثاًل، والذي يوضح احرتاق غاز امليثان، وهــذا التفاعل مألوف لك؛ إذ 

حيدث كلام أشعلت موقد بنزن.

2 mol
2 volume

2 mol
2 volume

1 mol
1 volume

1 mol
1 volume

+
+

+
+

→
→


CH4(g)


2O2(g)


CO2(g)


 2H2O(g)

ال�ش��كل 10-4 تو�شح املعامالت يف املعادلة الكيميائية 

املوزون��ة العالق��ة ب��ن اأع��داد م��والت امل��واد املتفاعل��ة 

والناجت��ة والعالقة بن حج��وم اأي من الغازات املتفاعلة 

اأو الناجت��ة. بن��اًء على هذه املعامالت، ميكن ا�ش��تخدام 

الن�شبة احلجمية الأي زوج من الغازات املتفاعلة. 

4-34-3
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وألّن املعامالت متثل النسب احلجمية للغازات املشاركة يف التفاعل فإنه يمكنك أن حتدد أنه يلزم 
L 2 من غاز األكسجني لتتفاعل متاًما مع L 1 من غاز امليثان. كام أّن االحرتاق الكامل لـ L 1 من 

امليثان سوف ينتج L 1 من ثاين أكسيد الكربون و L 2 من بخار املاء.
الحظ أنه مل يتم حتديد أي من الظروف مثل الضغط ودرجة احلرارة. فال حاجه إليها يف احلســابات 
الكيميائية؛ وذلك ألنه بعد اخللط سيكون كال الغازين يف نفس درجة احلرارة والضغط. ويمكن أن 
تتغــر درجة احلرارة يف أثناء التفاعل، لكن التغر يف درجة احلرارة يؤثر يف كل الغازات املوجودة يف 

التفاعل بنفس الطريقة. لذا فإنك ال حتتاج ألخذ حالتي الضغط ودرجة احلرارة بعني االعتبار.

  مثال 4-7 

م�سائل ح�ساب احلجم ما حجم غاز األكسجني الالزم إلحراق L 4.0 من غاز الربوبان C3H8 حرًقا 
كاماًل. افرتض أن الضغط ودرجة احلرارة ثابتان.

1 حتليل امل�ساألة

لقد أعطيت حجم الغاز املتفاعل يف املعادلة الكيميائية. تذكر أن املعامالت يف املعادلة الكيميائية 
املوزونة تزودك بالنسب احلجمية للغازات املتفاعلة والناجتة.

املطلوباملعطيات
 V   C  3   H  8   = 4.00 L V   0  2    = ? L

2 ح�ساب املطلوب

استخدم املعادلة املوزونة الحرتاق C3H8، ثم جد النسبة احلجمية لكل من C3H8 و O2، ثم جد 
 O2 حجم غاز

اكتب املعادلة املوزونة 

O2، C3H8 �جد الن�سبة احلجمية ل

ا�سرب حجم C3H8 املعروف بالن�سبة 
O2 احلجمية لإيجاد حجم

 C  3  H  8 (g) + 5 O  2 (g) → 3C O  2 (g) + 4 H  2  O(g)

  
5 volume  O  2  

  __  
1 volume  C  3  H  8 

  

 V   O  2    = (4.00 L  C  3   H  8  ) ×   
5 volume  O  2  

  __  
1 volume  C  3  H  8 

   

= 20.0 L  O  2 

3 تقومي الإجابة 

توضح املعامالت يف معادلة تفاعل االحرتاق أّن حجم غاز O2 املســتخدم يف التفاعل أكرب كثًرا 
من حجم C3H8، وهذا يتوافق مع اإلجابة التي تم حساهبا. وحدة اإلجابة هي)L(، وهو وحدة 

حجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية.
م�سائل تدريبية 

كم لرًتا من غاز الربوبان C3H8 يلزم لكي حترتق حرًقا كاماًل مع L 34.0 من غاز األكسجني؟. 38
ما حجم غاز اهليدروجني الالزم للتفاعل متاًما مع L 5.00 من غاز األكسجني إلنتاج املاء؟. 	3
ما حجم غاز األكسجني الالزم الحرتاق L 2.36 من غاز امليثان CH4 حرًقا كاماًل؟. 	4
حتفيز يتفاعل غازا النيرتوجني واألكسجني إلنتاج غاز أكسيد ثاين النيرتوجني N2O. ما . 41

حجم غاز O2 الالزم النتاج L 34 من غاز N2O؟

الكيمياء يف واقع احلياة

ا�ستخدام احل�سابات 
الكيميائية

 
نســـب  تلــــزم  الأف���ران 
الـغـازات  مـن  صحـيـحـة 
يف كـثـــر من التـفـاعـالت 
كثًرا  أن  ورغــم  الكيميائية. 
يتم  الفخار  أفران صناعة  من 
تغذيتها بغاز امليثان فإن مزجًيا 
واهلواء  الربوبــان  من  حمدًدا 
يمكــن أن يســتخدم وقوًدا 
يف هذه األفــران إن مل يتوافر 

امليثان.

152



�احل�سابات�الكيميائية:�ح�سابات�احلجم�–�الكتلة�
Stoichiometry and Volume - Mass Problems

 يمكنك تطبيق مــا تعلمته عن احلســابات الكيميائية عىل إنتاج  علم�الأحياءالربط
األمونيا NH3 من غاز النيرتوجني N2. فمصانع األسمدة تستخدم األمونيا لصناعة األسمدة 
الغنية بالنيرتوجني؛ فالنيرتوجني عنرص مهم لنمو النباتات. ويعد تثبيت النباتات لنيرتوجني 
اجلو يف الرتبة، وحتليل املواد العضوية، وخملفات احليوانات، من املصادر الطبيعية للنيرتوجني 
 يف الرتبة. هــذه املصادر ال توفر ما يكفي من النيرتوجني لســد حاجــة املزروعات. يوضح 
الشكل 11-4 مزارًعا يسمد األرض بسامد غني بالنيرتوجني، وهذا جيعل املزارع قادًرا - بإذن 

اهلل - عىل إنتاج كميات أكثر من املحصول.
يوضح املثال 8-4 كيف يمكن اســتخدام غاز النيرتوجني يف إنتاج مقدار حمدود من األمونيا. 
تذكر عند حل هذا املثال أن املعادلة الكيميائية املوزونة تبني أعداد املوالت واحلجوم النســبية 
للغازات فقط، وليس كتلها. لــذا جيب أن يتم حتويل كل الكتل املعطاة إىل موالت أو حجوم 

قبل استخدامها جزًءا من النسبة. تذكر أيًضا أن وحدة درجة احلرارة جيب أن تكون بالكلفن.

�ل�س��كل�11-4 تع��د �لأموني��ا م��ادة �أ�سا�س��ية 
لإنت��اج �لأ�س��مدة �لغني��ة بالنيرتوج��ن. ويوؤدي 
وج��ود �لنيرتوج��ن يف �لرتبة مب�س��توى مالئم 

�إلى حت�سن �ملح�سول �لزر�عي.

املفردات 
املفردات�الأكادميية

�لن�سبة
العالقة�الكمية�بني��سيئني.

النسبة بني اهليدروجني واألكسجني يف 
جزيء املاء هي2:1

��مثال��4-8

ح�سابات�احلجم-�الكتلة�حتّض األمونيا من غاز اهليدروجني وغاز النيرتوجني وفق املعادلة :
 N  2 (g) + 3 H  2 (g) → 2N H  3 (g)

إذا تفاعــل L 5.00 من غاز النيرتوجني متاًما مع غاز اهليدروجني عند ضغــط جوي atm 3.00 ودرجة حرارة K 298، فام 
كمية األمونيا )g( التي تنتج عن التفاعل؟

�حتليل�امل�ساألة 1
لقد أعطيت احلجم والضغط، ودرجة احلرارة لعينة من الغاز، كام أن النسبة احلجمية واملولية للغازات املتفاعلة والناجتة معطاة 
مــن خالل معامالهتا يف املعادلة الكيميائية املوزونة. يمكن حتويل احلجم إىل موالت باســتخدام قانون الغاز املثايل، ومن ثم 

حساب الكتلة باستخدام الكتلة املولية.
املطلوباملعطيات

 V   N  2    = 5.00 L
P = 3.00 atm

T = 298 K

 m  N H  3     = ? g
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2 ح�ساب املطلوب 

حدد عدد لرتات غاز األمونيا التي يمكن أن تنتج عن L 5.00 من غاز النيرتوجني.

جد الن�سبة احلجمية ل� N2 و NH3 م�ستخدًما املعادلة املوزونة
NH3 يف الن�سبة احلجمية لإيجاد حجم N2 قم ب�سرب احلجم املعروف من

  
1 vol  N  2  

 _ 
2 vol N H  3 

  

5.00 L  N  2   (  
2 vol N H  3  

 _ 
1 vol  N  2 

  )  = 10.0 L N H  3 

NH3 ومن ثم احسب عدد موالت .n استخدم قانون الغاز املثايل إلجياد قيمة
اكتب ن�س قانون الغاز املثايل 

n جد قيمة

V = 5.00L، P= 3.0 atm، T= 298 K عو�س

ا�سرب واق�سم الأرقام والوحدات

 NH3 �جد الكتلة املولية ل

g/mol عرب عن الكتلة املولية بوحدة

PV = nRT

n =   PV
 _ 

RT
  

n =   
(3.00 atm)(10.0 L)

  __  
 (0.0821   L·atm

 _ 
mol·K

  ) (298 K)
  

n =   
(3.00 atm)(10.0 L)

  __  
 (0.0821   L·atm

 _ 
mol·K

  ) (298 K)
   = 1.23 mol N H  3 

M =  (  1 N atom × 14.01 amu
  __  

1 N atom
  )  +  (  3 H atoms × 1.01 amu

  __  
1 H atom

  )  

 = 17.04 amu

M = 17.04 g/mol
حول موالت األمونيا إىل جرامات األمونيا

   ×  mol N H  3 1.23ا�ستخدم الكتلة املولية معاماًل للتحويل
17.04 g N H  3  

 _ 
1 mol N H  3 

   = 21.0 g N H  3 

3 تقومي الإجابة 

لتفحص إجابتك، احسب حجم النيرتوجني املتفاعل عند )STP(، ثم احلجم املويل والنسبة املولية بني N2 ،NH3؛ لتحديد عدد 
موالت NH3 الناجتة. وحدة اإلجابة هي اجلرام، وهي وحدة قياس الكتلة، وهناك ثالثة أرقام معنوية.

م�سائل تدريبية 
نرتات األمونيوم مكون شائع يف األسمدة الكيميائية. استخدم التفاعل التايل حلساب كتلة نرتات األمونيوم الصلبة التي جيب . 42

.)STP( 0.100 من غاز أكسيد ثنائي النيرتوجني عند الظروف املعيارية L أن تستخدم للحصول عىل
N H  4 N O  3 (s) →  N  2 O(g) + 2 H  2 O(g)

عند تسخني كربونات الكالسيوم CaCO3 تتحلل لتكون أكسيد الكالسيوم CaO الصلب وغاز ثاين أكسيد الكربون CO2. ما . 43
عدد لرتات ثاين أكسيد الكربون التي تتكون عند STP إذا حتلل Kg 2.38 من كربونات الكالسيوم متاًما؟

44 .)III(عندما يصدأ احلديد يكون قد تفاعل مع األكسجني ليكون أكسيد احلديد
4Fe(s) + 3 O  2 (g) → 2F e  2  O  3 (s) 

       احسب حجم غاز األكسجني عند STP الالزم ليتفاعل مع g 52.0 من احلديد متاًما.
4	 . ،25 °C 28 من كربونات الصوديوم اهليدروجينية عند درجة حرارةg حتفيز أضيفت كمية فائضة من محض األسيتيك إىل

وضغط 1atm ويف أثناء التفاعل برد الغاز بحيث أصبحت درجة حرارته )C° 20(. ما حجم غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج؟
NaHC O  3 (aq) + C H  3 COOH(aq) → NaC H  3 COO(aq) + C O  2 (g) +  H  2 O(l)
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تعتمد العمليات الصناعية عىل احلســابات الكيميائية التي درســتها يف األمثلة السابقة؛ فغاز 
اإليثني  C  2  H  4  مثــاًل، والذي يدعــى أيًضا اإلثيلني، هو املــادة اخلام لصناعــة مبلمر البويل 
 إيثيلــني. ينتج البويل إثيلني عندما تتحــد جمموعة كبرة من الوحدات األساســية )جزيئات
اإليثــني -C H  2 -C H  2 -( يف صورة نمط متكرر يف سالســل. وتســتخدم هذه املبلمرات يف 
صناعة الكثر من مســتلزمات احلياة اليومية، كام يبني الشكل 12-4. واملعادلة التالية توضح 

الصيغة العامة لتفاعل البلمرة، حيث متثل n عدد الوحدات املتكررة.
n( C  2  H  4 )(g) → —(C H  2  –C H  2  )  n (s)—

لو كنت مهندًســا يف مصنع لصناعة البويل إثيلني فإنك ســتحتاج ملعرفة بعض خصائص غاز 
اإلثيلني، ومعرفة تفاعالت البلمرة أيًضا، وستســاعدك املعلومات املتعلقة بقوانني الغازات 
عىل حساب كتلة وحجم املادة اخلام الالزمة حتت درجات حرارة وضغط خمتلفة لصناعة أنواع 

خمتلفة من البويل إثيلني.

م��ا  12-4 ل�سناع��ة منت��ج  ال�س��كل 
بفاعلية كهذه املنتجات البال�س��تيكية، 
م��ن ال�سروري اإجاب��ة الأ�س��ئلة الآتية: 
يج��ب  الت��ي  املتفاع��الت  مق��دار  م��ا 

�سراوؤها؟ ما مقدار النواجت؟

التقومي 4-34-3
اخلال�سة

املعادلة  يف  الـــمعامالت    حتدد 
النسَب  املـوزونـــة  الكيميائية 
احلجميــة للغـــازات املتفاعلة 

والناجتة.
  يمكن أن تستخدم قوانني الغازات 
مع املعادالت الكيميائية املوزونة 
حلساب كميات الغازات املتفاعلة 

أو الناجتة عن التفاعل.

الرئيسةالفكرة ف�سر عندما يتفاعل غاز الفلور مع بخار املاء حيدث التفاعل اآليت:. 	4

2 F  2 (g) + 2 H  2 O(g) →  O  2 (g) + 4HF(g)

        فــإذا بدأ التفاعل بـ  L 2 من غاز الفلور فام حجم بخار املاء )L( الالزم للتفاعل 
مع غاز الفلور؟ وما حجم غاز األكسجني وغاز فلوريد اهليدروجني الناجتني؟

ا مع عدد موالت الغاز عند درجة . 	4 ا أو عكسيًّ حلل هل يتناسب حجم الغاز تناسًبا طرديًّ
حرارة وضغط ثابتني؟ فرس إجابتك.

48 . ،)STP( 22.4 عند الظروف املعيارية L 1 من الغاز حجاًم مقدارهmol اح�سب يشغل
.22.4 L 2 من الغاز يف حجم mol احسب درجة احلرارة والضغط الالزمني إلدخال

ثاين . 	4 غاز  ليكونا  األكسجني  غاز  مع   C2H4 اإليثني  غاز  يتفاعل  البيانات  ف�سر 
أكسيد الكربون واملاء. اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة هلذا التفاعل، ثم جد 

النسبة املولية للمواد املوجودة عىل كل جهة من املعادلة.
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ال�سحة وال�سغط
تعيــش حياتك اليومية وتعمل وتلعــب يف اهلواء حيث يكون 
الضغط 1atm تقريًبا، ونسبة األكسجني %21، فهل تساءلت 
يوًما: ماذا يمكن أن حيدث لو كان الضغط ونسبة األكسجني يف 
اهلواء أكثر؟ هل كنت ستتعاىف من املرض أو اجلروح برسعة؟ 

هذه األسئلة هي جوهر العالج باألكسجني املضغوط. 
 Hyperbaric medicine العالج بالأك�س��جني امل�سغوط
إن كلمــة )hyper( تعني عالًيا أو زائًدا. و)bar( هي وحدة 
الضغط، وتســاوي KPa 100، وهذا تقريًبا الضغط اجلوي 
الطبيعي. هلذا فإن املصطلح hyperbaric يشــر إىل ضغط 
أعىل من الضغط الطبيعي. يتعــرض املرىض الذين يعاجلون 
باألكســجني املضغوط لضغط أعىل من الضغط اجلوي عند 

مستوى سطح البحر.
�سغط الأك�س��جني يرتبــط ارتفاع الضغط غالًبــا مع ارتفاع 
تركيز األكســجني الــذي يتلقــاه املرىض. ويشــر العالج 
باألكسجني املضغوط )HBOT( إىل عالج بوساطة أكسجني 
تركيزه %100. ويبني الشــكل 1 غرفة املعاجلة باألكسجني 
املضغوط؛ حيث يمكن أن يصــل الضغط يف هذه الغرفة إىل 
مخسة أو ستة أضعاف الضغط العادي. وتستخدم HBOT يف 
معاجلة الكثـر من احلاالت، ومنها احلروق والدوار واجلروح 

التي ال تلتئم برسعة واألنيميا وبعض األمراض املعدية.

 ،)HBOT( ال�سكل 1 يستلقي املريض يف غرفة العالج يف أثناء
ويتحكم الفني يف الضغط ونسبة األكسجني.

C13-05A-874637.ai
be

D
A

B

C
قناة الدم

الرئة

ال�سكل 2 تبادل الغازات بني الرئتني وجهاز الدوران.

الت�سمم بغاز اأول اأك�سيد الكربون استخدم الشكل 2 ملعرفة كيف 
يساعد )HBOT( عىل عالج التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

 التب��ادل الطبيع��ي للغاز ينتقل غاز O2 من الرئتني إىل الدم، ويرتبط 
مع هيموجلوبني الــدم يف خاليا الدم احلمــراء، فيتحرر ثاين 

.A كام يظهر عند املوضع CO2 أكسيد الكربون
تب��ادل الغ��از غ��ر الطبيعي إذا دخل أول أكســيد الكربون إىل الدم 
كام يوضحــه الرمز B، عوًضا عن األكســجني فإنه يرتبط مع 
اهليموجلوبني، وتبدأ خاليا اجلســم متوت نتيجة حرماهنا من 

األكسجني.
الأك�س��جني يف بالزم��ا ال��دم باإلضافــة إىل األكســجني الذي حيمله 
اهليموجلوبني يذوب األكســجني يف بالزما الدم كام هو مبني يف 
C. وتســاعد املعاجلة باألكســجني )HBOT( عىل زيادة تركيز 

األكسجني املذاب إىل املقدار الذي حيافظ عىل اجلسم سلياًم.
التخل�س من اأول اك�س��يد الكربون يســاعد األكسجني املضغوط عىل 
التخلص من أول أكســيد الكربون املرتبط مع اهليموجلوبني، 

.D كام هو موضح يف

 أعد كتيــب معلومات حول 
استخدام (HBOT) لعالج اجلروح التي ال تلتئم برسعة.
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خمترب الكيمياء
حتديد ال�سغط يف حبات الف�سار

اخللفي��ة النظري��ة عندمــا يكون ضغط بخــار املاء داخل 
حبات الذرة املجففة)الفشــار( كبًرا بشــكل كاٍف، تتحول 
احلبات إىل فشــار وتطلق بخار ماء. ويمكن استخدام قانون 

الغاز املثايل يف إجياد الضغط يف هذه احلبات عند انفجارها.
�سوؤال ما مقدار الضغط الالزم لنفش حبات الفشار؟ 

املواد والأدوات  
خمبار مدرج mL 10حبات ذرة )20-18(

 1.5 mL 250زيت نبايت mL كأس زجاجية
ماسك كأس شبكة تسخني مربعة 2

ميزان موقد بنزن 
ماء مقطرحامل حلقة

ورق تنشيفحلقة حديدية صغرة 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

احتياطات ال�سالمة 
خطوات العمل

اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
اعمل جدواًل لتسجيل البيانات. . 2
ضع 5mL تقريًبا من املاء املقطر يف خمبار مدرج، وسجل حجمه.. 3
ضع 18- 20 حبة فشار يف املخبار املدرج مع املاء، وحّرك . 4

املخبار املــدرج بلطف؛ لتجرب فقاقيع اهلواء عىل اخلروج، 
ثم سجل حجم املاء وحبات الذرة مًعا.

أخرج احلبات من املخبار املدرج وجففها.. 	
ضع احلبات اجلافة مع mL 1.5 – 1.0 من الزيت النبايت . 	

يف كأس زجاجية. 
قس الكتلة الكلية للكأس والزيت وحبات الذرة.. 	
ركب اجلهاز، كام يظهر يف الصورة.. 8
ســخن الكأس هبدوء باستخدام املوقد، وحّرك املوقد إىل . 	

األمام واخللف لتسخني الزيت بالتساوي.
الحــظ التغرات يف حبات الذرة يف أثناء التســخني، ثم . 	1

أطفئ املوقد عندما تتفرقع حبات الذرة.
استخدم ماسك الكأس إلبعاد الكأس عن احللقة، واتركه . 11

حتى يربد متاًما.

قس الكتلة النهائية للكأس والزيت والفشار. . 12
التنظي��ف والتخل�س من الف�سالت ختلص من حبات الذرة . 13

والزيت باتباع تعليامت معلمك. نّظف األدوات املختربية 
وضعها يف أماكنها.

حلل وا�ستنتج
اح�س��ب حجم حبــات الذرة باللرت، وذلــك من خالل إجياد . 14

الفرق بني حجم املاء املقطر يف املخبار قبل إضافة الذرة وبعده.
اح�سب الكتلة الكلية لبخار املاء املنطلق مستخدًما قياسات . 	1

كتل الكأس والزيت وحبات الذرة قبل النفش وبعده.
ل استخدم الكتلة املولية للامء؛ إلجياد عدد موالت املاء . 	1 حوِّ

املتحررة.
ا�ستخدام ال�سي���غ اعـتـرب أن درجـة حرارة الزيت املـغـيل . 	1

C˚225 هي درجة حـرارة الـغـــاز، واحسـب ضغـط 

الغـاز باستخدام قانون الغاز املثايل.
قارن بني الضغط اجلوي وضغط بخار املاء يف احلبات.. 18
ا�ستنتج ملاذا مل تنفش حبات الذرة مجيعها؟. 	1
حتليل اخلطاأ حّدد مصادر اخلطأ يف هذه التجربة، واقرتح . 	2

طريقة لتصحيحها.

ال�ستق�ساء
�سم��م جتربة الختبار مقــدار الضغط الالزم لفرقعة أنواع 

خمتلفة من حبوب الذرة. 
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1-4 قوانني الغازات

الضغط  تغر  إن   
لكمية  أواحلجم  احلرارة  درجة  أو 
ثابتة من غاز ستؤثر عىل املتغرين 

اآلخرين.
املفردات 

قانون بويل  •
الصفر املطلق  •
قانون شارل  •

قانون جاي- لوساك  •
القانون العام للغازات  •

املفاهيم الرئي�سة
ا مع ضغطه عند  ينص قانون بويل عىل أن حجم كمية حمددة من الغاز يتناســب عكســيًّ  •

ثبوت درجة احلرارة.
 P  1  V  1  =  P  2  V  2  

ا مع درجة حرارته  ينص قانون شــارل عىل أن حجم كمية حمددة من الغاز يتناسب طرديًّ  •
املطلقة عند ثبوت الضغط.

  
 V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 V  2 

 _ 
 T  2  

  

ا مع درجة  ينص قانون جاي- لوســاك عىل أن ضغط كمية حمددة من الغاز يتناسب طرديًّ  •
حرارته املطلقة عند ثبات احلجم.

  
 P  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2 

 _ 
 T  2 

  

يربط القانون العام للغازات كالًّ من درجة احلرارة والضغط واحلجم يف معادلة واحدة.  •
  
 P  1  V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2  V  2 

 _ 
 T  2  

   

2-4 قانون الغاز املثايل

 يربــط قانــون 
الغــاز املثايل عــدد املوالت مع 
كل من الضغط ودرجة احلرارة 

واحلجم.
املفردات

مبدأ أفوجادرو  •
احلجم املوالري  •

)R( ثابت الغاز املثايل  •
قانون الغاز املثايل   •

املفاهيم الرئي�سة
ينص مبدأ أفوجادرو عىل أن احلجوم املتســاوية مــن الغازات عند نفس الضغط ودرجة   •

احلرارة حتتوي عىل العدد نفسه من اجلسيامت.
يربط قانون الغاز املثايل كمية الغاز مع ضغطه ودرجة حرارته وحجمه.  •

 PV = nRT

يمكن استخدام قانون الغاز املثايل إلجياد الكتلة املولية للغاز إذا كانت كتلة الغاز معروفة،   •
ويمكن استخدامه أيًضا إلجياد كثافة الغاز إذا كانت كتلته املولية معروفة.

M =   mRT _ 
PV

          D =   MP _ 
RT

  

تســلك الغازات احلقيقية عند الضغط العايل ودرجات احلرارة املنخفضة سلوًكا مغايًرا   •
لسلوك الغاز املثايل.

3-4 احل�سابات املتعلقة بالغازات

تتفاعل  عندمــا   
يف  املعامــالت  فــإن  الغــازات 
املعــادالت الكيميائية املوزونة التي 
متثل هذه التفاعالت تشر إىل أعداد 
املوالت واحلجوم النسبية للغازات. 

املفاهيم الرئي�سة
حتــدد املعامالت يف املعادالت الكيميائية املوزونة النســب احلجميــة للغازات املتفاعلة   •

والناجتة. 
يمكــن أن تســتخدم قوانني الغازات مع املعادلــة الكيميائية املوزونة حلســاب كميات   •

الغازات املتفاعلة أو الناجتة عن التفاعل.

العامةالفكرة تستجيب الغازات لتغريات كل من الضغط ودرجة احلرارة واحلجم وعدد اجلسيامت بطرائق 

يمكن التنبؤ هبا.
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4-1
اإتقان المفاهيم

اذكر نصوص قوانني بويل، وشــارل، وجاي- لوســاك . 		
والقانون العام للغازات، واكتب معادالهتا.

ا فامذا حيدث ألحدمها . 1	 ا عكسيًّ إذا تناسب متغران تناســبًّ
إذا زاد اآلخر؟

ا فامذا حيدث ألحدمها إذا . 2	 ا طرديًّ إذا تناسب متغران تناسبًّ
زاد اآلخر؟

ما الظروف املعيارية املستخدمة يف حسابات الغازات؟. 3	
حــّدد وحدات الضغط واحلجم ودرجــة احلرارة األكثر . 4	

استعاماًل.
اإتقان الم�سائل 

استعمل قانون شارل لتحديد صحة بيانات الشكل 4-13. . 		

الشكل 4-13

500 100 150 250 300 400350200

800

700

600

500

400

300

200

100

0

(100 K, 200 mL)

(300 K, 600 mL)

(200 K, 400 mL)m
L






K



		 . 5.0 X بالونات الطق���س أطلق بالون طقس، وكان حجمه
L 104 عندمــا كان ضغطه atm 0.995، ودرجة حرارة 
املحيــط C˚32.0 ، وبعــد إطالقه ارتفــع إىل علو كان 
 .12.0˚C – 0.720 ودرجة احلرارة atm الضغط عنده

احسب حجم البالون عند هذا االرتفاع.

استعمل قوانني بويل وشــارل وجاي- لوساك حلساب . 		
القيم املفقودة يف كل مما يأيت:

  V  1  = 2.0 L,  P  1  = 0.82 atm,  V  2  = 1.0 L,    .a         
P  2  = ?

V  1   = 250 mL,  T  1   = ?,  V  2   = 400 mL,      .b        
T  2   = 298 K

V  1   = 0.55 L,  P  1   =740 mm Hg,  V  2   = 0.80 L,      .c         
P  2   = ?

	8 . 2.5 L بالونات الهواء ال�ساخن إذا كان حجم عينة من اهلواء
عند درجة حرارة C˚22.0، فكم يصبح حجم هذه العينة 
إذا نقلت إىل بالون هواء ساخن، حيث تبلغ درجة احلرارة 

C˚43.0 ؟ افرتض أن الضغط ثابت داخل البالون.

ما ضغط حجــم ثابت من غــاز اهليدروجني عند درجة . 		
حــرارة C˚30.0، إذا كان ضغــط غــاز اهليدروجــني 

atm 1.11 عند درجة حرارة مقدارها C˚15.0 ؟

نقلت كمية من غاز النيرتوجني من وعاء صغر إىل وعاء . 		
أكرب منه، كام هو مبني يف الشكل 14-4. ما مقدار ضغط 

غاز النيرتوجني يف الوعاء الثاين؟ 

V1 = 500 mL
P1 = 108 KPa
T1 = 10.0°C

V2 = 750 mL
T2 = 21.0°C

N2

N2

الشكل 4-14

4-2
اإتقان المفاهيم

اذكر نص مبدأ أفوجادرو.. 1	
اذكر نص قانون الغاز املثايل.. 2	
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ما حجم 1mol مــن الغاز يف الظــروف املعيارية؟ وما . 3	
حجم 2mol من الغاز يف الظروف املعيارية؟

ما املقصود بالغاز املثايل؟ وملــاذا ال يوجد مثل هذا الغاز . 4	
يف الطبيعة؟

ما الرشطان اللذان ال يمكن أن يكون سلوك الغاز عندمها . 		
مثاليًّا؟

ما وحــدات احلــرارة يف معادلــة قانون الغــاز املثايل؟ . 		
فرّس ذلك.

اإتقان الم�سائل
غاز املنازل يســـتعمل غـاز الربوبـان C3H8 فـي املنـازل . 		

ألغراض الطهي والتدفئة.
        a. احسـب حجـم mol 0.540 من الربوبان يف الظروف 

املعيارية.
        b. فكر يف حجم هذه الكمية ومقــدار الربوبان املوجود 
فيها، ثم فرس ملاذا يتحول غاز الربوبان إىل ســائل قبل 

نقله؟
مه��ن يف الكيمي��اء قاس كيميائي أقل ضغط يمكن الوصول . 8	

إليــه يف املخترب فــكان X 10-15 mm Hg 1.0، ما عدد 
 22.0˚C 1.00 ودرجة حرارته L جســيامت غاز حجمه

عند هذا الضغط؟
		 . 2.00 L املوجودة يف وعاء مغلق حجمه O2 احسب عدد موالت

 .)3.50 atm( 25.0، إذا كـان ضغطه˚C ودرجـة حـرارتـه
مــا عدد املوالت املوجودة يف الوعــاء إذا ارتفعت درجة 

احلرارة إىل C˚49.0 وبقي الضغط ثابًتا؟
العط��ور يوجد مركب جرانيول يف زيت الورد املســتخدم . 		

يف صناعة العطور. ما الكتلة املولية للجرانيول إذا كانت 
 ،260.0˚C 0.480 ، عند درجة حرارة g/L كثافة بخاره

وضغط جوي مقداره atm 0.140؟
جد حجم g 42 من غاز أول أكسيد الكربون يف الظروف . 1	

.STPاملعيارية

حــّدد كثافة غــاز الكلور عند درجــة C˚22.0 وضغط . 2	
.)1.00 atm( جوي

أي الغازات يف الشــكل 	1-4 يشــغل احلجم األكرب يف . 3	
الظروف املعيارية STP؟ فرس إجابتك.

	4 . 4.0L 1-4 عىل	إذا احتوى كل من الوعائني يف الشكل 
مــن الغاز فام مقــدار الضغط يف كل منهــام؟ افرتض أن 

الغازات مثالية.

الشكل 	4-1

C13-14A-874637.ai
ben

بروبان
C3H8

 0.52kg = C3H8 كتلة

نيرتوجني
N2

0.38kg = N2 كتلة

ُملــئ دورق حجمــه L 2.00 بغاز اإليثــان C2H6 من . 		
أســطوانة صغرة، كام يظهر يف الشــكل 	1-4. ما كتلة 

اإليثان يف الدورق؟

Atm

2.0 3.0 

1.
0 

0.0
 

4.0 
5.0 

P = 1.08 atm
T = 15.0°C

C13-10A-874637.ai
ben

الشكل 	4-1
ما كـثـافـــة عينة من غاز النـيـتـروجـني N2، ضغـطـها . 		

atm 5.30 يف وعاء حجمــه L 3.50 عند درجة حرارة 

مقدارها C˚125 ؟
ما عدد موالت غــاز اهليليوم He الالزمــة لتعبئة وعاء . 		

حجمه L 22، عند درجة حرارة C˚35.0، وضغط جوي 
مقداره atm 3.1 ؟
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َتشــارك غازان قبل التفاعل يف وعــاء عند درجة حرارة . 8	
K 200، وبعد التفاعل بقي الناتج يف الوعاء نفســه عند 
 n ثابتني، فام قيمة Pو V 400، فإذا كان كل من K درجــة

احلقيقية؟

4-3
اإتقان المفاهيم 

ملاذا يعد من الرضوري موازنة املعادلة قبل استخدامها يف . 		
حتديد حجوم الغازات املتضمنة يف التفاعل؟

ليــس من الرضوري أخذ درجة احلــرارة والضغط بعني . 	8
االعتبار عند اســتخدام املعادلة املوزونة لتحديد احلجم 

النسبي للغاز. ملاذا؟
فرس ملاذا ال متثل املعامالت يف املعادلة الكيميائية املوزونة . 81

أعداد املوالت فقط، وإنام أيًضا احلجوم النسبية للغازات؟ 
هل متثل املعامالت يف املعادلة الكيميائية املوزونة احلجوم . 82

النسبية للسوائل واملواد الصلبة؟ فرس إجابتك. 

اإتقان الم�سائل 
اإنتاج الأمونيا تتكون األمونيا من تفاعل غاز النيرتوجني مع . 83

غاز اهليدروجني. ما عدد لرتات غاز األمونيا التي يمكن 
 93.0°C 13.7 من غــاز اهليدروجني عند L إنتاجها من

وضغط مقداره kPa 40.0؟
عينة من غاز كربيتيــد اهليدروجني حجمها L 6.5، متت . 84

معاجلتها مع حمفز لترسيع التفاعل اآليت:
2H2S(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2S(s)

    فإذا تفاعل H2S متاًما عند ضغط atm 2.0 ودرجة حرارة 
مقدارها K 290 فام كتلة)g( بخار املاء الناتج.

ما عدد لرتات غاز النيرتوجني وغاز األكســجني الالزمة . 	8
إلنتاج L 15.4 من أكســيد النيرتوجني عند درجة حرارة 

K 310 وضغط جوي atm 2.0؟

ادرس التفاعل املبني أدناه ثم أجب عن األسئلة التي تليه:. 	8
2CO(g)+2NO(g) →N2(g)+2CO2(g)

         a. ما نســبة حجم أول أكســيد الكربون إىل حجم ثاين 
أكسيد الكربون يف املعادلة الكيميائية املوزونة.

         b. إذا تفاعــل g CO 42.7 متاًما عند STP فام حجم غاز 
النيرتوجني الناتج؟

عندما حيرتق L 3.00 من غاز الربوبان متاًما إلنتاج بخار . 	8
املاء وغاز ثاين أكسيد الكربون عند درجة حرارة تساوي
C°350 وضغط جويatm 0.990 فــام كتلة بخار املاء 

الناجتة؟
88 . KClO3 عند تســخني كلــورات البوتاســيوم الصلبــة

فإهنا تتحلل لتنتــج كلوريد البوتاســيوم الصلب وغاز 
األكسجني. فإذا حتلل g 20.8 من كلورات البوتاسيوم، 
فام عدد لرتات غاز األكســجني التي ستنتج يف الظروف 

املعيارية STP؟

مراجعة عامة

تلف��از احســب الضغط داخل أنبوب الصورة يف التلفاز، . 	8
إذا كان حجمه 3.50L، وحيتوي عىل 2.00X10-5 g من 

.(22.0°C) غاز النيرتوجني عند درجة حرارة تساوي
اح�سب عدد اللرتات التي يمكن أن تشغلها كتلة مقدارها . 		

g 8.80 من غاز ثاين أكسيد الكربون املوجودة عند:
STP .a        

 160°C3.00 و atm .b        
118 Kpa 288 و K .c        

إذا احــرتق L 2.33 من غاز الربوبــان عند درجة حرارة . 1	
ا يف كمية   C°24 وضغط جــوي Kpa 67.2 احرتاًقا تامًّ

فائضة من األكســجني، فــام عدد موالت ثاين أكســيد 
الكربون التي تنتج؟
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التنف���س يتنفس اإلنسان L 0.50 من اهلواء تقريًبا خالل . 2	
التنفــس الطبيعي. افــرتض أن ذلك يتــم يف الظروف 

.STP الطبيعية
        a. ما حجم النفــس الواحد يف يوم بــارد عىل قمة جبل 
إفرســت إذا كانت درجة احلرارة C°60-، والضغط 

mm Hg 253؟

        b. حيتوي اهلواء الطبيعي عىل %21 أكســجني، فإذا كان 
حيتوي عىل %14 من األكسجني فوق قمة إفرست، فام 
حجم اهلواء الذي حيتاج إليه اإلنســان لتزويد اجلسم 

باملقدار نفسه من األكسجني؟
حيرتق غــاز امليثــان CH4 كامــاًل عند تفاعلــه مع غاز . 3	

األكسجني ليكون ثاين أكسيد الكربون وبخار املاء. 
        a. اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة هلذا التفاعل.

        b. اكتب النسبة احلجمية بني امليثان واملاء يف هذا التفاعل.

التفكير الناقد  
	4 . 3.8L طّب��ق جيــب أن يكون حجــم بالون مــن اهليليوم

عىل األقل لرتفع يف اهلواء، وعنــد إضافة 0.1mol من 
اهليليوم إىل البالون الفارغ أصبح حجمه )2.8L(. ما عدد 
جرامات He التي جيب إضافتها إىل البالون حتى يرتفع؟ 

افرتض أن كالًّ من T، P ثابتان.
		 . C2H2F4 اح�سب يستخدم مصنع لأللعاب ترتافلورو إيثان

عند درجة حرارة عالية مللء القوالب البالستيكية.
        a.  ما كثافة C2H2F4 بوحدة g\L يف الظروف املعيارية 

STP؟

        b.  أوجد عدد اجلزئيــات يف لرت من C2H2F4 عند درجة 
حرارة C°220 و1atm ضغط جوي.

		 . 0.75 Kg حّل��ل يزن مكعــب صلب من اجلليد اجلــاف
(CO2( تقريًبــا، فام حجم غاز CO2 يف الظروف املعيارية 

عندما يتسامي املكعب كليًّا؟

حّلل عـندمـــا يتفكك النيرتوجلـرسين C3H5N3O9 فإنه . 		
يتحلل إىل الغازات اآلتيــة: CO2 ،N2، NO، H2O. ما 
حجم مزيج الغازات الناجتة عند ضغط atm 1.00 ودرجة 
حرارة C° 2678 إذا تفكك g 239 من النيرتوجلرسين؟

طب��ق مــا القيمــة الرقمية لثابــت الغاز املثــايل (R) يف . 8	
 _ c m  3  ·Pa    ؟

K·mol
املعادلة   

ا�س��تنتج هل يكون الضغط املحســوب من خالل قانون . 		
الغاز املثايل أعىل أم أقــل من قيمة الضغط احلقيقي الذي 
حتدثه عينة من الغاز؟ وكيف يكون ضغط الغاز املحسوب 
باملقارنة بالضغط احلقيقي عند درجات حرارة منخفضة؟ 

فرس إجابتك.
م�ساألة تحفيزم�ساألة تحفيز  

اخَلبز يستخدم أحد اخلبازين صودا اخلبز لنفخ الكعك، . 		1
وتتحلل صــــودا اخلبــز يف أثناء ذلك وفًقــا للتفاعلني 

اآلتيني:
2NaHC O  3 (s) → N a  2 C  O  3 (s) +  H  2  O(l) + C O  2  (g)

NaHC O  3  (s) +  H  +  (aq) →  H  2  O(l) + C O  2  (g) + N a  + (aq)

  NaHCO3 املتكون لكل جرام من CO2 احســب حجم
 210°C يف كال التفاعلني. افرتض أن التفاعل حيدث عند

 0.985 atm وضغط جوي مقداره

مراجعة تراكمية  
1	1 .:Kg حول كل كتلة مما يأيت إىل ما يكافئها بـ

 7.23 mg .c                247 g .a         
975 mg .d                53 mg .b         

أي جســيامت الغازات اآلتية هلا أعىل متوســط رسعة، . 2	1
وأهيا هلا أقل متوسط رسعة؟

90°C  أول أكسيد الكربون عند .a        
30°C ثالث فلوريد النيرتوجني عند .b        

 90°C امليثان عند .c        
30°C أول أكسيد الكربون عند .d        162



اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل ذرة فيام يأيت:. 3	1
d. الكربتون           a. اليود  

e.  الكالسيوم           b. البورون  
f. الكادميوم           c.  الكروم  

اذكر عدد اإللكرتونات يف كل مســتوى من مستويات . 4	1
الطاقــة، ثم اكتب البناء اإللكرتوين النقطي لكل عنرص 

من العنارص اآلتية:
 B .d   kr .a         

Br  .e   Sr .b         
   Se .f   P  .c         

إذا أعطيــت حملولني شــفافني عديمي اللــون، وكان . 		1
ا،  ا، واآلخر مركًبا تســامهيًّ أحدمها حيتــوي مركًبا أيونيًّ
فكيف يمكنــك حتديــد أي املحلولني أيــوين، وأهيام 

تسامهي؟
اكتــب معادلــة كيميائيــة موزونــة لــكل تفاعل من . 		1

التفاعالت اآلتية:
         a. إحالل الزنك مكان الفضة يف حملول كلوريد الفضة.

        b.  تفاعل هيدروكســيد الصوديــوم ومحض الكربيتيك 
لتكوين كربيتات الصوديوم واملاء. 

تقومي اإ�سايف


بال��ون اله��واء ال�س��اخن حلم كثــرون فيام مىض . 		1
بالقيام برحلة حول العامل ببالون هواء ســاخن، وهو 
حلم مل يتحقق حتــى عام 1999م. اكتب تصوراتك 
عن الرحلة، وصف كيف يتحكم تغر درجة حرارة 

البالون يف ارتفاع البالون؟
جه��از التنف���س حت��ت امل��اء ابحــث يف أثــر منظامت . 8	1

الغاز املوجودة عىل أســطوانات اهلواء التي يســتخدمها 
الغواصون، وارشحه.

اأ�سئلة الم�ستندات 
عملي��ة هاب��ر تســتخدم األمونيا NH3 فــي عملية صناعة 
والبالســتيك. وعملية  والمبردات واألصباغ  األســمدة 
هابر طريقة إلنتاج األمونيا مــن خالل تفاعل النيتروجين 
التفاعل  المعادلة اآلتيــة معادلة  والهيدروجين. وتمثــل 

المنعكس:
 N  2 (g) + 3 H  2 (g) ⇌ 2N H  3 (g) + 92 kJ

يوّضح الشكل 	1-4 أثر درجة احلرارة والضغط يف مقدار 
األمونيا الناجتة خالل عملية هابر.
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الشكل 	4-1

ف�سر كيف تتأثر نسبة املردود املئوية لألمونيا بالضغط . 		1
ودرجة احلرارة؟ 

11	 . ،200 atm تتــم عملية هابر عنــد ضغط مقــداره
ودرجة حرارة C˚450، حيــث أثبتت هذه الظروف 
إمكانيــة إنتاج كميــة كبرة من األمونيــا خالل زمن 

قصر.

 ،200 atm ما أثر إجراء التفاعل عند ضغط أعىل من  .a         
عند درجة حرارة الوعاء الذي يتم فيه التفاعل؟

         b.  ترى، كيف يؤثر تقليــل درجة حرارة التفاعل إىل 
C˚450 عىل الزمن الالزم إلنتاج األمونيا؟
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اختبار مقنن

اأ�سئلة الختيار من متعدد
استخدم الرسم البياين اآليت لإلجابة عن السؤالني 1 ، 2:

C14-16C-828378-08
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أي مما يأيت يوضحه الرسم البياين أعاله:. 1
.a.عندما تزداد درجة احلرارة يقل الضغط
.b.عندما يزيد الضغط يقل احلجم
.c.عندما تزيد درجة احلرارة يقل عدد املوالت
.d.عندما يقل الضغط تقل درجة احلرارة

أي الغازات اآلتية يسلك سلوك الغاز املثايل؟. 2
.aA الغاز
.bB الغاز
.c C الغاز
.dD الغاز

يســتخدم محض اهليدروفلوريك HF يف صناعة األدوات . 3
اإللكرتونيــة، وهــو يتفاعل مع ســليكات الكالســيوم 
CaSiO3، الذي يعّد أحــد مكونات الزجاج. ما اخلاصية 

التــي حتول دون نقل محــض اهليدروفلوريك أو ختزينه يف 
أوعية زجاجية؟

.a خاصية كيميائية

.b خاصية فيزيائية كمية
.c خاصية فيزيائية نوعية
.dخاصية كمية

يعــد هيدروكســيد الصوديوم NaOH قاعــدة قوية، . 4
تســتخدم يف فتح مصارف الرصف الصحي. ما نسب 

مكونات هيدروكسيد الصوديوم؟
.a57.48% Na, 60.00% O, 2.52% H

.b2.52% Na, 40.00% O, 57.48% H

.c57.48% Na, 40.00% O, 2.52% H

.d40.00% Na, 2.52% O, 57.48% H

	 .  5.66×106 L ملئ منطاد صغر وهو عىل سطح األرض بـ
من غـاز اهلـيلـيوم He، وكان الضغـط داخـل املنـطاد 
atm 1.10، عند درجة حرارة C˚25، فإذا بقي الضغط 

داخل املنطاد ثابًتا، فكم يكون حجمه عند ارتفاع 2300 
m حيث درجة احلرارة C˚12؟

.a2.72 × 106 L

.b5.40 × 106 L
.c5.66 × 106 L
.d5.92 × 106 L

يوضح الرســم البياين نتائج جتربة تم فيها حتليل العالقة . 	
بــني درجة احلرارة وكثافة اهلواء. ما املتغر املســتقل يف 

هذه التجربة؟
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.a الكثافة

.b الكتلة
.cدرجة احلرارة
.dالزمن
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اختبار مقنن
أي الرســوم البيانيــة توضح العالقة بــني حجم الغاز . 	

وضغطه عند ثبات درجة احلرارة.

S6-04A-868204-08

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

.A.D

.B.E

.C

ما مقدار الضغط الذي حيدثــه g 0.0468 من األمونيا . 8
NH3 عىل جــدران وعاء حجمــه L 4.00 عند درجة 

C° 35.0، عىل افرتاض أنه يسلك سلوك الغاز املثايل؟
.a0.0174 atm.d 0.278 atm

.b0.00198 atm.e0.0.126 atm

.c0.296 atm

اأ�سئلة الإجابات الق�سيرة
صف املالحظات التي تقدم دلياًل عىل حدوث التفاعل . 	

الكيميائي.
حّدد ســبعة جزيئات ثنائية الذرة موجودة يف الطبيعة، . 	1

وفرس ملاذا تتشــارك ذرات هــذه اجلزيئات يف زوج من 
اإللكرتونات؟

يوضح الرســم أدناه بناء لويس أليون النرتات املتعدد . 11
 .(N O  3 

 الذرات (-
عرف مفهوم متعدد الــذرات، وأعِط أمثلة عىل أيونات 

أخرى من هذا النوع.

C13-17A-874637.ai

ben

N
O

O O             

اأ�سئلة الإجابات المفتوحة
استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤال 12:

م�ستويات غاز الرادون من اأغ�سط�س 2004 حتى يوليو 2005

م�ستوى الرادون التاريخ
mJ/m3

م�ستوى الرادون التاريخ
mJ/m3

8/040.152/050.05

9/040.033/050.05

10/040.054/050.06

11/040.035/050.13

12/040.046/050.05

1/050.027/050.09

يعد غاز الرادون مــن الغازات املشــعة، وينتج عندما . 12
يتحلل الراديوم يف الصخور والرتبة، وهو مادة مرسطنة. 
توضح البيانات أعاله مستويات الرادون التي تم قياسها 
يف منطقة معينة. اخرت طريقة لتمثيل هذه البيانات بيانًيا. 

فرس سبب اختيارك هلذه الطريقة ومثل البيانات بيانًيا.
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المصطلحات



المصطلحات

)�أ(
.RORمركبات عضوية تحتوي ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين من الكربون. والصيغة العامة لإليثرات هي׳ Ethers لإيثر�ت�
�لأمين��ات Amines مركبــات عضوية تحتوي ذرات نيتروجيــن مرتبطة بذرات الكربون في سالســل أليفاتية أو حلقات 

. RN H  2 أروماتية، ولها الصيغة العامة

�لألدهيد�ت Aldehydes مركبات عضوية تقع فيها مجموعة الكربونيل في آخر السلســلة، وتكون مرتبطة مع ذرة كربون 
متصلــة بــذرة هيدروجين من الطرف اآلخــر. والصيغة العامة لأللدهيــدات RCHO، حيث R مجموعــة األلكيل أو ذرة 

الهيدروجين.

.-COOH مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل Carboxylic Acid لأحما�ض �لكربوك�سيلية�
�لإ�س��تر�ت Ester مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكســيل حلت فيها مجموعــة ألكيل محل ذرة الهيدروجين 

الموجودة في مجموعة الهيدروكسيل، ويمكن ان تكون مواد متطايرة وذات رائحة عطرية، وهي من المركبات القطبية.

�لأميد�ت Amides مركبات عضوية تنتج عن اســتبدال مجموعة OH- في الحمض الكربوكسيلي بذرة نيتروجين مرتبطة 
بذرات أخرى.

�لأحما�ض �لأمينية Amino Acid جزيئات عضوية توجد فيها مجموعة األمين ومجموعة الكربوكسيل الحمضية.

�لإنزيمات Enzymes عوامل محفزٌة حيويٌة تعمل على تسريع التفاعالت الكيميائية دون أن تستهلك.
�لألكان Alkane  هيدروكربون يحتوي روابط مفردة بين الذرات.

C( يحتوي على رابطة ثالثية أو أكثر.
2
H

2
�لألكاين Alkyne   مركب هيدروكبوني غير مشبع كاإليثاين )

C( يحتوي رابطة تساهمية ثنائية  أو أكثر.
2
H

2
�لألكين Alkene   هيدروكربون غير مشبع كاإليثين )

�لأل��كان �لحلقي Cycloalkane  هيدروكربون حلقي يحتوي على روابط تســاهمية مفردة فقط، ويتكون من حلقات فيها 
ثالثة ذرات كربون أو أكثر.

)ب(
�لبال�ستيك Plastic بوليمر يمكن تسخينه وتشكيله عندما يكون ليًنا. وهناك بالستيك آخر شائع يسمى الفينيل وهو البولي 
فينيل كلوريد )PVC( والذي يمكن صناعته في صورة لينة أو صلبة، ويمكن تشــكيله على شــكل صفائح رقيقة، أو نماذج 

لأللعاب.

�لبوليمر�ت Polymers جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة.
�لبلم��رة بالإ�ساف��ة Addition Polymerization التفاعل الذي تتكسر فيه الروابط غير المشبعة تماما كما في تفاعالت 
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اإلضافة، واالختالف الوحيد بينهما هو ان الجزيء الثاني المضاف هو جزيء المادة نفسها.

�لبلم��رة بالتكاث��ف Condensation Polymerigation التفاعل الذي يحدث عندما تحتوي المونومرات على اثنتين 
من المجموعات الوظيفية على األقل وتتحد مع بعضها ويصاحب ذلك فقد جزيء صغير غالًبا ما يكون الماء.

�لبروتينات Proteins مركبات عضوية حيوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة مًعا بترتيب معين.

�لببتيد�ت Peptides السالسل المكونة من حمضين أمينيين أو أكثر، ترتبط مًعا بروابط ببتيدية.

)ت(
تفاعل �ل�س��تبد�ل Substitution Reactions التفاعالت تحل فيها ذرة أو مجموعة من الذرات في الجزيء محل ذرة 

أو مجموعة أخرى من الذرات.

تفاع��الت �لتكاث��ف Condensation Reactions التفاعالت التي يتم فيهــا ارتباط اثنين من جزيئات صغيرة لمركبات 
عضوية لتكوين جزيء آخر أكثر تعقيًدا. ويرافق هذه العملية فقدان جزيء صغير مثل الماء. وينتح هذا الجزيء عادة من كال 

الجزيئين المتحدين.

تفاعالت �لحذف Elimination Reactions التفاعالت التي يتم فيها حذف ذرتين من الذرات المرتبطة مع ذرتي كربون 
 متجاورتيــن؛ حيث يتم إضافة رابطــة ثنائية بين ذرتي الكربون. وغالًبا ما تكّون الذرات التي تحذف جزيئات مســتقرة، مثل

. H  2  أو ،HCl أو ،H  2 O  

تفاعالت حذف �لهيدروجين Dehydrogenation Reactions التفاعالت التي يصاحبها حذف ذرتي هيدروجين.
تفاعالت حذف �لماء Dehydration Reactions تفاعالت الحذف التي يصاحبها تكوين الماء.

تفاعالت �لإ�سافة Addition Reactions التفاعل الذي يتم فيه ارتباط ذرات أخرى مع ذرات الكربون المكونة للرابطة 
التساهمية الثنائية أو الثالثية. ويتضمن هذا التفاعل تكسير الرابطة الثنائية في األلكينات أو الرابطة الثالثية في األلكاينات.

تفاعل �إ�سافة �لماء Hydration Reaction التفاعالت التي يتم فيه إضافة ذرة الهيدروجين ومجموعة الهيدروكســيل 
من جزيء الماء إلى الرابطة الثنائية أو الثالثية.

تفاعالت �لهدرجة Hydrogenation Reactions تفاعالت إضافة الهيدروجين إلى ذرات الكربون التي تكّون الرابطة 
H إلى الرابطة الثنائية في 

2
H مع الرابطة الثنائية بشــكل كامــل، يضاف 

2
الثنائية أو الثالثية. وعندما يتفاعل جزيء واحد من 

األلكينات، يتحول األلكين إلى ألكان.

تفاعالت �لبلمرة Polymerization Reactions التفاعالت التي ترتبط فيها المونومرات مع بعضها البعض.
تغيير �لخو��ض �لطبيعية �لأ�سلية Denaturation العملية التي تشوه تركيب البروتين الطبيعي الثالثي األبعاد وتمزقه 

أو تتلفه.
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ه الجلســريد الثالثي بوجود محلــول مائي لقاعدة قوية لتكوين أمالح الكربوكســيالت  ��ن Saponification تميُّ �لت�سبُّ
والجلسرول.

�لتقطي��ر �لتجزيئي Fractional Distillation  عملية فصل مكونات البترول إلى مكونات أبسط منها من خالل تكثفها 
عند درجات حرارة مختلفة.

�لتك�س��ير �لح��ر�ري Cracking العملية التي يتــم فيها تحويل المكونات الثقيلة للبترول الى جازولين عن طريق تكســير 
الجزيئات الكبيرة الى جزيئات أصغر.

)ث(
ا وتعتمد قيمته على وحدات ضغط الغاز. ثابت �لغاز �لمثالي )Ideal Gas Constant )R  ثابت يحدد تجريبيًّ

)ج(
�لجل�سريد �لثالثي Triglyceride تركيب يتكون من ارتباط ثالثة أحماض دهنية بالجلسرول بواسطة روابط إستر.

)ح(
�لحم�ض �لنووي Nucleic Acid مبلمر حيوي يحتوي على النيتروجين، ويقوم بتخزين المعلومات الوراثية ونقلها.

.1atm 0 وضغط جوي°C 1 منه عند درجة حرارةmol الحجم الذي يشغله   Molaric mass لحجم �لمولري�

)د(
�ل��دور�ن �ل�سوئ��ي Optical Rotation   ما يحدث عند مرور ضوء مســتقطب في محلول يحتــوي مصاوغات بصرية؛ إذ 

.)L( أو نحو اليسار من خالل المصاوغ )D( ينحرف اتجاه الضوء المستقطب نحو اليمين من خالل المصاوغ
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)ذ(
ذرة كرب��ون غي��ر متماثل��ة Asymmetric Carbon   ذرة كربــون متصلــة بأربع ذرات أو مجموعــات ذرات مختلفة في 

المركبات الكيرالية.

)ر(
�لر�بطة �لببتيدية Peptide Bond رابطة األميد التي تجمع حمضين أمينيين. 

)�ض(
�ل�سكريات �لأحادية Monosaccharides أبسط الكربوهيدرات تركيًبا، وتدعى السكريات البسيطة أيًضا.

�ل�سكريات �لثنائية Disaccharides وهي السكريات الناتجة من اتحاد جزيئين من السكريات األحادية.

�ل�س��كريات �لعديدة �لت�س��كر Polysaccharides بوليمر من الســكريات البسيطة يحتوي على 12 وحدة بناء أساسية أو 
أكثر.

�ل�س��تيرويد�ت Steroids ليبيدات تحتوي تراكيبها على حلقات متعددة. وجميع الستيرويدات مبنية من تركيب الستيرويد 
األساسي المكّون من الحلقات األربع.

�ل�سل�س��لة �لرئي�س��ة Parent Chain أطول سلســلة متصلة من ذرات الكربون في األلكانات واألصلكينات واأللكاينات 
المتفرعة.

�ل�سل�سلة �لمتماثلة Homologous Series مجموعة من المركبات تختلف عن بعضها بتكرار عدد وحدات البناء.

)�ض(
�ل�سموع Waxes ليبيدات تتكون من اتحاد حمض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة.

)�ض(
�ل�سفر �لمطلق Abosolule Zero  درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز المثالي.
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)ق(
ا مع ضغطه عند ثبوت درجة الحرارة. قانون بويل Boyle’s Law  يتناسب حجم كمية محددة من الغاز عكسيًّ

ا مع درجة حرارتــه بمقياس كلفن عند ثبوت  قانون �س��ارل Charles's Law  يتناســب حجــم كتلة محددة من الغاز طرديًّ
الضغط.

قانون جاي- لو�س��اك Gay-Lussac’s Law  ينص على أن ضغط مقدار محدد من الغاز يتناسب طردًيا مع درجة حرارته 
بالكلفن عند ثبوت الحجم.

�لقان��ون �لع��ام للغ��از�ت  Combined Gas Law قانون جامع لقوانين الغازات ويجمع خواص الحجم والضغط ودرجة 
الحرارة.

قان��ون �لغ��از �لمثالي Ideal Gas Law  قانون يصف الســلوك الطبيعي للغاز المثالي اعتمــاًدا على ضغط الغاز وحجمه 
ودرجة حرارته وعدد موالته.

)ك(
�لكحولت Alcohols مركبات عضوية ناتجة عن حلول مجموعة هيدروكسيل محل ذرة هيدروجين.

�لكيتون��ات Ketones مركبات عضوية ترتبط فيها ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل مع ذرتي كربون في السلســلة. وله 
.'RCOR الصيغة العامة

�لكربوهي��در�ت Carbohydrates مركبات تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكســيل )OH-( باإلضافة إلى مجموعة 
.)C=O( الكربونيل الوظيفية

�لكير�لية Chirality   خاصية المركب الذي يحتوي على ذرة كربون غير متماثلة.

)ل(
ا، تختلف في تركيبها، وتعمل علــى تخزين الطاقة في  �لليبي��د�ت Lipids مركبــات عضوية حيويــة غير قطبية كبيرة جــدًّ

المخلوقات الحية، وتدخل في معظم تركيب غشاء الخلية.

�لليبيد�ت �لفو�سفورية Phospholipids ثالثي الجلسريد استبدل فيه أحد األحماض الدهنية بمجموعة فوسفات قطبية.
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)م(
المجموع��ة الوظيفية Functional Group ذرة أو مجموعة من الذرات تتفاعل دائًما بالطريقة نفســها. وعند إضافتها 

للمركبات الهيدروكربونية ينتج دائًما مواد لها خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن المركبات الهيدروكربونية األصلية.

مجموعة الهيدروك�س��يل hydroxyl Group مجموعة األكســجين – الهيدروجين التي ترتبط تساهمًيا مع ذرات أخرى 
مثل الكربون.

مجموع��ة الكربوني��ل Carbonyl Group الترتيب الذي ترتبط فيه ذرة األكســجين برابطة ثنائيــة مع ذرة كربون. وهي 
المجموعة الوظيفية في المركبات العضوية المعروفة باسم األلدهيدات والكيتونات.

مجموعة الكربوك�سيل Carboxyl Group عبارة عن مجموعة كربونيل مرتبطة مع مجموعة هيدروكسيل.
المونومرات Monomers الجزيئات الصغيرة أو الوحدات البنائية التي يصنع منها البوليمرات.

المادة الخا�سعة لفعل الإنزيم Substrate يشير إلى مادة متفاعلة في تفاعل يعمل فيه اإلنزيم عمل عامل محفز.

الموقع الن�سط Active Site النقطة التي ترتبط بها المواد الخاضعة لفعل اإلنزيم.

المركبات الع�سوية Organic Compounds مركبات تحتوي الكربون ما عدا أكاسيد الكربون والكربيدات والكربونات 
فهي غير عضوية.

المت�سكالت Isomers   مركبان أو أكثر لها الصغية الجزيئية نفسها ولكنهما يختلفان في صيغتهما البنائية.

المت�س��كالت ال�سوئي��ة Optical Isomers   مصاوغــات فراغية ناتجة عــن الترتيبات المختلفــة للمجموعات األربع 
المختلفة والموجودة على ذرة الكربون نفســها لها الخصائص الفيزيائية والكيميائية نفسها ااّل أّن تفاعالتها الكيميائية تعتمد 

على الكيرالية.

المت�س��كالت البنائية Structural Isomers   مصاوغات بنائية تترتب فيها الذرات بتسلســالت مختلفة، مما يؤدي إلى 
اختالف مركباتها في الخصائص الكيميائية والفيزيائية، رغم امتالكها الصيغة الجزيئية نفسها.

المت�سكالت الفراغية Stereoisomers   نوع من المصاوغات لها التركيب نفسه ولكنها تترتب بشكل مختلف في الفراغ.

المت�سكل الهند�سي Geometric Isomers   نوع من المصاوغات الناتجة عن ترتيب المجموعات أو الذرات في الفراغ.

المركبات الأروماتية )العطرية( Aromatic Compounds   مركبات عضوية تحتوي على حلقة بنزين أو أكثر.

المركبات  الأليفاتية Aliphatic Compounds   مركب هيدروكربوني غير أروماتي كاأللكان واأللكين واأللكاين.
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مبد�أ �أفوجادرو Avogadro’s Principle  الحجوم المتســاوية من الغازات عنــد نفس درجة الحرارة والضغط تحتوي 
العدد نفسه من الجسيمات.

�لمجموعة �لبديلة  substitution groups التفرعات الجانبية من السلسلة الرئيسية.

)ن(
�لنيوكليوتيد Nucleotide وحدة البناء األساســية للحمض النووي. ويتكــون كل نيوكليوتيد من ثالثة أجزاء: مجموعة 

فوسفات غير عضوية، وسكر أحادي ذو خمس ذرات كربون، وتركيب يحتوي على نيتروجين يدعى قاعدة نيتروجينية.

)هـ(
هاليد�ت �لأريل Aryl Halides مركبات عضوية تتكون من هالوجين مرتبط مع حلقة البنزين أو مجموعة أروماتية أخرى.

هاليد�ت �لألكيل Alkyl Halides مركبات عضوية تحتوي ذرة هالوجين مرتبطة برابطة تساهمية مع ذرة كربون أليفاتية.
�لهلجنة Halogenation تفاعل تحل فيه ذرة هالوجين - مثل الكلور أو البروم - محل ذرة هيدروجين.

�لهيدروكربون Hydrocarbon   أبسط المركبات العضوية، ويتكون من عنصري  الكربون والهيدروجين فقط.

�لهيدروكربون غير �لم�شبع Unsaturated Hydrocarbon   مركب هيدروكربوني يحتوي على األقل  رابطة تساهمية 
ثنائية أو ثالثية بين ذرات الكربون.

�لهيدروكربون �لم�شبع Saturated Hydrocarbon   هيدروكربون يحتوي روابط تساهمية أحادية فقط.

�لهيدروكربونات �لحلقية Cyclic Hydrocarbon   مركب هيدروكربوني يحتوي على حلقة هيدروكربونية.
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اجلدول الدوري للعنا�صر
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الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمًرا للعنرص.

يدل السهم عىل املكان الذي جيب 
يف  العنارص  هذه  فيه  توضع  أن 
أسفل  إىل  نقلها  تم  لقد  اجلدول. 

اجلدول توفرًيا للمكان.

الرمــوز الثالثة العليا تــدل عىل حالة 
بينام  الغرفة،  العنرص يف درجة حــرارة 
يدل الرمز الرابع عىل العنارص املصّنعة.

غاز

صلب
سائل

العدد الذريحالة املادةُمصّنع

الكتلة الذرية 
املتوسطة

العنرص

الرمز

تســمى  األفقية  العنارص  صفوف 
دورات. يزداد العــدد الذري من 

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

العنارص يف كل عمود تســمى جمموعــة، وهلا خواص 
كيميائية متشاهبة.

سلسلة الالنثانيدات

سلسلة األكتنيدات
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