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احملتويات

أ

التمهيد
يولي الكتاب الدراسي بهذه السلسلة اهتماًما بالبيئة، وموارد العالم املتناقصة من املواد اخلام والوقود احلفري، وبضرورة إعادة 

تدوير وحفظ املواد، كما يناقش العوامل االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في صناعة املواد الكيميائية وأهمية تلك املواد 
في حياتنا اليومية، وقد أدرجت كلما أمكن تلك املعلومات في صورة أشكال توضيحية، وجداول، وأشكال بيانية، وصور 

فوتوغرافية.

ا في تطبيق مهارات  وتوجد في كل وحدة أسئلة قصيرة وبسيطة لتقومي فهم الطالب للمواضيع، وتساعد أنشطة فكر علمّيً
التفكير. ويسمح ركن التفكير بتطبيق مهارات معاجلة العلم، والتفكير في املشكالت بتتابع منطقي. وتوجد أيًضا مجموعة 

كبيرة من أسئلة االختيار من متعدد، واألسئلة التركيبية ليألف الطالب متطلبات االمتحانات النهائية في الكيمياء.

وتبدأ كل وحدة بقائمة قصيرة تتضمن أهداًفا واضحة، تساعد الطالب في التركيز على أهداف تعليمية معينة. وتعزز 
التدريبات مراجعة سريعة على التعلم، وتؤكد على حتقق األهداف التعليمية. وتنتهي كل وحدة مبلخص يوضح أهم املفاهيم 

واملعلومات، وبخريطة مفاهيم أو مخطط بياني يبني العالقة بينها.

صمم الكتاب الدراسي بعناية لدمج مهارات التفكير،  والتربية الوطنية ضمن احملتوى، ومت متييزهما كلما وردتا  باأليقونتني  
التاليتني :

لتطبيق مهارات التفكير

لرسائل التربية الوطنية
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الكتل الذرية النسبية
يبني اجلدول التالي الكتل الذرية النسبية ورموز العناصر. الكتل الذرية النسبية مقربة إلى رقم عشري واحد. وقيم الكتل الذرية 

النسبية للعناصر املشعة غير موضحة.
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املجموعة

اجلدول الدوري للعناصر

      هيليوم                                                                                                                                                                                             هيدروجني

       نيون              فلور           أكسجني         نيتروجني         كربون             بورون                                                                                                                                                                                                                    بريليوم             ليثيوم

     
ت           فوسفور        سيليكون       ألومنيوم                                                                                                                                                                                                                ماغنسيوم         صوديوم

         أرجون             كلور            كبري

ت           حديد            منجنيز           كروم            فاناديوم           تيتانيوم        سكانديوم       كالسيوم         بوتاسيوم
      كريبتون            بروم            سيلينيوم         زرنيخ          جرمانيوم          جاليوم          خارصني          نحاس            نيكل           كوبل

       زينون              يود            تلوريوم           أنتيمون          قصدير          أنديوم           كادميوم            فضة            باالديوم          روديوم         روثينيوم         تكنيتيوم       موليدينوم        نيوبيوم         رزكونيوم          إتريوم         سترانشيوم      روبيديوم

ب             بالتني          إيريديوم         أوزميوم           رينيوم          تنجسنت         تنتاليوم          هافنيوم           النثانوم          باريوم           سيزيوم
ص           ثاليوم              زئبق             ذه

ت           رصا
      رادون           استاتني          بولونيوم          بزمو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أكتينيوم         راديوم           فرانسيوم

   لوتشيوم          إتربيوم             ثليوم             إربيوم            هومليوم       ديسبروسيوم       تربيوم         جادولينيوم       إيروبيوم          سماريوم        بروميثوم        نيودمييوم       براسيودميوم       سيريوم

   لورنسيوم          نوبليوم         مندليفيوم         فرميوم          اينثتانيوم      كاليفورنيوم      بركيليوم         كوريوم         أمريكيوم       بلوتونيوم          نبتونيوم         يورانيوم       بروتاكتينيوم       ثوريوم
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الوحدة

9

حتتوي معظم املعامل 
الكيميائية على جدول 

دوري معلق في أحد 
أركانها.

مخطط جدولي للذرات

اجلدول الدوري 
للعناصر

The Periodic Table 
of Elements

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

تصف اجلدول الدوري كعناصر مرتبة وفًقا للزيادة في عددها )الذري( 
البروتوني.  

تصف العالقة بني رقم املجموعة )عدد إلكترونات التكافؤ(، ورقم الدورة 
)عدد األغلفة اإللكترونية(. 

تشرح التشابه بني العناصر في نفس مجموعة اجلدول الدوري بداللة تركيبها 
اإللكتروني. 

تصف تطور الصفات الفلزية إلى الالفلزية من اليسار إلى اليمني عبر دورة 
باجلدول الدوري.

  ،)K، Na، Li(    تصف اخلواص النموذجية للفلزات القلوية في املجموعة
     .)I2، Br2، Cl2( VII والهالوجينات في املجموعة

تستنتج خواص عناصر املجموعة I و VII والعناصر االنتقالية مستخدًما 
اجلدول الدوري.

تصف عناصر املجموعة الصفرية )الغازات النبيلة( كغازات خاملة وحيدة 
الذرات، ويرجع خمولها الكتمال غالفها اخلارجي.
تقترح استخدامات الغازات النبيلة نتيجة خمولها.

تشرح انعدام فاعلية الغازات النبيلة بداللة تركيبها اإللكتروني.
تصف عناصر املجموعة املركزية كفلزات انتقالية لها خواص فلزات منوذجية 

ن مركبات ملونة. وحاالت تأكسد متغيرة، وُتكوِّ

  I

أهداف التعلم

1
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

شكل 1-1 اجلدول الدوري

أكثر  يوجد  بخواصها.  للتنبؤ  ويستخدم  للعناصر،  تصنيف  هو  الدوري  اجلدول 
ذرات  إلنتـاج  نظـًرا  ازدياد  في  العناصــر  عـدد  واليزال  معـروف،  100 عنصـر  من  قليًلا 
اصطناعية حديثة داخل املفاعالت النووية. أصبح من الضـروري تصنيف العناصر نتيجة 
عددها الكبير وفًقا خلواصهـا الفيزيائية والكيميائية. وتشمل اخلـواص الفيزيائية  املظهر، 
واحلالة، والكثافة، واللون، والرائحة، ودرجة االنصهـار، ودرجة الغليان ... إلخ. ونقصد 
التصنيف  ذلك  ويقسم  أخرى.  عناصر  مع  العنصر  تفاعل  طريقة  الكيميائية  باخلواص 

العناصر وفًقا للخواص إلى عائالت كيميائية أو مجموعات.

دورة

دميتري ماندليف 1834 - 1907 كان 
أصغــر طفــل فــي عائلته. ومــن املتفق 

عليه أنه مؤسس اجلدول الدوري.

العائالت الكيميائية:
عناصر متشابهة 1-1Chemical Families: Similar

Elements

 ملــحوظة
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

مجموعات ودورات:
أعمدة وصفوف 2-1Groups and Periods:

Columns and Rows

اجلدول الدوري هو ترتيب للعناصر وفًقا للعدد )الذري( البروتوني املتزايد، والذي هو 
عدد البروتونات في نواة ذرتها.

تسمى األعمدة الرأسية للعناصر في اجلدول الدوري مجموعات.  
يتحدد رقم املجموعة بعدد اإللكترونات في الغالف اخلارجي، وحتتوي جميع العناصر 
تكون  ثم  ومن  )اخلارجي(.  التكافؤ  إلكترونات  عدد  نفس  على  مجموعة  أي  داخل 

ا داخل أي مجموعة من العناصر.  اخلواص الكيميائية متشابهة جّدً
تسمى الصفوف األفقية للعناصر في اجلدول الدوري دورات. 

يدل رقم الدورة على عدد األغلفة اإللكترونية. وتكون جلميع العناصر في نفس الدورة 
عبر  اجتهنا  كلما  باإللكترونات  ا  تدريجّيً اخلارجي  الغالف  وميتلئ  األغلفة،  عدد  نفس 

الدورة )من اليسار إلى اليمني(. تأمل عناصر الدورة 3 في جدول 1.

دورة 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar

18

2، 8، 8

17

2، 8، 7

16

2، 8، 6

15

2، 8، 5

14

2، 8، 4

13

2، 8، 3

Al 3+

12

2، 8، 2

Mg2+

11

2، 8، 1

Na+

فعال )نشيط(خامل
للغاية

فعال
)نشيط(

فعال )نشيط( 
إلى حد ما

غير فعال 
)غيرنشيط(

فعال )نشيط( 
إلى حد ما

فعال
)نشيط(

فعال )نشيط(
للغاية

جيدةجيدةجيدةمتعادلةرديئةرديئةرديئةرديئة

تساهمي

فلزاتالفلزات

العدد البروتوني )الذري(
التشكيل اإللكتروني

األيون املتكون
الفاعلية )النشاط(

املوصلية

جدول 1 عناصر الدورة 3

تتدرج صفات العناصر من فلزات إلى ال فلزات كلما اجتهنا عبر الدورة )من اليســار 
إلــى اليمــني(، وتتغير أيًضــا بناًء عليه خــواص العناصر عبر الدورات مــن فلزية )أيونات 
موجبــة، جيــدة التوصيــل ... إلــخ( إلى الفلزيــة )أيونات ســالبة، رديئــة التوصيل ... 

إلخ(.
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

التوزيع األلكتروني
األفالك: مبدأ باولى لالستبعاد واالزدواج املغزلي

 .1S من مستوى فرعي واحد يرمز له بالرمز )n = 1( يتكون الغالف الرئيس األول
 2P 2S و  )n = 2( من مستويني فرعيني يرمز لهما  الثاني  الرئيس  الغالف  ويتكون 
ويتكون الغالف الرئيس الثالث  )n = 3( من ثالثة مستويات فرعية يرمز لها 3S و 

.3d 3 وP
وأن املستوى S دائًما له فلك واحد، واملستوى P له ثالثة أفالك، أما املستوى d فله 

خمسة أفالك.
ُيوجد مبدأ مهم يتعلق باألفالك ويؤثر على جميع التوزيعات اإللكترونية. ينص هذا 
اقترح  والذي  غير.  إلكترونني ال  إلى  إلكترون  من  يستوعب  فلك  أي  أن  املبدأ على 
هذا املبدأ هو العالم الفيزيائي السويسري االسترالي وولفجاجن باولي وذلك عام 1921 

وسمى املبدأ باسمه مبدأ باولى لالستبعاد.
قد تستغرب عن كيفية استيعاب أي فلك إللكترونني سالبي الشحنة يفترض أنهما 
يتنافرا بشدة. وتفسير ذلك عن طريق فكرة االزدواج املغزلي. فباإلضافة إلى الشحنة، 
نقول إن لإللكترونات خاصية أخرى تعرف بالدوران املغزلي )Spin(، نستطيع تصور 
الدوران املغزلي على أن اإللكترون يدور حول محوره مبعدل ثابت. وبذلك ميكن أن 
اجتاه  منهما عكس  كل  يدور  بحيث  واحد  فلك  في  اإللكترونات  من  زوج  يتجاور 

دوران اآلخر   )شكل 1-2(. وهذا من شأنه أن يخفض من أثر التنافر.

نبني دوران اإللكترون املغزلي في اجتاه دوران عقارب الساعة بسهم متجه من اليمني 
إلى اليسار وبسهم متجه من اليسار إلى اليمني إذا كان دوران اإللكترون عكس  دوران 

عقارب الساعة.
أن  العلماء  قرر  لالستبعاد،  باولى  مبدأ  ذلك  في  مبا  املعروفة،  األدلة  كل  خالل  من 

الغالف)n = 1( يتسع إللكترونني كحد أقصى في فلك S، ويحتوي الغـالف 
)n = 2( على ثمانية إلكترونات كحد أقصى، اثنان منها في فلك S والستة الباقية 
 )n = 3( إلكترونان لكل فلك. ويحتوي الغالف )Px،Py،Pz( الثالثة P في أفالك
ثمانية عشر إلكتروًنا )18( كحد أقصى، اثنان في فلك S، وستة في أفالك P الثالثة 

وعشرة في أفالك d اخلمسة، أي بواقع إلكترونني لكل فلك.

شكل )1 – 2( الدوران املغزلي لإللكترونات 
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

كما ترى، فإن الترتيب )كما هو موضح في شكل  )1 – 3( السابق( ليس متاًما كما 
حتدث  ذلك  بعد  لكن   ،3P الثانوي  الغالف  حتى  املتوقع  الترتيب  اتباع  يتم  نتوقع، 
اختالفات، حيث ميأل 4S قبل 3d. هذا االختالف وغيره فيما بعد نتج بواسطة التأثيرات 

املعقدة املتزايدة للتجاذبات النووية وتنافرات اإللكترونات على كل إلكترون.

التوزيعات اإللكترونية:
متثيل التوزيعات اإللكترونية 

أكثر الطرق شيوًعا في متثيل التوزيعات اإللكترونية للذرات مبينة فيما يلي:

       عدد اإللكترونات         1S1         عدد الكم األساسي

     الفلك

مثاًل، لذرة الهيدروجني إلكترون واحد في فلك S ضمن غالف ذي عدد الكم األساسي 
.1S2 1 وميثالن كما يليS وللهيليوم إلكترونان، كالهما في فلك .)n = 1(

يبني اجلدول )2( التوزيعات اإللكترونية للعناصر الثمانية عشر األولى
.)Ar إلى H من(

بالنسبة ملجموعة العناصر بداية من 19 )بوتاسيوم( إلى 36 )كريبتون( يفضل متثيل 
السابقة يكون  احلالة  نبيل. ففي  اإللكتروني على شكل لب من غاز  التوزيع  جزء من 
اللب عبارة عن التوزيع اإللكتروني لغاز األرجون، عليه نلجأ أحياًنا إلى كتابة التوزيع 
اإللكتروني 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 بشكل مختصر كما يلي ]Ar[ بدًلا من إعادة كتابته 

كاماًل في كل مرة. يبني اجلدول )3( بعض األمثلة.
يجب مالحظة النقاط التالية:

• عندما ميتلئ الفلك 4S، فإن مكان اإللكترون التالي هو فلك 3d )انظر السكانديوم(. 
وبذلك يبدأ نظاًما ثابًتا مللء 3d، حيث يصل بنا إلى الزنك. 

ترتيب وملء األغلفة واألفالك
يتم ترتيب وملء األغلفة واألفالك للعناصر املتتابعة ضمن اجلدول الدوري بحسب تتابع 
طاقاتها النسبية فالتوزيع اإللكتروني ألي ذرة هو ذلك التوزيع الذي يضمن أقل ما ميكن 
من حاالت الطاقة للذرة مبجملها، وهذا يعني األفالك ذات األقل طاقة متأل أوًلا، ويكون 

تتابع امللء كما يلي: 1S أوًلا، ثم 3d ،4s ،3p ،3s ،2p ،2s ...... الخ.

)n = 4( يبني الترتيب الذي متأل به األفالك حتى الغالف )شكل )1 – 3

4f 4d

3d

4p

3p

2p

4s n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

3s

2s

1s
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وتسمى العناصر التي تضاف اإللكترونات فيها إلى الغالف الثانوي d مجموعة عناصر 
d وتدعى أيًضا )العناصر االنتقالية(.

• هناك اختالف في منط ملء أغلفة d الثانوية للعنصر ين )كروم( 24Cr و )النحاس(          
خمسة  للكروم   .4S الغالف  في  فقط  واحد  إلكترون  العنصرين  فلهذين   29Cu
إلكترونات بدًلا من األربعة املتوقعة في أفالك d، وللنحاس عشرة إلكترونات بداًل من 

تسعة. وهذا ناجت عن العالقات املعقدة لالجنذابات والتنافرات داخل ذراتهما.

جدول )2( التوزيع اإللكتروني للعناصر الثمانية عشر األولى في 
اجلدول الدوري

جدول )3( التوزيع اإللكتروني لبعض العناصر بني 19 و36 
حيث ]Ar[ ميثل التوزيع اإللكتروني لألرجون )اللب(

1 H
2 He
3

Be4
B5
C6
N7
O8
F9
Ne10
Na11
Mg12
Al13
Si14
P15
S16
Cl17
Ar18

Li

1s1

1s2

1s2 2s1

1s2 2s2

1s2 2s2 2p1

1s2 2s2 2p2

1s2 2s2 2p3

1s2 2s2 2p4

1s2 2s2 2p5

1s2 2s2 2p6

1s2 2s2 2p6 3s1

1s2 2s2 2p6 3s2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

19  Potssium 
20 Calcium
21

Chromium24
Manganese25

Copper29
Zinc30
Gallium31

Bromine35
Krypton36

Scandium

]Ar[ 4s1

]Ar[ 4s2

]   Ar[ 4s1 3d5

]   Ar[ 4s2 3d5

]Ar[ 4s1 3d10

]Ar[ 4s2 3d10

]Ar[ 4s2 3d10 4p1

]Ar[ 4s2 3d10  4p6

)k(
)Ca(

)Sc(

)Cr(
)Mn(

)Cu(
)Zn(

)Ga(

)Br(
)Kr(

]   Ar[ 4s2 3d1

]Ar[  4s2 3d10 4p5
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ملء األفالك:
تبدأ اإللكترونات في شغل األفالك فرادى، كلما كان ذلك ممكًنا. وهذا بسبب تنافر 
شحناتها. وتبقى اإللكترونات غير مزدوجة )فرادى( حتى يصبح بكل فلك من األفالك 
لكل  واحد  عن  اإللكترونات  عدد  وبزيادة  واحد،  إلكترون  املتساوية  الطاقات  ذات 
هناك  إذا كان  أنه  معناه  املغزلي. وهذا  االزدواج  املزاوجة عن طريق  تبدأ عملية  فلك، 
ثالثة إلكترونات مللء غالف ثانوي P. فإنها تتوزع واحًدا واحًدا على األفالك الثالثة  

Px،Py،Pz. وليس اثنان في Px وواحد في Py كما قد يبدو. 
وإذا كان هناك أربعة إلكترونات، يزدوج اثنان في أحد األفالك الثالثة، ويبقى إلكترون 
واحد في كل من الفلكني اآلخرين. وعلى نفس املنوال تتوزع خمسة إلكترونات فرادى 

.d على أفالك الغالف الثانوي
كمثال نبني فيما يلي كيفية شغل األفالك في ذرات الكربون والنيتروجني واألكسجني.

 1s2 2s2 2p1
x 2p1

y 2p0
z  )الكربـون )6 إلكترونات

1s2 2s2 2p1
x 2p1

y 2p1
z )النيتروجني )7 إلكترونات

1s2 2s2 2p2
x 2p1

y 2p1
 z )األكسجني )8 إلكترونات

]عادة ما تكتب التوزيعات اإللكترونية بأقل تفصيًلا من هذا كما في اجلدول )3([.

التوزيع اإللكتروني لأليونات:
يعرف عدد إلكترونات أي أيون من العدد الذري للعنصر وشحنة األيون. يبني اجلدول)4( 
 Ne النبيل  للغاز  اإللكتروني  التوزيع  نفس   F - و   Na+ لأليونني  أن  األمثلة الحظ  بعض 

)نيون( ولهذا تأثيرات على تكوين املركب )فلوريد الصوديوم(وطريقة الربط فيه.

التوزيعات اإللكترونية في مربعات )صناديق(

هذه طريقة عملية أخرى لتمثيل التوزيع اإللكتروني. حيث نرسم اإللكترونات

على شكل أسهم ونبني دورانها املغزلي فالسهم املتجه إلى أعلى     ميثل 

دوران مغزلي مع اجتاه حركة عقارب الساعة ، والسهم املتجه إلى أسفل     ميثل دوران
عكس حركة عقارب الساعة.

جدول )4(

ذرة فلور           أيون فلوريد  أيون صوديوم   ذرة صوديوم  

الرمز

العدد الذري
عدد اإللكترونات

التوزيع اإللكتروني

NaNa+FF -

9 9 11 11
1110910

1s2 2s2 2p6 3s11s2 2s2 2p61s2 2s2 2p51s2 2s2 2p6

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



16

اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

الفلزات والالفلزات:
عبر دورة 3-1Metals and Non-Metals:

Across a Period

ميكــن تقســيم الفلــزات والالفلزات في اجلدول الدوري بخط متدرج )انظر شــكل 5-1 
في الصفحة التالية(. جميع العناصر حتت اخلط املتدرج فلزات، وتكون الالفلزات فوقه. 
أما العناصر القريبة من اخلط املتدرج كالســيليكون، أو اجليرمانيوم فإنها تظهر بعًضا من 

الصفات الفلزية وبعًضا من الصفات الالفلزية. ولذلك تسمى أشباه فلزات.

شكل )1 - 4( التوزيعات اإللكترونية لبعض العناصر بطريقة املربعات )الصناديق(

1    H

2    He

3    Li

9    F

10  Ne

19  K

21  Sc

25  Mn

31  Ga

36  Kr

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p

مترين 1-1
واألكسجني  واألرجون  للبورون  املربعات  بطريقة  اإللكترونية  التوزيعات  ارسم 

والنيكل والبروم.
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

أشباه الفلزات
عناصر قريبة من اخلط املتدرج، ولها 
خواص كل من الفلزات والالفلزات. 

يطلق على أشباه الفلزات أسفل اخلط 
املتدرج فلزات رديئة، مثل القصدير 

.)pb( والرصاص ،)Sn(

II & I فلزات املجموعة
 ،)I تسمى فلزات قلوية )مجموعة
وأرضية قلوية )مجموعة II(. وهي 

فلزات فعالة )نشيطة(، وتزداد فاعليتها 
)نشاطها( كلما اجتهنا إلى أسفل 

املجموعة.

دورة

الالفلزات
 ،S)s( ،P)s( ،Br)l( عادة غازات ]عدا

)Se)s(، B)s( ،C)s[ التي يكون لها 
درجات انصهار منخفضة.وهي موصالت 

رديئة للحرارة والكهرباء )عدا اجلرافيت(، 
وتكون بصفة رئيسية مركبات تساهمية.

ن عادة مركبات ذات ألوان مميزة. وميكن استخدام ذلك في الكشف  ا، ولكن تكوِّ ال تكون الفلزات االنتقالية فعالة )نشيطة( جّدً
عن هوية أيونات الفلز االنتقالي. فتكون على سبيل املثال مركبات النحاس )II( زرقاء، ومركبات احلديد )II( خضراء، ومركبات 
احلديــد )III( صفــراء وخضــراء، ومركبــات البرمنجنــات )VII( بنفســجية، ومركبات ثانــي كرومات )VI( برتقالية. وتســتخدم 
الفلزات االنتقالية ومركباتها كعوامل حفازة لتسريع التفاعالت الصناعية مثل فلز احلديد في طريقة هابر )تصنيع األمونيا(، وفلز 
النيكل في تصنيع السمن النباتي من الزيوت النباتية، والبالتني أو خامس أكسيد الفاناديوم في طريقة التالمس )لتصنيع حمض 

الكبريتيك(.
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اختبر فهمك 1

اخلواص الفيزيائية لبعض عناصر اجلدول الدوري

احلالةالعنصر ورمزهالعناصر الطرفية
درجة االنصهار

 )˚س(
درجة الغليان

  )˚س(
الكثافة

 )جم سم-3(

الليثيوم: الفلز األخف، 
كثافة Li:  0.53 جم سم-3

األوزميوم:  الفلز األثقل، 
كثافة Os:  22.48 جم سم-3

الزئبق: أقل درجة انصهار:
 -38.9˚س

تنجستني: أعلى درجة انصهار: 
+ 3410˚س

الهيدروجني: أخف غاز، يزن 
0.08988 جم لكل لتر

الرادون: أثقل غاز، يزن 111.5 
ضعف وزن الهيدروجني

الهيليوم: أقل درجة غليان: 
-268.9˚س

الكلور: أعلى درجة غليان:
 -34.1˚س

ألومنيوم
نحاس 
ذهب  
حديد 

رصاص 
ماغنسيوم 

زئبق 
نيكل
فضة

قصدير
خارصني

بروم
كربون
كلور

هيدروجني
يود

نيتروجني
أكسجني
فوسفور

سيليكون
كبريت

660
1 083
1 063
1 535

327
650
39-

1 453
961
232
420

7-
3 730
101-
259-
184

210-
218-

44
1 410

113

2 470
2 595
2 970
3 000
1 744
1 110

357
2 730
2 210
2 270

907

59
4 830

35-
252-
184

196-
183-
280

2 360
444

2.7
8.9

19.3
7.9

11.3
1.7

13.6
8.9

10.5
7.3
7.1

3.1
2.3
0.3

0.009
4.9
0.1
0.1
1.8
2.3
2.0

Al
Cu
Au
Fe
Pb
Mg
Hg
Ni
Ag
Sn
Zn

Br
C
Cl
H
I
N
O
P
Si
S

ت
ـزا

ـــــ
ـــــ

لفل
ا

ت
ـزا

ـــــ
ـــــ

 فل
لال

ا

املجموعة 
الدورة 

رقم املجموعة 
رقم الدورة

عمود رأسي للعناصر في اجلدول الدوري
صف أفقي للعناصر في اجلدول الدوري

يشير إلى عدد اإللكترونات في الغالف اخلارجي للذرة
يشير إلى عدد األغلفة اإللكترونية في الذرة

هل تستطيع التمييز بني      )1(
مجموعة ودورة عناصر؟  

في أي جانب من اجلدول      )2(
الدوري توجد الغازات؟  

في أي جانب من اجلدول      )3(
الدوري توجد الالفلزات؟  

في أي موقع من اجلدول الدوري    )4(
توجد العوازل؟  

في أي موضع باجلدول الدوري    )5(
جتد الفلز األكثر فاعلية؟  

مراجعة سريعة

جدول 5 اخلواص الفيزيائية لبعض عناصر اجلدول الدوري

s 
s
s
s
s
s
 l
s
s
s
s

l
s
g
g
s
g
g
s
s
s
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كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

:I مجموعة
الفلزات القلوية 4-1Group I:

The Alkali Metals

عادة صلبة عند درجة حرارة الغرفة   •
)Hg عدا(

لها درجات انصهار وغليان عالية   •
)I عدا املجموعة(  

موصالت جيدة للحرارة والكهرباء  •

عادة المعة، وقابلة للسحب، والطرق،   •
ولها قوة شد عالية

معظم مركباتها أيونية  •
أكاسيدها عادة قاعدية أو أمفوتيرية  •

ن غاز هيدروجني مع  عادة ُتكوِّ  •
األحماض املخففة

ن دائًما أيونات موجبة  ُتكوِّ  •
)كاتيونات(

 S)s( ،P)s( ،I )s( عادة غازات ]عدا  •
 ]C)s( ،B)s( ،Br)l( ،Si)s( ،

لها درجات انصهار وغليان منخفضة   •
)Si و C و B عدا(

موصالت رديئة للحرارة والكهرباء   •
)عدا الكربون/اجلرافيت(  

عادة باهتة ولينة، ال ميكن سحبها إلى   •
أسالك أو فردها شرائح مستوية

أغلب مركباتها تساهمية  •
أكاسيدها عادة متعادلة أو حمضية  •
ن غاز هيدروجني إطالًقا مع  ال ُتكوِّ  •

األحماض
ن دائًما أيونات سالبة )أنيونات( ُتكوِّ  •

توجــد هــذه العناصــر في العمـــود أقصى يســار اجلـــدول الــدوري، وهي جميًعــا عناصر 
ا. تختلف مع ذلك عن معظم الفلـزات في كون درجـات انصهـارها  فعـالة )نشطـة( جّدً
منخفضة، وكونها لينة، والشـائع منها يطفـو على املاء )انظر جدول 6(. جتدها مع ذلك 
ا للحرارة والكهرباء مثلها مثل الفلزات  تلمــع عنــد قطعها، كما أنها موصالت جيدة جّدً
األخــرى. وتعتبــر تلــك الفلزات َفّعاَلة )نشــطة( للغاية مــن الناحيــة الكيميائية، وتزداد 
فاعليتهــا )نشــاطها( كلمــا اجتهنا أســفل املجموعة. الســيزيوم هو أكثر الفلــزات فاعلية 
)نشــاًطا(. ويرجــع ذلــك إلى زيادة حجم الذرات كلما اجتهنا أســفل املجموعة. فيكون 
مــن األســهل إللكترون التكافــؤ الوحيد اخلارجي الهــروب لتكوين أيــون ألن قوة جذب 

النواة تكون أضعف وأبعد.
.)Li+ ،Na+ ،K+ ،Rb+ ،Cs+( M+ ن جميع الفلزات القلوية أيونات وتكوِّ

ليثيوم
صوديوم

بوتاسيوم
روبيديوم

سيزيوم

الكثافة
)جم سم-3(

درجة 
االنصهار )˚س( املظهر الرمز االسم

Li
Na
K
Rb
Cs

رصاصي فاحت
رصاصي خفيف فاحت 
أزرق فاحت/رصاصي 

أبيض فضي
أبيض فضي

181
98
63
39
29

0.54
0.97
0.86
1.53
1.90

جدول 6 الفروق بني الفلزات والالفلزات

جدول 7 فلزات قلوية

الالفلزاتالفلزات

يلخص جدول 6 الفروق بني الفلزات والالفلزات.
يالحظ من جدول 6، وجود استثناءات مع معظم العبارات عن الفلزات والالفلزات، 

وال يوجد مع ذلك استثناء للعبارة التالية.
ن الالفلزات دائًما أيونات سالبة. ن الفلزات دائًما أيونات موجبة، وتكوِّ تكوِّ
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

شكل 1-6 عناصر املجموعة I توجد في 
أقصى يسار اجلدول الدوري.

تتفاعــل الفلــزات القلوية بشــدة مع الهواء أو األكســجني، فتشــتعل، وحتترق بألوان 
ن أكاسيد بيضاء. ولتجنب ذلك، حتفظ تلك الفلزات حتت الزيت. لهب مميزة، لتكوِّ

أكسيد بوتاسيوم                    أكسجني         بوتاسيوم             
4K )s(   +   O2 )g(                     2K2O )s(  

تتفاعل أيًضا بشدة مع املاء، مكونة الهيدروكسيد القلوي، ويتصاعد غاز الهيدروجني.
هيدروجني   هيدروكسيد صوديوم                 ماء               صوديوم

2Na )s(   +   2H2O )l(          2NaOH )aq(   +   H2 )g(

ا، فإنها تتحد مباشــرة مع  وأخيــًرا، لكــون الفلــزات القلويــة فلزات فعالة )نشــيطة( جــّدً
الالفلــزات الفعالة )النشــيطة( كالهالوجينات. ينتج على ســبيل املثــال دخان أبيض من 

ملح الطعام )كلوريد صوديوم( عند احتراق الصوديوم في الكلور.
كلوريد صوديوم           كلور              صوديوم
2Na )s(   +   C l2 )g(          2NaCl )s(

لون اللهب فلز  قلوي

ليثيوم
صوديوم

بوتاسيوم
روبيديوم

أحمر
أصفر

أرجواني
_

جدول 8 ألوان لهب بعض الفلزات القلوية

التفاعل مع الكلورالتفاعل مع الهواء )األكسجني(القلوي التفاعل مع املاء

يحترق بلهب أحمر لينتج أكسيد 
الليثيوم وهو جسم صلب أبيض.

4Li )s( + O2)g(      2Li2O )s(

يحترق بلهب أصفر ناصع لينتج 
أكسيد الصوديوم األبيض.

4Na )s( + O2)g(     2Na2O )s(

يحترق بشدة بلهب أرجواني لينتج 
أكسيد بوتاسيوم أبيض.

4K )s( + O2)g(        2K2O )s(

يطفو على املاء، ويتفاعل بسرعة 
لينتج هيدروكسيد الليثيوم وغاز 

الهيدروجني.
2Li )s( + 2H2O )l(   
              2LiOH )aq( + H2)g(

ا  يطفو على املاء، ويتفاعل بسرعة جّدً
لينتج هيدروكسيد الصوديوم وغاز 

الهيدروجني.
2Na )s( + 2H2O )l(    
              2NaOH )aq( + H2)g(

يطفو على املاء، ويتفاعل بشدة 
)بفرقعة( لينتج هيدروكسيد 

بوتاسيوم وغاز هيدروجني
2K )s( + 2H2O )l(     
              2KOH )aq( + H2 )g(

يحترق بلهب مضيء ليتكون صلب 
أبيض من كلوريد الليثيوم.

2Li )s( + Cl2)g(         2LiCl )s(  

يحترق بلهب مضيء ليتكون صلب 
أبيض من كلوريد الصوديوم.

 
2Na )s( + Cl2)g(       2NaCl)s(

يحترق بشدة في الكلور بلهب مضيء 
ليتكون صلب أبيض من كلوريد 

البوتاسيوم.
2K )s( + Cl2)g(      2KCl )s(

الليثيوم

الصوديوم

البوتاسيوم

جدول 9 ملخص لتفاعالت الفلزات القلوية
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اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

املجموعة VII: الهالوجينات 5-1Group VII:
The Halogens

هي الفلزات فعالة )نشيطة(، تقل فاعليتها )نشاطها( كلما اجتهنا أسفل املجموعة، 
ومرتبة وفًقا للحجم الذري، الذي يزداد أسفل املجموعة. لذلك يكون من الصعب على 
ون جميع الهالوجينات أيونات ذات شــحنات  النواة جذب إلكترون لتكوين أيون. وُتكِّ
      Br2،Cl2،F2( وتوجد كجزيئات ثنائية الذرات ،)I– و Br – ،Cl – ،F سالبة أحادية )–
،I2(. وعلــى الرغــم من اختالف خواصها الفيزيائية كمــا هو مبني في جدول 10، تكون 
ا ألن لكل منها ســبعة إلكترونات تكافــؤ في غالفها  خواصهــا الكيميائيــة متشــابهة جــّدً

اخلارجي.

F2

Cl2

Br2

I2

درجةاملظهراجلزيءاالسم
االنصهار )˚س(

درجة 
الغليان )˚س(

احلالة )عند 
درجة حرارة 

وضغط الغرفة(

جدول 10 عائلة الهالوجينات

فلور
كلور
بروم
يود

أصفر باهت
أخضر مصفر
بني - أحمر
أسود المع

220-
101-
7-

114+

188-
35-
59+

184 +

غاز
غاز

سائل
صلب

الكلور: غاز أخضـر مصفـر يوجد كجزيئات 
اجلـــزيئات  تلــك  تكــون  الــذرات.  ثنائيــة 
متباعدة عن بعضها، وتتحرك بسرعة عالية.

البروم: ســائل بني محمـــر شــديد التطاير، 
ألن له درجـــة غليان منخفضـــة )59˚س(، 

ويتحــول بسهولة إلى بخار.

اليود: عنصر صلب رمادي/أســود. تكون 
جزيئات اليود ثنائيــة الذرات متراصة بجوار 
بعضهــا فــي ترتيب منتظــم. يتســامى اليود 
بالتســخني الهادئ، ألنه يتحول مباشــرة إلى 
بخــار بنفســجي دون املرور باحلالة الســائلة. 
ويتكثــف البخــار علــى األجــزاء البــاردة من 
أنبوبــة االختبــار، ويتحول إلى جســم صلب 

المع مرة أخرى.

غاز الكلور

بخار
البروم

سائل
البروم

سائل متطاير

يود مبرد متسامي
بخار يود 
بنفسجي

صلب اليود

حرارة

بخار اليود

  VII شكل 1-7 توجد عناصر املجموعة
في اجلانب األمين من اجلدول 

الدوري

كل أسمــــاء الهـــالـــوجينـات مشتقة 
من اللغة اإلغريقية باستثنـاء واحد 

فقط.

االسم               األصل               املعنى

VII احلاالت الفيزيائية لعناصر املجموعة

هالوجني

فلور
كلور
بروم
يود

هال )إغريقي(
جني )إغريقي(
فلور )فرنسي( 

كلوروز )إغريقي(
بروموز )إغريقي(
يودوز )إغريقي(

صانع
ملح

ينساب
أخضر مصفر
رائحة كريهة

بنفسجي

 ملــحوظة

I

(L)
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تقل فاعلية )نشــاط( الهالوجينات كلما اجتهنا أســفل املجموعة VII. الهالوجني األكثر 
فاعلية )نشاًطا( هو الفلور، واألقل فاعلية )نشاًطا( هو اليود. 

ويعنــي ذلــك أن أي هالوجــني يعلو آخر في املجموعة، ســيزيحه مــن محلول ملحه. 
تسمى مثل تلك التفاعالت تفاعالت إزاحة.

مثال: ُيرى لون البروم البني احملمر عند دفع غاز كلور كفقاقيع خالل محلول عدمي 
اللون من بروميد بوتاسيوم.

    بروم          كلوريد بوتاسيوم              بروميد بوتاسيوم              غاز كلور
Cl2 )g(      +      2KBr )aq(                2KCl )aq(   +  Br2 )l(

بنفــس الطريقــة، إذا دفــع غاز الكلــور كفقاقيع خالل محلول عــدمي اللون من يوديد 
البوتاسيوم، يتحول إلى اللون البني، ويتكون في النهاية راسب أسود من اليود. 

  يود           كلوريد بوتاسيوم            يوديد بوتاسيوم                   غازكلور
Cl2 )g(      +       2KI )aq(                2KCl )aq(    +  I2 )s(

املوائــع املســتخدمة فــي محــو الكتابة 
حتتــوي عادة على ثالثــي كلورو إيثان 

)C2H3Cl3(
وهوشديد التطاير
)يتحول بسهـولة 

إلى بخـار(. 
يتبخر هذا السائل 

املــادة   تــارًكا  للهــواء،  تعـــرضه  عنــد 
الصلبة البيضاء املعروفة.

ما الهـــالوجني الذي يضـاف بكميات 
قليلة لقتل البكتريا الضارة في املاء؟

ا من كلوريد البوتاسيوم )هاليد(.  ن محلوًلا مائّيً كوِّ  -1
صب احمللول الرائق من أي هاليد غير ذائب في أنبوبة اختبار.  -2

أضف ماء البروم )هالوجني( ببطء مستخدًما قطارة كما بالشكل في الصفحة   -3
التالية.  

ا فكر علمّيً

جتربة 1-1
فاعلية الهالوجينات

Experiment 1-1
The Reactivity of the Halogens 

 ملــحوظة

سجل أي تغير في اللون، والحظ ما إذا كانت إضافة كمية قليلة من  -4
1،1،1-ثالثي كلورو إيثان تقتم أي لون.   

اغسل أنبوبة االختبار وكرر اإلجراء مع كلوريد البوتاسيوم املائي ومحلول اليود.  -5
كرر اإلجراء الكامل مستخدًما هاليدات مائية مختلفة مع الهالوجينات املختلفة   -6

إلكمال اجلدول املبني )معطًيا ست نتائج في اإلجمالي(.  

حاول هذا !
ما االسم العام للتفاعالت التي أجريتها؟ ) أ ( 

من نتائجك، اكتب قائمة توضح الهالوجينات مرتبة حسب فاعليتها  )ب( 
)نشاطها( مبتدًءا باألكثر فاعلية )نشاًطا(.

اكتب معادالت كيميائية متوازنة لبيان التفاعل الكيميائي الذي حدث. )جـ( 

استنتج هوية العناصر من ) أ إلى د( من اخلواص األربع لكل مما يلي.
)1( عنصر موجود في الدورة 3.  ) أ ( 

)2( غاز مخضر أكثر كثافة من الهواء.   
)3( يزيح اليود من يوديد الصوديوم.  

)4( يستخدم في حمامات السباحة لقتل اجلراثيم.  
?

ا فكر علمّيً

قطارة بها 
محلول 
هالوجني

محلول هاليد 
رائق

محاليل هالوجني

ثالثي
كلورو إيثان

ماءالهالوجني
كلور

ماء
بروم

محلول
يود

كلوريد 
بوتاسيوم
بروميد 

بوتاسيوم
يوديد 

بوتاسيوم

الهاليد
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اختبر فهمك 3

:VIII املجموعة الصفرية أو
الغازات النبيلة أو اخلاملة 6-1Group O or VIII:

The Noble or Inert Gases

تعتبر هذه العائلة من الغازات أحادية الذرات )وحيدة الذرة( غير فعالة )غير نشــيطة( 
ا، ويرجع خمولها إلى اكتمال غالفها اخلارجي. ال متيل  متاًما. ونقول إنها خاملة كيميائّيً
ا. توجد  ا؛ ولذا فهي خاملة كيميائّيً ا أو أيونّيً إلى االحتاد مع عناصر أخرى ســواء تســاهمّيً

تلك الغازات كذرات أحادية غير متحدة، وتسمى بالغازات أحادية الذرات.
لــم يعــرف حتى عــام 1962 أي مركب لتلــك الغازات، ولكن تصنــع اآلن مركبات 

معينة مثل رابع فلوريد الزينون، وتسمى لهذا السبب بالنبيلة بدًلا من اخلاملة.
وتعتمــد تقريًبــا جميع اســتخدامات تلك الغــازات النبيلة على اخلمــول الكيميائي 

للغاز.
ويتضــح مــن جــدول 11، وجــود زيــادة فــي درجة غليــان الغــاز كلما اجتهنا أســفل 
املجموعة. يرجع ذلك إلى الزيادة في الكتلة الذرية النسبية، واجلذب املتزايد بني الذرات.

االستخدامات
درجة 

الغليان )˚س( الرمز االسم

هيليوم
نيون

أرجون

كريبتون
زينون
رادون

في املناطيد، وبالونات الطقس
في أضواء اإلعالنات

كغاز خامل في مصابيح اإلضاءة،
واللحام، وصنع الفوالذ

غاز في األجهزة اإللكترونية والليزر
مسدسات الضوء اإللكتروني

غاز مشع طبيعي

269-
246-
185-

153-
109-
62-

He
Ne
Ar

Kr
Xe
Rn

جدول 11 الغازات النبيلة

مستخدًما البيانات التالية،     )1(
ا يوضح تغير    ارسم شكًلا بيانّيً  
درجات غليان الغازات النبيلة   
)احملور ص( مع الكتلة الذرية   

النسبية )احملور س(.

ماذا يبني الشكل البياني؟  )2(
هل ميكنك تفسير ذلك؟  )3(

4
20
40
84
131
222

269-
246-
185-
153-
109-
 62-

درجة الغليانArالغاز اخلامل
هيليوم

نيون
أرجون

كريبتون
زينون
رادون

اختبر فهمك 2
ما الفلز القلوي األقل فاعلية؟  )1(

ما الهالوجني األكثر فاعلية؟  )2(
ما لون لهب احتراق الصوديوم؟  )3(
كيف حتقق ذرات الفلز القلوي   )4(

الثبات؟  
كيف حتقق ذرات الهالوجني   )5(

الثبات؟  
أي هالوجني يكون سائًلا عند   )6(

درجة حرارة وضغط الغرفة؟  

)1( عنصر يحترق في الهواء بلهب أصفر.  )ب( 
)2( فلز لني، يقطع بسهولة بالسكني.   

)3( يحترق في الكلور مكوًنا دخاًنا أبيض.  
)4( ذرة لها ثالثة أغلفة إلكترونية.  

)1( عنصر غير فعال، وهو غاز عدمي اللون.  )جـ( 
)2( حتتوي ذرته على نفس عدد البروتونات،   

       والنيوترونات، واإللكترونات. 
)3( يستخدم في املناطيد.  

)4( له غالف خارجي مكتمل.  
)1( فلز انتقالي مفيد وردي اللون.  )د( 

ن مركبات ذات تكافؤ متغير. )2( ُيكوِّ  
)3( موصل جيد للحرارة.  

ن أيوًنا أزرق اللون. )4( ُيكوِّ  

?

?

?
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الفلزات االنتقالية:
فلزات منوذجية 7-1Transition Metals: Typical

Metals

توجد هذه املجمـوعة من العناصـر الفلـزية بني املجمـوعة II واملجمـوعة III في اجلـدول 
الدوري.

درجة االنصهار العنصر
)˚س(

درجة الغليان 
)˚س(

الكثافة )جم/
األيونات الشائعةسم3(

الكروم
املنجنيز
احلديد

النيكل
النحاس

7.2
7.2
7.9

8.9
8.9

2 482
2 100
3 000

2 730
2595

1 890
1 240
1 535

1 453
1 083

)VI( ثاني كرومات
)VII( برمنجانات

)II( حديد
)III( حديد

)II( نيكل
)I( نحاس

)II( نحاس

Cr2O7
2-

MnO4
-

Fe2+

Fe3+

Ni2+

Cu+

Cu2+

جدول 12 الفلزات االنتقالية الشائعة

شكل 1-8 العناصر االنتقالية

شكل 1-9 لون بعض مركبات الفلزات االنتقالية الشائعة

محلول 
برمنجانات 

بوتاسيوم

محلول ثاني 
كرومات 
بوتاسيوم

برتقاليبنفسجي
أزرق

أخضر أصفر أخضر

األلوان

محلول 
كبريتات 
)II( حديد

محلول 
كبريتات 
)II( نحاس

محلول 
كبريتات 

نيكل
محلول 

كلوريد حديد 
)III(

األلعــاب  فــي  الدراجــات  متســابقو 
بغــاز  اإلطــارات  ميلــؤون  األوليمبيــة 
الهيليوم بدًلا مــن الهواء. هل ميكنك 

تفسير ذلك؟

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd

La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg

 ملــحوظة
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اختبر فهمك 4

الفلزات االنتقالية

الكروم فلز صلد، غير فعال )غيرنشيط( 
)محمي بطبقة من األكسيد( وجذاب. 

ومن ثم يستخدم في الطالء الكرومي 
وصناعة الفوالذ الالصدؤ.

التنجستني يستخدم في فتيل مصابيح 
اإلضاءة الكهربية ألنه قابل للسحب 

ودرجة انصهاره أعلى من 3000 ˚س

املنجنيز فلز صلد سريع االنكسار 
يستخدم في تصليد الفوالذ.

النيكل فلز قوي، يقاوم التآكل، ويستخدم في 
صناعة الفوالذ الالصدؤ وفلزات العمالت مثل 

النحاسونيكل التي لها مظهر فضي جذاب.

التيتانيوم وسبائكه خفيفة ولكن 
قوية كالفوالذ؛ ومن ثم تستخدم 

في بناء الطائرات.

النحاس فلز غير فعـال )غير نشيط( 
وقابل للطرق؛ ومن ثم يستخدم في 

صناعة مواسير املياه.

اخلارصني فلز رمادي مييل إلى األزرق 
واستخدامه الرئيس في جلفنة 

احلديد حلمايته من الصدأ.

اخلواص املشتركة للفلزات االنتقالية هي:
ن عادة مركبات ملونة. تكون على سبيل املثال مركبات النحاس )II( زرقاء،  ُتَكوِّ  •

ويكون احلديدوز أخضر، واحلديديك أصفر .... إلخ.
قد يكون للفلز االنتقالي حالة تأكسد متغيرة، مما يعني أنه ميكنه تكوين أكثر من    •

أيـون واحـد. مثل احلـديد )II( +Fe2، واحلـديد )Fe3+ )III، والنحـاس
.Cu2+ )II( والنحاس ،Cu+ )I(  

لها درجـات انصهـار، ودرجـات غليان، وكثافـات عالية. فاألوزميـوم أحـد   •
العناصـر االنتقـالية، كثافته 22.5 جم سم-3 وهي ضعف كثافـة الرصـاص. 

والتنجستني فلـز انتقالي آخر، درجة انصهاره 3410˚س.
ميكن أن يكون للفلزات االنتقالية أو مركباتها خواصَّ حفزية، ويتضح ذلك في   •

بعض العمليات الصناعية:

أي مجموعة تسمى الغازات   )1(
اخلاملة؟ اذكر ثالًثا منها.  

كم عدد اإللكترونات في     )2(
الغالف اخلارجي لذرات تلك     

الغازات؟
ن   ما الفلزات التي كثيًرا ما تكوِّ  )3(

مركبات ملونة؟  
ما الشحنة املوجودة على األيون   )4(

الفلزي للمجموعة II؟  
ما الشحنة املوجودة على األيون   )5(

الالفلزي في املجموعة VI؟  
ما الفلزات التي كثيًرا ما     )6(

تستخدم كعوامل حفازة؟  

طريقة التالمس:  -

طريقة هابر:  -

تصنيع السمن النباتي:  -

تستخدم خامس أكسيد الفاناديوم للمساعدة في 
التحويل إلى ثالث أكسيد الكبريت .

تستخدم حفاز حديد مع معززات أكسيد حديد  
لتكوين غاز األمونيا .

تستخدم حفاز النيكل في هدرجة األلكني 

شكل 1-10 استخدام الفلزات االنتقالية.
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تشابه الصيغ الكيميائية 8-1The Similarity of Chemical
Formulae

املجموعة

جدول 13 تشابه الصيغ الكيميائية .

الكلوريدالكربوناتالكبريتاتالنتراتالهيدروكسيداألكسيد

Na2O

K2O

MgO

CaO

B2O3

Al2O3

1

2

3

NaOH

KOH 

Mg)OH(2

Ca)OH(2

B)OH(3

Al)OH(3

NaNO3

KNO3 

Mg)NO3(2

Ca)NO3(2

B)NO3(3

Al)NO3(3

Na2SO4

K2SO4 

MgSO4

CaSO4

B2)SO4(3

Al2)SO4(3

NaCl

KCl 

MgCl2

CaCl2

BCl3

AlCl3

Na2CO3

K2CO3 

MgCO3

CaCO3

B2)CO3(3

Al2)CO3(3

Na

K

Mg

Ca

B

Al

يتحدد ذلك باملجموعة التي ينتمي إليها العنصر. تأمل املجموعة I، يحتوي كل عنصر 
ن أيونات بشحنة موجبة أحادية.  فيها على إلكترون واحد في غالفه اخلارجي، لذلك يكوِّ
وبنــاًء عليــه تكــون قوة احتاد أو تكافــؤ كل عنصر باملجموعة متطابقــة. وبنفس الطريقة، 
يكــون لــكل عنصــر داخل نفس املجموعة نفــس عدد اإللكترونات فــي غالفه اخلارجي. 
ومــن ثــم تكون الشــحنة على أيونــه أو عدد اإللكترونات التي يشــارك بهــا عند تكوين 
املركبــات دائًمــا متســاوية. يبني جــدول 13 كيفية تســاوي الصيــغ الكيميائية ملركبات 

مجموعة معينة في نسبة الذرات نتيجة قدرة االحتاد أو التكافؤ املتساوية.

األلــوان املختلفة للشــعر تكون نتيجة 
انتقاليــة.  فلــزات  مركبــات  وجــود 
يحتوي الشــعر األحمــر على مركبات 
علــى  األشــقر  والشــعر  املوليبدنيــوم، 
البنــي  والشــعر  التيتانيــوم،  مركبــات 
علــى خليط مــن مركبــات الكوبلت، 

والنحاس، واحلديد.

يبــني اجلــدول التالي األلــوان املختلفة للزجــاج الذي ميكــن صناعته بإضافة 
أكاسيد فلزية انتقالية مختلفة.

اذكر أسماء تلك األكاسيد وحالة التأكسد الصحيحة للفلز االنتقالي.  •
كيف ميكنك صنع زجاج أخضر؟  •

 CoO
 CuO
 NiO
 Fe2O3
 MnO2

أزرق
أزرق قامت

بني
أصفر
وردي

اللوناألكاسيد 

ا فكر علمّيً

 ملــحوظة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



27

اجلدول الدوري للعناصر كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• تكون العناصر باجلدول الدوري مرتبة وفًقا للعدد البروتوني )الذري( املتزايد.

• تسمى األعمدة الرأسية للعناصر في اجلدول الدوري مجموعات، ويتحدد رقم املجموعة بعدد إلكترونات تكافؤ 
العناصر.    

• تسمى الصفوف األفقية للعناصر في اجلدول الدوري دورات، ويتحدد رقم الدورة بعدد األغلفة اإللكترونية للعناصر.
 )VII ،VI ،V ،IV ( إلى اخلاصية الالفلزية )مجموعاتIII ،II ،I يوجد حتول من اخلاصية الفلزية )مجموعة •

كلما اجتهنا عبر الدورة )من اليسار إلى اليمني(.
• يرجع التشابه بني العناصر في نفس مجموعة اجلدول الدوري إلى تركيبها اإللكتروني املتشابه. ونتيجة لذلك، يكون 

ن مركبات لها صيغ كيميائية متشابهة. للعناصر داخل املجموعة نفس الشحنة األيونية، وُتكوِّ
• عناصر املجموعة I فلزات قلوية كالليثيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، وهي فلزات ذات كثافات منخفضة، ولينة 

ا تتفاعل مع الهواء واملاء  ا، وتقل درجة انصهارها كلما اجتهنا أسفل املجموعة. وهي فلزات فعالة )نشيطة( جّدً نسبّيً
البارد. وتزداد الفاعلية )النشاط( باجتاه أسفل املجموعة. 

• عناصر املجموعة VII هالوجينات مثل الكلور، والبروم، واليود، وهي الفلزات ثنائية الذرات، وتزداد ألوانها قتامة 
باجتاه أسفل املجموعة. تزداد أيًضا درجات االنصهار والغليان كلما اجتهنا أسفل املجموعة، وتتغير من غاز )كلور( 

إلى سائل )بروم( وصلب )يود(. تقل الفاعلية )النشاط( باجتاه أسفل املجموعة، ويستطيع كل عنصر إزاحة أيونات 
هاليد آخر أدنى منه في املجموعة من محلوله.

• عناصر املجموعة الصفرية )غازات نبيلة(، وهي غازات أحادية الذرات غير فعالة، ممتلئة األغلفة اخلارجية )لذلك فهي
    غير  فعالة(. ميكن استخدامها لتوفير جو خامل كاألرجون والنيون في املصابيح الضوئية، والهيليوم في املناطيد،

    واألرجون في صناعة الفوالذ.
• الفلزات االنتقالية )احلديد، النحاس ... إلخ( فلزات منوذجية ألنها قوية، وصلدة، وموصالت جيدة للحرارة 
  Fe3+ ،Fe2+( والكهرباء، ولها درجات انصهار عالية. وتكون في كثير من األحيان لها حالة تأكسد متغيرة

ن مركبات ملونة.  +Cu2+ ،Cu(، وتكوِّ

• يتسع كل فلك إللكترونني كحد أقصى، عليه فإن االغلفة الثانوية F، d،P،S تستوعب 2 و 6 و 10 و 14 إلكترونًا 
على التوالي، حيث يزدوج كل إلكترونني في الفلك الواحد مغزليًا.

• تبقى اإللكترونات فرادى )غير مزدوجة( ضمن األفالك ذات الطاقات املتساوية، وذلك إلى أن يزداد عددها مبا يؤدي
إلى ازدواجها.

ملخص
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خريطة مفاهيم

دورية: تتحول خواص العناصر عبر 
الدورات من فلـزية )أيونات موجبة، 

موصالت جيدة .... إلخ( إلى الفلزية 
)أيونات سالبة، غير موصلة .... إلخ(.

الصيغ الكيميائية: مبا أن قوة 
االحتاد أو التكافؤ للعناصر في 

مجموعة معينة هي نفسها، فإن 
الصيغ الكيميائية للمركبات من 
مجموعة معينة يكون لها نفس 

 ،K2O النسبة من الذرات مثل
Na2O ......إلخ.

فلزات قلوية: فلزات فعالة )نشيطة( 
 I توجد في املجموعة )K ،Na ،Li(

ن أيونات ذات  باجلدول الدوري. ُتكوِّ
.) Li+ ،Na+ ،K+ ( شحنة موجبة أحادية

الفلزات األرضية القلوية: فلزات فعالة 
.II نشيطة( توجد في املجموعة(

تزداد فاعلية )نشاط( الفلزات أسفل 
املجموعة.

الفلزات االنتقالية: 
فلـزات منوذجية، ذات 
حالة تأكسـد متغيرة. 

ن مركبات ذات ألوان  ُتكوِّ
مميزة. هذه الفلزات أيًضا 

مركباتها لها خـواص 
حفزية.

الهالوجينات: الفلزات فعالة 
)نشيطة( توجد في املجموعة 

ن  VII باجلدول الدوري. ُتكوِّ
أيونات ذات شحنة سالبة أحادية 

Cl(. تقل فاعلية  - ،F- ،I- ،Br-(
)نشاط( الهالوجينات أسفل 

املجموعة.

غازات نبيلة: عائلة من غازات خاملة 
أحادية الذرات 

)Xe ،Kr ،Ar ،Ne ،He( توجد في 
املجموعة VIII باجلدول الدوري. هي 

خاملة الكتمال أغلفتها اخلارجية. 

أشباه فلزات الفلزاتفلزات

مجموعة: عمود رأسي من العناصر 
في اجلدول الدوري بنفس عدد 

إلكترونات التكافؤ.
دورة: صف أفقي من العناصر في 

اجلدول الدوري مع رقم الدورة الدال 
على عدد األغلفة اإللكترونية.

اجلدول الدوري: تصنيف للعناصر 
بترتيب العدد البروتوني )الذري( 

املتزايد.

أشباه الفلزات: عناصر لها 
خواص فلزية وأخرى ال فلزية 

في مظهرها وتفاعالتها.
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أسئلة االختيار من متعدد

أي العبارات التالية عن الفلزات ليس لها استثناء؟   -1 
الفلزات أجسام صلبة.  ) أ (   

ن الفلزات أيونات موجبة. )ب( ُتكوِّ  
ن الفلزات أكاسيد قلوية. ُتكوِّ )جـ(   

الفلزات لها درجات انصهار عالية. )د(   
أي العبارات التالية صحيحة عن الهالوجينات؟    -2 

البروم غاز بني محمر عند درجة حرارة الغرفة. ) أ (   
)ب( الفلور أقل فاعلية )نشاًطا( من الكلور.  

الكلور غاز عدمي اللون. )جـ(   
ن جزيئات ثنائية الذرات. ُتكوِّ )د(   

عناصر املجموعة I باجلدول الدوري:  -3 
) أ (  تسمى فلزات أرضية قلوية.  

)ب( فلزات منوذجية.  
لها نفس العدد البروتوني. )جـ(   

لها نفس اخلواص الكيميائية.   )د(    

من األعداد البروتونية التالية، ما العنصرين األقل فاعلية   -4 
)نشاًطا( 2، 8، 12، 18؟

2 و 18  )ب(  2  و 8   ) أ (   
8 و 18 )د(  8 و 12   )جـ(   

الفلزات االنتقالية كثيًرا ما يكون لها حاالت تأكسد   -5 
ن مركبات ملونة. أي الفلزات االنتقالية  متغيرة، وُتكوِّ

التالية يستثنى من ذلك؟
خارصني )ب(  كروم   ) أ (   

نحاس )د(  حديد   )جـ(   
Z ،Y ،X ثالثة عناصر في نفس الدورة باجلدول    -6 

الدوري: X الفلز، Y فلز، Z فلز انتقالي. ما الترتيب 
الصحيح لتلك العناصر باجلدول الدوري، منتقًلا عبر 

الدورة من اليسار لليمني؟ 
XZY )ب(    XYZ ) أ (   

    YZX )د(    ZYX )جـ(   
 7- أي أزواج  العناصر التالية يتفاعل معاً بأقصى درجة ؟
الصوديوم والبروم .  )ب(  الليثيوم والكلور.    ) أ ( 
البوتاسيوم والفلور. )د(  الكالسيوم واألكسجين .  )جـ( 

ينتمي الروبيديوم )Rb( إلى نفس عائلة الصوديوم   -8  
والبوتاسيوم. أي مما يلي ليس صحيًحاعن الروبيديوم  

يحفظ حتت سطح الزيت. ) أ (   
RbCl ب( يحترق في الكلور مكوًنا كلوريد صلب(  

فلز خفيف. )جـ(   
يحترق في الهواء ويكون أكسيد حمضي   )د(   

  .Rb2O  

أي مما يلي ال يوضح االستخدام الصحيح للغاز النبيل   -9 
املعطى؟

) أ (  هيليوم - مناطيد الهواء.  
)ب( كريبتون - الصمامات اإللكترونية.  

الرادون - اللحام. )جـ(   
النيون - أضواء اإلعالنات.   )د(    

إسترانشيوم )Sr( عنصر في املجموعة II باجلدول   -10 
الدوري مع املاغنسيوم والكالسيوم. أي مما يلي صيغة 

غير صحيحة؟
 SrO )ب(    SrNO3 ) أ (   

SrCl2 )د(    SrCO3 )جـ(   
 11-يستوعب الفلك الواحد :

          )أ (  من إلكترون إلى إلكترونني.
)ب( من ثالثة إلى أربعة .  

)جـ(من إلكترون إلى ثالثة .  
إلكترونًا واحداً. )د(    

12-عندما ميتلئ املستوى 3p فإن اإللكترون املضاف يشغل 
:

.3d أ ( املستوى الفرعي(           
. 4s ب( املستوى الفرعي(  
. 4p جـ( املستوى الفرعي(  
    )د(  يبقى بني املستويات .

 -13

يبني هذا الشكل اجلزء العلوي من اجلدول الدوري، وأرقام 
املجموعات، والدورات. احلروف املبينة ليست رموًزا 

كيميائية. 

أسئلة تركيبية
VII

III    IV    V    VI   VIII    II    
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االسم

الليثيوم
الباريوم
اجلاليوم

اجليرمانيوم

الكبريتاتالهيدروكسيداألكسيداملجموعة النترات

I
II
III
IV

Li2O

Ge)OH(4

Ba)NO3(2

Ga2)SO4(3

أجب عن األسئلة في الصفحة التالية مستخدًما هذه   
احلروف فقط لإلشارة إلى العنصر:

أي أعضاء املجموعة من عائلة الهالوجني؟ ) أ ( 
ما حروف العناصر الالفلزية؟ )ب(   

ما الفلز األكثر فاعلية؟ )جـ(   
ما الالفلز األكثر فاعلية؟ )د(   

ما رقم مجموعة الفلزات القلوية؟ )هـ(   
كم عدد الفلزات االنتقالية املوضحة؟ )و(   

ما العنصر الذي يحتوي على أكبر عدد من   )ز(   
البروتونات؟  

كم عدد الغازات اخلاملة املوضحة وما هي؟ )ح(   
ما العنصر الضروري للحياة؟ )ط(   

ما العنصر الذي له أصغر ذرة؟ )ى(   
ما العناصر املغناطيسية؟ )ك(   

ما العنصر احملتوي على إلكترونني في غالفه   )ل(   
اخلارجي؟  

فيما يلي شكل حلزوني للجدول الدوري.  -14 

انقل الشكل السابق للجدول الدوري، واكتب   ) أ (   
الرموز واألعداد الذرية ألول عشرين عنصًرا.   

أي "األجزاء" تكون:     )ب(   

1- فلزات قلوية؛   
2- هالوجينات؛   

3- غازات نبيلة؟   
ما مميزات الشكل احللزوني هذا مقارنة باجلدول   )جـ(   

الدوري التقليدي إن وجدت؟  

تخيل أن عنصًرا جديًدا مت عزله، له كثافة منخفضة،   -15
وصلب، ولكن ليًنا، ويسهل تقطيعه بسكني، وهو 

فعال )نشيط( للغاية مع كل من الهواء واملاء، وموصل 
جيد للحرارة والكهرباء، وله درجة انصهار منخفضة.

في أي مجموعة باجلدول الدوري تضع هذا   ) أ (   
العنصر؟  

كم عدد اإللكترونات في الغالف اخلارجي   )ب(   

لذرته؟  
كيف حتفظه؟ )جـ(   

إذا كان رمزه Da، ماذا تعتقد أن يكون رمز   )د(   
أيونه؟  

اكتب الصيغة الكيميائية لكبريتاته، ونتراته،   )هـ(   
وكربوناته، وكلوريده، وهيدروكسيده.  

اكتب معادلة كيميائية متوازنة لتفاعله مع   )و(   

األكسجني )الهواء(.  
اكتب معادلة كيميائية متوازنة لتفاعله مع املاء. )ز(   

اذكر ثالثة عناصر أخرى لها خواص مشابهة   )ح(   
لهذا العنصر.  

أكمـل جـدول الصيـغ الكيميائية املبني أدناه. مت كتابة   -16 
املجموعة التي ينتمي إليها العنصر ملساعدتك.

) أ (  بني أي مجموعتي عناصر توجد العناصر       -17
االنتقالية؟   

اذكر أربع خواص مميزة للفلزات االنتقالية مع   )ب(   

إعطاء أمثلة لكل خاصية.      
الكروم عنصر انتقالي مفيد، وتأتي مع ذلك    )جـ(   

معظم خاماته من روسيا وجنوب أفريقيا.    
ما التأثير الناجت إذا توقفت مصر عن استيراد    

الكروم؟  
ما التوزيع اإللكتروني للذرات وااليونات اآلتية:  -18

 Li+ ، K+، Ca2+ ، N3- ، O2- ، Cl ،Cl-  
ينتج فلوريد الهيدروجني حمض الهيدروفلوريك   -19

في املاء. وهو حمض اكال، وألنه يتفاعل مع الزجاج 
فإنه يحفظ في أوعية من النيكل. وذلك ألن احلمض 

يتفاعل مع النيكل مكونًا غشاًء مانعًا من فلوريد 
.)II( النيكل

ما التوزيع اإللكتروني لذرة النيكل؟  
.)II( توقع التوزيع اإللكتروني اليون النيكل  
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 ،J ،G ،E ،D ،A يتحدد موضع أي عنصر باجلدول الدوري تبًعا لرقم مجموعته ورقم دورته. فيما يلي اثنى عشر عنصًرا
Z ،X ،T ،R ،Q ،M ،L )ليست رموًزا كيميائية( موضًحا عليها أعدادها الذرية والكتلية.

تنبأ مبوضع العنصر واكتب حرفه في اجلزء التالي من اجلدول الدوري.

استخدم املعلومات في اجلدول التالي لالستدالل على هوية العناصر التالية. ميكنك استخدام احلرف مرة واحدة، أو أكثر، أو 
ال تستخدمه مطلًقا.

أي العناصر فلز انتقالي؟ فسر اختيارك. 
أي العناصر غاز نبيل؟ فسر اختيارك.

أي العناصر هيدروجني؟ فسر اختيارك.
أي عنصرين يتواجدان في نفس املجموعة؟ فسر اختيارك. 

إذا كانت كثافة العنصر =           ، حدد هوية العنصر J بحساب كتلة 1 مول من ذراته. 

15
31A

9
19Q

7
14D

3
7J

16
32E

20
40L

10
20G

19
39R

12
27M

4
9X

18
40Z

17
35T

الدورة

2
3
4

IIIIIIIVVVIVIIO

حجم 1 مول من ذرات عند درجة حرارة 
وضغط الغرفة )سم3(

كثافة العنصر عند درجة حرارة وضغط 
الغرفة )جم/سم3( صيغة األكسيد العنصر

A
D
E
G
J
L

A2O
D2O، DO

E2O
عدم تكون

J2O3

L2O، L2O2

0.86
8.92
0.53
0.000 16
2.7
0.000 08

43.35
  7.12
13.20
24.000 
10
12.000

املجموعة

الكتلة
احلجم

ركن التفكير

املهارة: التنبؤ

املهارة: االستدالل
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تتضاءل املصادر التقليدية 
للموارد غير املتجددة 

كخامات فلزات معينة 
مبعدل مفزع، ونتيجة لذلك 
يبحث العلماء عن مصادر 
أخرى. أحد تلك املصادر 
هو ُعقيدات املنجنيز بقاع 
احمليط حيث يحتوي هذا 

اخلام بصفة رئيسة على 
املنجنيز، واحلديد، وكذلك 

آثار من الكوبلت، والنحاس، 
والنيكل. قد توفر هذه 

الُعقيدات مصدًرا قيًما لتلك 
الفلزات في املستقبل.

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

تصف اخلواص الفيزيائية العامة للفلزات.  
تشرح خواص الفلزات من حيث تركيبها. 

تصف السبائك كمخلوط من فلز مع عنصر آخر مثل: الفوالذ الذي ال يصدأ، 
والنحاس األصفر ... إلخ. 

تعني أمثلة للفلزات والسبائك من مخططات التركيبات. 
تشرح سبب اختالف اخلواص الفيزيائية للسبائك عن خواص العناصر املكونة 

لها.
تصف سلسلة الفاعلية الكيميائية )النشاط( من حيث ميل الفلز لتكوين أيونه 

املوجب.
ترتب طبًقا للفاعلية الكالسيوم، والنحاس، و)الهيدروجني(، واحلديد، 

والرصاص، واملاغنسيوم، والبوتاسيوم، والفضة، والصوديوم، واخلارصني من 
حيث تفاعلها )إن وجد( مع املاء، والبخار، وحمض الهيدروكلوريك املخفف.

تصف تفاعل اإلزاحة كقدرة الفلز األكثر فاعلية على إزاحة الفلز األقل فاعلية 
من أكسيده أو محلول أحد أمالحه.

تستنتج ترتيب الفاعلية من مجموعة نتائج جتريبية معطاة.
تصف فعل احلرارة على الهيدروكسيدات، والكربونات، والنترات، وتربط 

الثبات احلراري بسلسلة الفاعلية الكيميائية.

Metalsالفلزات

أهداف التعلم

2
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الفلزات

خواص الفلزات والسبائك 2-2Properties of Metals and
Alloys

الفلزات في اجلدول الدوري 1-2Metals In the Periodic Table

شكل 2-1 الفلزات في اجلدول الدوري

توجــد بصفــــة رئيســة الفلـــزات في املجمـــوعة I، واملجموعــة II، واملجموعــة االنتقالية 
باجلدول الدوري. وكلما اجتهنا أسفل املجمـــوعات األخـــرى، توجـــد زيادة في الصفـــة 

الفلزية كما هو مبني باخلط املدرج )شكل 1-2(.

الفلزات

دورة
فلزات قلوية

)I مجموعة(

خط مدرج

مجموعة    
الفلزات 
األرضية 
القلوية 

)II مجموعة(

1- كثافة مرتفعة ودرجة انصهار عالية
يفســر ترابــط الذرات الوثيــق في الفلزات كثافتهــا العالية. وتوجد أيًضــا قوى كبيرة بني 

تلك الذرات، مما يفسر ارتفاع درجات انصهارها.

2- قابلة للطرق والسحب
تكــون قــوى التجاذب بني ذرات الفلز قوية، غير أنها ليســت جاســئة )ُصلبة(. ومن ثم 
ميكن انزالق الذرات فوق بعضها البعض عند استخدام قوة مع فلز. ويسمح ذلك للفلز 

بأن يكون قابًلا للطرق والسحب.

3- املوصلية احلرارية )القدرة على التوصيل احلراري(
ميكــن انتقــال الطاقة احلرارية من ذرة إلى التي تليها باالهتزاز، حيث تكون الذرات قريبة 
من بعضها البعض، مما يجعل الفلزات موصلة جيدة  للحرارة. تساعد أيًضا  إلكترونات 

التكافؤ اخلارجية احلرة على توصيل احلرارة.

4- املوصلية الكهربائية )القدرة على التوصيل الكهربائي(
تتحــرك إلكترونــات التكافــؤ اخلارجيــة احلــرة عنــد توصيــل فلــز فــي دائــرة نحــو الطرف 
املـــوجب، ويحـــل محلهــــا إلكتـرونـات من الطــــرف الســـالب. ]الكهربائية هـي حــركة 

اإللكترونات[.
شكل 2-2 خواص الفلزات

ترابط وثيق 
للذرات

قوة

ينقل االهتزاز 
احلراري احلرارة 
من ذرة ألخرى

الطرف السالب الطرف املوجب

سلك فلزي
إلكترونات

طبقة من الذرات قد 
انزلقت

I   II مجموعة

فلزات انتقالية

III   IV   V   VII VII
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كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

احلالةالفلز
درجة 

االنصهار 
)˚س(

درجة 
الغليان  

)˚س(
الكثافة 

األيون املتكوناملوصلية  الكهربائية)جم سم-3(

ألومنيوم
كالسيوم

نحاس
ذهب

حديد
رصاص

ماغنسيوم
زئبق

نيكل
بالتني

بوتاسيوم
فضة

صوديوم
قصدير

خارصني

Al
Ca
Cu
Au
Fe
Pb
Mg
Hg
Ni
Pt
K
Ag
Na
Sn
Zn

660
850

1 083
1 063
1 535
327
650
39-

1 453
1 769

64
961
98
232
420

2 470
1 487
2 595
2 970
3 000
1 744
1 110
357

2 730
4 530
774

2 210
890

2 270
907

2.7
1.5
8.9
19.3
7.9
16.3
1.7
13.6
8.9
21.4
0.86
10.5
0.97
7.3
7.1

0.38
0.22
0.59
0.42
0.10
0.05
0.22
0.01
0.16
0.09
0.14
0.62
0.22
0.08
0.17

Al 3+

Ca2+

Cu2+

Au+

Fe2+

Pb2+

Mg2+

Hg2+

Ni2+

Pt2+

K+

Ag+

Na+

Sn2+

Zn2+

جدول 1 اخلواص الفيزيائية لبعض الفلزات

توجد عناصر استثنائية مع معظم اخلواص الفلزية، ومع ذلك، فإن اخلاصية الوحيدة 
الصحيحة لكل الفلزات هي:

ن الفلزات دائًما أيونات موجبة تكوِّ

أكثر من خمسة وسبعني باملائة من عناصر اجلدول الدوري فلزات. وتتميز الفلزات 
ا، وصلبة قوية، وموصالت جيدة للحرارة والكهرباء.  عموًما بأن لها بريًقا معدنّيً

ا لإلنسان نتيجة تلك اخلواص الفيزيائية. وتعتبر الفلزات مفيدة جّدً

أطـــول قطعــة فلـــز متصـلة هي موصل 
نحاســي طولــه 000 5 كــم، مت مــده 
حتــت احمليــط األطلنطــي عــام 1886. 
وكان بداية االتصال التلغرافي املباشــر 

بني بريطانيا وأمريكا.

اخلواص الطرفية في الفلزات
األخف
األثقل 

األكثر هشاشة
أدنى درجة انصهار 
أعلى درجة انصهار

األعلى ثمًنا 
األكثر ندرة

األكثر وفرة 

الليثيوم )Li( كثافته 0.53 جم سم-3
األوزميوم )Os( كثافته 22.48 جم سم-3

املنجنيز )Mn( والكروم )Cr( هما األكثر قابلية للتقصف
الزئبق )Hg( درجة انصهاره -38.9˚س

تنجسنت )W( درجة انصهاره  +3410˚س
البالتني )Pt( له أعظم قيمة جتارية

الروديوم )Rh( أندر فلز طبيعي في األرض
األلومنيوم )Al( يشكل أكثر من 8% من القشرة األرضية

حقائق

s
s
s
s
s
s
s
l
s
s
s
s
s
s
s
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الفلزات

شكل 4-2 
الفلزات في حياتنا

قوة خارجيةذرات فلزية تنزلق للفلزات أعلى:
كثافة

قوة شد
قوة حتّمل 

قابلية للطرق 
قابلية للسحب 

قابلية لتوصيل احلرارة 
قابلية لتوصيل الكهرباء 

رنني

كتلة لكل وحدة حجم
قوة الفلز حتت الضغط

مقاومة الفلز للتآكل
إمكانية حتويله إلى شرائح
إمكانية حتويله إلى أسالك
إمكانية توصيله للحرارة

إمكانية توصيله للكهرباء
إمكانية إنتاج صوت عند طرقه

Pb ،Hg
Fe ،Cr
Zn ،Al
Cu ،Ag
Cu ،Mg
Na ،Al
Cu ،Ag
Cu ،Ag

ذرة فلز إضافية  
التسمح للذرات 

باالنزالق

جدول 2 اخلواص الفيزيائية للفلزات األعلى
ميكن في كثير من األحيان حتسني خواص فلز معني، بخلطه مع فلز آخر. وتسمى 

مخاليط الفلزات بالسبائك.
تترتب عادة ذرات الفلز في صفوف منتظمة كاملبينة في شكل 2-3، ومينع إضافة فلز 
آخر بكميات قليلة الذرات من االنزالق فوق بعضها البعض، ومن ثم تكون السبيكة 

الناجتة أقوى، وأصلب، وأقل عرضة لالعوجاج.

االستخداماتالتركيب التقريبي السبيكة 

C  %1 ،Fe %99
Ni  %25 ،Cu  %75
Sn  %10 ،Cu  %90
Zn  %30 ،Cu  %70
Sn  %30 ،Pb  %70
Pb  %30 ،Sn  %70
Ni  %40 ،Cu  %60
Mg  %30 ،Al  %70

Cu / Mg  %5 ،Al  %95
Sn / Hg سبائك

فوالذ
نحاسونيكل

برونز
نحاس أصفر
سبيكة حلام

بيوتر
كونستنتان
ماجناليوم
ديوراليوم

أماجلام

السفن، واجلسور
عمالت فضية

امليداليات، والسيوف، والتماثيل
احللي، وأسالك الكهرباء، واالتصاالت

حلام الفلزات
أكواب شراب

املزدوجات احلرارية
هياكل الطائرات

البناء
حشوة األسنان

جدول 3 بعض السبائك الشائعة

الذهب فلز جذاب 
ومتني ويستخدم في 

صناعة املجوهرات

الفوالذ هو سبيكة للحديد 
ويستخدم في صناعة 

أدوات القطع

احلديد قوي وله 
مقاومة شد عالية

يحمي اخلارصني الفلزات 
من الصدأ ويستخدم في 
صناعة األغراض املوجودة 

في ا خلالء
علبة قصدير 

التصدأ
النحاس واأللومنيوم 

موصالت جيدة 
للحرارة

الرصاص فلز ثقيل 
يستخدم في األثقال

النحاس موصل 
جيد للكهرباء

األلومنيوم خفيف ويستخدم 
في صناعة الطائرات

تتكون سبيكة النحاس األصفر عند إضافة اخلارصني )30%( للنحاس )70%( . يكون 
النحــاس األصفـــر أصلد من مكوناته؛ ألن ذرات اخلارصني األكبــر تقطع الترتيب املنتظم 
لذرات النحـاس، مما مينع الذرات من االنزالق. والبرونز سبيكة أخرى للنحاس وهي على 
األرجح أقدم سبيكة معروفة لإلنسان، وتتكون من النحاس )90%( والقصدير )%10(. 
وجود القصدير يجعـــل النحاس أصلد، وأقل عرضـــة للتآكل. وتستخدم سبيكة البرونز 
في صناعة امليداليات، والتماثيل، والســيوف. ويشــيع أيًضا اســتخدام النحاس كفلز في 
سك العمالت ألنه غير فعال )غير نشط(، وأرخص من الفضة أو الذهب. وتتكون عند 
خلطـه بالنيكل سبيكة النحاسونيكل، ذات املظهـر الفضي اجلذاب. وتصنع الكثير من 

العمالت املستخدمة في العالم من النحاسونيكل.

فلز نقي

سبيكة

أفضل أمثلةاملعنىاخلاصية الفلزية

شكل 2-3 تركيب الفلزات والسبائك
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كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

اختبر فهمك 1

سلسلة الفاعلية الكيميائية 
)النشاط الكيميائي( للفلزات 3-2The Reactivity Series 

of Metals

ا، أخف من احلديــد وال يتآكل، ولكنه ليس قوّيًا كاحلديد. إذا  األلومنيــوم فلــز مفيد جّدً
أضيفت إليه كميات قليلة من النحاس  واملاغنسيوم )5%( تتكون سبيكة خفيفة، وفي 
نفــس الوقــت قويــة، ومتينة تســمى الديورالومني. تســتخدم تلك الســبيكة في صناعة 
أجــزاء الطائــرات، وهياكل الصوبــات الزجاجية، والكابالت العلوية، واحلوائط الســتارية 

في املباني شاهقة االرتفاع ...إلخ.
ســبيكة اللحــام هي مخلــوط مــن القصديــر )30%(، والرصــاص )70%(، ولها درجة 
انصهــار أدنــى بكثير من درجــة انصهار أي من مكوناتها؛ ومن ثم فهي تنصهر بســهولة 

أكبر )تكون مصهوًرا(، ولذا تستخدم في حلام األسالك الكهربائية.
توقف ذرات 

اخلارصني األكبر
طبقات ذرات 

النحاس من االنزالق 
فوق بعضها، كما 

جتعل السبيكة أقوى 
من فلز النحاس 

سلسلة الفـــاعلية قائمـــة بالفلـــزات، يكون الفلـــز األكثـــر فاعلية )نشاًطا( عند قمتها 
واألقل فاعلية عند قاعدتها. متيل الفلزات الفعالة )النشيطة( إلى تكوين أيونات موجبة 
بســهولة، وذلك بفقد إلكترونات وتكوين مركبات. تفضل الفلزات غير الفعالة ) الغير 
نشيطة( البقاء في صورة غير متحدة كالعنصر نفسه. يتضح ترتيب الفاعلية من تفاعل 
الفلز )إن وجد( مع املاء، أو بخار املاء واألحماض )انظر جدول 4(. إذا مت التفاعل، فإن 

الفلز يزيح الهيدروجني.
غاز هيدروجني     أيون فلز                  أيون هيدروجني           فلز

              M )s(     +    2H+ )aq(                    M2+ )aq(   +     H2 )g(

الفلز مع احلمض الفلز مع املاء أو البخار الفلز

بوتاسيوم
صوديوم
كالسيوم

ماغنسيوم
ألومنيوم
خارصني

حديد
رصاص

هيدروجني
نحاس
زئبق
فضة

بالتني

يتفاعل مع املاء البارد

يتفاعل مع البخار

ال يتأثر باملاء أو البخار

يتفاعل بشدة مع األحماض 
املخففة

يتفاعل مع األحماض 
املخففة بسهولة متناقصة

يتفاعل فقط مع األحماض 
املركزة

تتفاعل بشــدة الفلزات املوجودة عند قمة سلســلة الفاعلية مثل البوتاســيوم، والصوديوم 
مــع املــاء البــارد. لذلك حتفظ تلك الفلزات حتت ســطح الزيت ملنع بخــار املاء املوجود في 

الغالف اجلوي من التفاعل معها.
     غازهيدروجني     هيدروكسيد صوديوم                ماء               صوديوم

        2Na )s(   +   2H2O )l(          2NaOH )aq(   +   H2 )g(

ماء بارد

بخار ماء

أحماض 
مخففة

نقص في 
)الفاعلية(

ذرات 
)مستقرة(

أحماض 
مركزة

أيونات 
)ثابتة(

شكل 2-5 سبيكة النحاس األصفر

فلــزات معظــم  يعــاد تدويــر 
الســيارات اخلــردة، كمــا يعــاد تدوير 
علــب املشــروبات الفارغة كموارد في 

معظم الدول املتطورة.

جدول 4 سلسلة الفاعلية الكيميائية )النشاط الكيميائي( للفلزات

ماذا يعني مصطلح قابل     )1(
للطرق؟  

هل تستطيع ذكر فلز قابل   )2(
للسحب؟  

فيما يشترك النحاس األصفر   )3(
والبرونز، بجانب كونهما     

سبائك؟  
ملاذا تكون السبيكة أقوى من   )4(

الفلز النقي نفسه؟  
الفوالذ سبيكة. ما الفلز الذي   )5(

حتتويه دائًما؟  
ما الفلزات املوجودة في كل من   )6(

سبيكة اللحام والبيوتر؟  
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اختبر فهمك 2

تقل فاعلية الفلـز كلما اجتهنا أسفـل السلسلة، فيتفـاعل املاغنسيـوم فقط مع بخـار املاء، 
وال تتفاعل الفلزات أسفل احلديد مع املاء البارد أو بخار املاء:

هيدروجني    أكسيد ماغنسيوم            بخار ماء              ماغنسيوم 
               Mg )s(    +    H2O )g(          MgO )s(    +       H2 )g(

تتفاعـل بشـدة كبيرة الفلــزات التي بأعـلى السـلســلة مع حمض الهيدروكلـوريك املخفف، 
وتقـــل حـــدة تفاعـــل الفلــــزات عند االجتاه ألسفـل. فرغم كون األلـومنيـوم يعـلو احلديد 

واخلارصني، إال أنه يتفاعل ببطء أكثر ألنه محمي بطبقة أكسيد على سطحه.
 هيدروجني     كلوريد حديدوز      حمض هيدروكلوريك مخفف       حديد            
   Fe )s(  +          2HCl )aq(               FeCl2 )aq(    +    H2 )g(

ال تتفاعل الفلزات املوجودة أسفل الرصاص مع بخار املاء أو مع األحماض املخففة ولذلك 
ال ميكنهــا إزاحــة الهيدروجني أبًدا، ومن ثم موضعه في السلســلة. تتفاعل الفلزات التي 
أســفل الهيدروجــني فقــط مع األحماض املركزة الســاخنة التي تكون قادرة على أكســدة 

الفلز أوًلا إلى أكسيده، مثل حمض النيتريك وحمض الكبريتيك.
Cu )s( + 4HNO3 )aq(      Cu)NO3(2 )aq( + 2NO2 )g( + 2H2O )l(

ما الفلز املوجود أعلى سلسلة   )1(
الفاعلية الكيميائية؟  

هل تستطيع ذكر فلزين   )2(
أسفل النحاس في سلسلة   

الفاعلية الكيميائية؟  
هل يستطيع النحاس إزاحة   )3(
الهيدروجني من األحماض؟  

ما الفلز األكثر عرضة لتكوين   )4(
أيون موجب؟  

هل تستطيع تسمية فلزين ال   )5(
يهاجمهما املاء أو البخار؟  

 فلز + ماء بارد        هيدروكسيد الفلز + غاز الهيدروجني
مثل البوتاسيوم ، الصوديوم   ، الكالسيوم   

فلز + بخار ماء        أكسيد الفلز + غاز الهيدروجني
مثل املاغنسيوم ، األلومنيوم، اخلارصني، احلديد

فلز + حمض مخفف        ملح الفلز + غاز الهيدروجني 
مثل املاغنسيوم، األلومنيوم، اخلارصني، احلديد، الرصاص

فلز + حمض مركز )فقط(       ملح الفلز + ماء + غاز )ليس هيدروجني(
مثل النحاس ، الفضة ، الزئبق

توجد تطبيقات عديدة لسلسلة الفاعلية الكيميائية )النشاط الكيميائي(، 
تساعد في توضيح:
ثبات مركبات الفلز

قدرة الفلزات على اإلزاحة
الطرق املستخدمة في استخالص الفلزات من خاماتها ..... إلخ

مراجعة سريعة
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اختبر فهمك 3

استقرارية املركبات الفلزية 4-2The Stability of Metal
Compounds

مركبات الفلزات التي في أعلى سلسلة الفاعلية )النشاط( مركبات مستقرة، وال يسهل 
حتللهــا بالتســخني. أمــا مركبــات الفلــزات التي بأســفل السلســلة فتكون غير مســتقرة، 
وتتحلل عادة بالتســخني أو تختزل بســهولة. ميكن اختزال أكاســيد الفلزات التي تعلو 
اخلارصني في السلسلة إلى الفلز فقط باستخدام التحليل الكهربائي. ويحدث االختزال 

عند الكاثود:
        فلز ألومنيوم       إلكترونات      أيون ألومنيوم

                                  Al3+ )l(    +    3e–           Al )s(

األكاسيد أسفل اخلارصني ميكن اختزالها بعوامل اختزال مثل الكربون أو الهيدروجني، 
عدا أكسيد اخلارصني الميكن اختزاله بفعل الهيدروجني:

أول أكسيد كربون      خارصني            كربون        أكسيد خارصني
                  ZnO )s(   +   C )s(          Zn )s(    +    CO )g(

)II( بخار ماء             نحاس          هيدروجني     أكسيد نحاسيك 
                CuO )s(   +   H2 )g(               Cu )s(    +    H2O )g(

النتراتالكربوناتالهيدروكسيداألكسيدالفلز

بوتاسيوم
صوديوم
كالسيوم

ماغنسيوم
ألومنيوم
خارصني

حديد
رصاص
نحاس
زئبق
فضة

اختزال 
إلكتروليتي

يختزل 
بالتسخني مع 

الكربون

يختزل 
بالتسخني فقط

مستقر 
بالتسخني

يتحلل إلى 
أكسيد الفلز 

وبخار املاء  
بالتسخني

غير ثابت، ال 
يوجد

مستقر 
بالتسخني

يتحلل إلى 
أكسيد 

الفلز، وثاني 
أكسيد كربون 

بالتسخني

غير ثابت، ال 
يوجد

يتحلل إلى 
نيتريت 

وأكسجني
يتحلل إلى 

أكسيد 
الفلز، وغاز 

ثاني أكسيد 
النيتروجني، 

وأكسجني 
بالتسخني

يتحلل إلى فلز، 
وأكسجني، 
وغاز ثاني 

أكسيد 
النيتروجني 

بالتسخني

جدول 5 استقرارية مركبات الفلزات

استخدم اجلدول أعاله إلجابة األسئلة 
التالية.

أكمل املعادلة التالية:   )1(

2Al )s( + 6HCl )aq(
               ............ + ............

ما الغاز املتصاعد عند تفاعل     )2(
فلز مع حمض؟

ملاذا يكون تفاعل األلومنيوم مع   )3(
حمض الهيدروكلوريك بطيًئا   

في البداية؟  
مستخدًما ارتفاعات درجة   )4(
احلرارة، رتب الفلزات طبًقا   

للفاعلية املتناقصة )بدًءا من   
األكثر فاعلية )نشاًطا(.  

التفاعل مع حمض 
الهيدروكلوريك املخفف

أعلى درجة 
حرارة يصل 

لها
الفلز

رصاص

ألومنيوم

حديد

نحاس

خارصني

ماغنسيوم

24˚س

83˚س

37˚س

22˚س

56˚س

93˚س

ا وتتصاعد  بطيء جّدً
فقاعات قليلة من 

الهيدروجني

بطيء عند البداية ثم 
يتصاعد الهيدروجني 

بسرعة

تفاعل بطيء على 
الدوام

ال تتصاعد فقاعات 
على اإلطالق

تتصاعد فقاعات 
هيدروجني بانتظام 

ا  تفاعل شديد جّدً
مع تصاعد فقاعات 

غاز هيدروجني غزيرة
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اختبر فهمك 4
إذا حتلل هيدروكسيد فلز   )1(

بالتسخني، ما الناجت؟  
إذا حتللت كربونات فلز   )2(

بالتسخني، ما الناجت؟  
تتحلل معظم النترات    )3(

بالتسخني، وتتصاعد منها     
أدخنة بنية، ما الغاز البني؟  
ما املقصود بتفاعل اإلزاحة؟  )4(

هل تستطيع ذكر كربونات فلز   )5(
تكون مستقرة عند التسخني؟  

هل تستطيع ذكر هيدروكسيد   )6(
فلز يكون مستقًرا عند    

التسخني؟  

يختزل إلى فلز إما بالتحليل الكهربائي )أكاسيد الفلزات الفعالة(، 
أو بالتسخني مع الكربون أو الهيدروجني.

يتحلل إلى أكسيد بالتسخني )عدا البوتاسيوم، الصوديوم(
تتحلل إلى أكسيد، وثاني أكسيد كربون بالتسخني )عدا 

البوتاسيوم أو الصوديوم(
يتحلل الكثير منها بالتسخني إلى أكسيد، وثاني أكسيد 

نيتروجني، وأكسجني.

أكسيد

هيدروكسيد
كربونات

نترات

مراجعة سريعة

كلما اجتهنا ألسفل السلسلة، يكون االختزال أسهل؛ ألن الفلزات تفضل الوجود كذرات 
وليس كأيونـــات. يكفي التسخني فقط مع أكاسيد الفلـــزات كأكسيد الزئبق)II( حيث 

ال توجد ضرورة لعامل مختزل:
             )II(أكسجني             زئبق              أكسيد زئبق        

                              2HgO )s(         2Hg )l(   +   O2 )g(

تتحلل هيدروكسيدات الكالسيوم وما دونه من فلزات إلى أكاسيدها املناظرة مع تصاعد 
بخار ماء عند التســخني. وميكن إثبات ذلك باســتخدام كبريتات نحاس المائية، حيث 

تتحول من اللون األبيض إلى األزرق مع بخار املاء: 
      بخار املاء      أكسيد كالسيوم       هيدروكسيد كالسيوم

                       Ca)OH(2 )s(            CaO )s(  +   H2O )g(

تتعــرض بنفــس الطريقــة معظــم الكربونــات، عــدا كربونات الصوديــوم والبوتاســيوم، 
للتحلــل احلراري لتعود مرة أخرى أكســيد فلــز، ولكن يتصاعد منها فــي هذه املرة غاز 
ثاني أكسيد الكربون. وميكن الكشف عن هوية الغاز بإمراره كفقاقيع خالل ماء اجلير، 

حيث يسبب ثاني أكسيد الكربون تعكره.
             )II( كربونات رصاص          )II( ثاني أكسيد كربون     أكسيد رصاص
               PbCO3 )s(                 PbO )s(    +    CO2 )g(

تتحلــل أيًضــا النتــرات بالتســخني، إال أن النترات املســتقرة املوجودة بأعلى السلســلة، 
تتحلل فقط إلى نيتريت، مع تصاعد غاز أكســجني. وميكن الكشــف عن هويته بشظية 

متوهجة حيث يعيد إشعالها.
أكسجني         نيتريت بوتاسيوم               نترات بوتاسيوم             

                          2KNO3 )s(            2KNO2 )s(    +    O2 )g(

تتحلل معظم النترات إلى أكسيد الفلز، وتتصاعد أبخرة بنية من ثاني أكسيد النيتروجني 
كما يتصاعد أيًضا األكسجني.

    أكسجني     ثاني أكسيد نيتروجني    أكسيد ماغنسيوم             نترات ماغنسيوم  
  2Mg)NO3(2 )s(             2MgO )s(      +   4NO2 )g( +   O2 )g(

تتحلل النترات غير املستقرة التي عند قاعدة سلسلة الفاعلية حتى النهاية إلى الفلز 
نفسه.

أكسجني       ثاني أكسيد نيتروجني       فضة                  نترات فضة
         2AgNO3 )s(             2Ag )s( +  2NO2 )g(    +    O2 )g(
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قدرة الفلزات على اإلزاحة 5-2The Displacement Power of 
Metals

شكل 2-6 تفاعل الثرميت

القاعدة التي تنطبق على اإلزاحة هي:
بإمكان أي فلز فوق آخر في سلسلة الفاعلية إزاحته من أكسيده، أو من 

محلول مائي مللحه.
إزاحة األكاسيد

يعتبر تفاعل الثرميت مثاًلا لتلك اإلزاحة، فُيسخن فيه أكسيد احلديديك، ومسحـــوق 
ألومنيـــوم في بوتقـــة مع شـــريط ماغنسيـــوم منصهـر لبدء التفاعـــل )انظر شكل 6-2(. 
يكون األلومنيـوم أكثر فاعلية، ويأخذ األكسجني من أكسيـد احلديديك، تارًكا حديًدا 

مصهوًرا في قاع البوتقة: 
  حديد مصهور      أكسيد ألومنيوم         مسحوق ألومنيوم       أكسيد حديديك

        Fe2O3 )s(   +     2Al )s(            Al2O3 )s(   +  2Fe )l(

شريط ماغنسيوم منصهر

مخلوط من أكسيد 
حديديك، ومسحوق 

ألومنيوم

حرارة

يعتمــد حلــام قضبان الســكك احلديدية في املناطق النائية على تفاعل إزاحة بني أكســيد 
حديديك وألومنيوم، ويكون تفاعل اإلزاحة شديًدا ويسمى تفاعل الثرميت.

يسمى ذلك التفاعل تفاعل الثرميت ألنه ينتج كميات ضخمة من احلرارة إلى درجة أنها 
تصهــر احلديد. ويســتخدم ذلــك التفاعل في حلام قضبان الســكك احلديدية في املناطق 

النائية حيث ال تتوافر تقنيات اللحام العادية.
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شكل 2-7 إزاحة النحاس من محلوله

اإلزاحة من احملاليل
يزيح بصفة عامة الفلز األكثر فاعلية الفلز األقل فاعلية من محلوله.

إذا أضيفت على سبيل املثال برادة حديد ببطء مع التقليب إلى محلـول كبريتات النحـاس 
)II( األزرق يختفــي اللــون األزرق، ويصبح لون احمللول أخضر باهًتا. ويحدث ذلك ألن 
احلديد قد أزاح النحـــاس من احمللـــول، وتركه في صـــورة فلز نحـــاس أحمر وردي، بينمـا 

حتول احلديد إلى كبريتات حديد )II( خضراء:
  نحاس          كبريتات حديد )II(      برادة حديد        كبريتات نحاسيك

           CuSO4 )aq(    +  Fe )s(           FeSO4 )aq(  + Cu )s(

تستخدم املساحيق في تفاعالت اإلزاحة، حيث يكون لها مساحة سطح أكبر، ومن ثم 
تتفاعل أسرع. وتكون املعادالت األيونية مثالية لبيان مثل تلك اإلزاحات: 
    نحاس        أيونات حديد )II(         حديد             أيونات نحاس

              Cu2 + )aq(   +    Fe )s(              Fe2 + )aq(    +    Cu )s(

محلول كبريتات 
حديد)II( أخضر

فلز نحاس أحمر وردي

برادة حديد

محلول كبريتات 
نحاس)II( أزرق

من اجلدول السابق، أين تضع فلز القصدير في سلسلة الفاعلية؟

املشاهدةاإلزاحة
نترات قصدير وماغنسيوم             

نترات قصدير ونحاس
نترات قصدير وخارصني                

نترات قصدير وبرادة حديد

تفاعل شديد ويذوب املاغنسيوم، تارًكا 
القصدير كمسحوق أبيض

اليحدث تفاعل مطلًقا
يذوب اخلارصني، وُيزاح القصدير 

كمسحوق أبيض
يذوب احلديد ببطء مكوًنا محلوًلا أخضر 

باهًتا

ا فكر علمّيً
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فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• الفلزات أجسام صلبة، لها درجات انصهار وغليان عالية، وتكون قابلة للطرق، وهي موصالت جيدة للحرارة 

والكهرباء عدا الزئبق فهو سائل.
ا، تترابط ذرات الفلز عن كثب على نحو متراص، وتكون مرتبة في شكل منتظم مكونة شبكة عمالقة.  • تركيبّيً

ميكن إزالة اإللكترونات اخلارجية من موقعها، مما يؤدي إلى تكوين أيونات موجبة تسبح في بحر من اإللكترونات. 
• السبائك هي مخاليط لفلزات مع عناصر أخرى. ويصنع اإلنسان السبائك بخواص معينة مرتبطة باستخداماتها. 

السبائك الشائعة هي الفوالذ )99% حديد، 1% كربون(، والفوالذ الالصدؤ )74% حديد، 18% كروم، %8 
نيكل(، والنحاس األصفر )70% نحاس، و30% خارصني(.

• تختلف اخلواص الفيزيائية للسبائك عن خواص العناصر املكونة لها، فيكون النحاس األصفر أصلب من كل من 
النحاس أو اخلارصني.

• سلسلة الفاعلية الكيميائية )النشاط الكيميائي( هي قائمة للفلزات مرتبة بحيث يكون الفلز األكثر فاعلية 
ن الفلزات الفعالة )النشيطة( أيونات بسهولة،  )نشاًطا( عند القمة واألقل فاعلية )نشاًطا( عند القاعدة. تكوِّ

وتتفاعل بشدة مع املاء البارد، واألحماض املخففة. والترتيب الصحيح للفاعلية )من األكثر إلى األقل( هو 
بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، ماغنسيوم، خارصني، حديد، رصاص، )هيدروجني(، نحاس، فضة. أي فلز أعلى 

من الهيدروجني يحل محله في األحماض أوبخار املاء.
• يتم تفاعل اإلزاحة عندما يزيح فلز أكثر فاعلية فلًزا أقل فاعلية )نشاًطا( من محلول ملحه أو أكسيده.

• يزداد استقرار األكاسيد كلما اجتهنا ألعلى سلسلة الفاعلية. ُتختزل فقط األكاسيد أسفل األلومنيوم بالعوامل 
املختزلة كالكربون أو الهيدروجني.

• تكون بصفة عامة مركبات الفلزات الفعالة )النشيطة( أكثر استقراًرا عند تسخينها من مركبات الفلزات األقل 
فاعلية )نشاًطا(. تتحلل الكربونات )عدا K2CO3 و Na2CO3(، بالتسخني إلى أكاسيد وغاز ثاني أكسيد 

الكربون. ويزداد االستقرار احلراري للكربونات كلما اجتهنا ألعلى سلسلة الفاعلية. 

ملخص
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الفلزات

خريطة مفاهيم

السبائك: مخاليط لفلزات 
النحاس األصفرمثل

الفوالذ 
البرونز 

سبيكة اللحام
النحاسونيكل

Zn %30 ،  Cu %70
 C %1   ،  Fe %99

Sn %10  ،  Cu %90
Sn %30 ،  Pb %70
Ni %25 ،  Cu %75

تفاعالت اإلزاحة: يستطيع أي فلز يعلو آخر في سلسلة الفاعلية 
إزاحته من محلوله املائي.

.)II( مثال: يزيح اخلارصني النحاس من محلول كبريتات النحاس

Zn )s(  +  CuSO4 )aq(           ZnSO4 )aq(  +  Cu )s(

االختزال: يكون اختزال مركبات الفلز 
)الستخالص الفلز( أسهل مع االجتاه 

ألسفل سلسلة الفاعلية.  ميكن اختزال 
أكاسيد الفلزات أسفل السلسلة بالكربون 

أو الهيدروجني.

خواص الفلزات: أجسام صلبة قوية )قابلة 
للشد(، وقابلة للطرق )يصنع منها شرائح(، 
وقابلة للسحب )تسحب في شكل أسالك(، 

وموصالت جيدة للحرارة والكهرباء.

ن دائًما  الفلزات: تكوِّ
أيونات موجبة.

الفلزات

سلسلة الفاعلية: هي قائمة بالفلزات 
) ، ،Ag، Cu، Pb، Fe، Zn، Al، Mg، Ca، Na، K(

بحيث يكون الفلز األكثر فاعلية عند القمة واألقل فاعلية عند 
القاعدة. يكون ترتيب الفاعلية على حسب تفاعل الفلز )إن 

وجد( مع املاء، وبخار املاء، واألحماض املخففة.
• هيدروجني    هيدروكسيد صوديوم              ماء            صوديوم    

•     هيدروجني                                                             حديد

• هيدروجني       أكسيد خارصني               بخار ماء        خارصني     

كبريتات 
حديدوز  

  حمض كبريتيك 
مخفف 

2Na )s(   +   H2O )l(               2NaOH )aq(   +   H2 )g(

Zn )s(   +   H2O )g(                      ZnO )s(   +   H2 )g(

Fe )s(   +   H2SO4 )aq(             FeSO4 )aq(   +   H2 )g(

ثبات مركبات الفلزات: مركبات الفلزات التي في أعلى 
سلسلة الفاعلية ثابتة وال تتحلل باحلرارة، ويقل ثبات 

املركبات مع االجتاه ألسفل السلسلة.

• معظم الهيدروكسيدات تتحلل بالتسخني إلى أكسيد 
الفلز وبخار ماء.

• معظم الكربونات تتحلل بالتسخني إلى أكسيد الفلز 
وثاني أكسيد الكربون.

• الكثير من النترات تتحلل بالتسخني إلى أكسيد 
الفلز، وغاز ثاني أكسيد النيتروجني )أبخرة بنية(، 

وغاز أكسجني.

2Fe)OH(3 )s(            Fe2O3 )s(   +   3H2O )g(

ZnCO3 )s(           ZnO )s(   +   CO2 )g(

2Cu)NO3(2 )s(          2CuO )s(  +  4NO2 )g(  +  O2 )g(
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أسئلة االختيار من متعدد

أي مجموعات الفلزات التالية مرتبة ترتيًبا صحيًحا   -1 
حسب الفاعلية بدًءا باألقل فاعلية؟ 

 Cu، Fe، Pb، Al، Zn ) أ (   
Cu، Fe، Al، Pb، Zn )ب(  
Pb، Cu، Zn، Fe، Al )جـ(   
Cu، Pb، Fe، Zn، Al )د(   

ا لتخزين املاء البارد،  يعتبر خزان مصنوع من فلز مثالّيً  -2 
لكنه يتآكل بسرعة عند استخدامه في تخزين حمض 

كبريتيك مخفف. الفلز املصنوع منه اخلزان هو:  
رصاص. )ب(  خارصني.   ) أ (   

كالسيوم. )د(  نحاس.   )جـ(   
Y ، X  و Z ثالثة عناصر فلزية. أزيح X من محلول   -3 
ملحه بواسطة Z . Y ال يزيح Y من أكسيده. X ال 

يزيح Z من محلول ملحه. رتب الفلزات الثالثة حسب 
الفاعلية )النشاط( بدًءا باألقل فاعلية )نشاط(.

XYZ )ب(    YZX  ) أ (  
  XZY )د(    ZYX  )جـ(  

أي االحتادات التالية ال ينتج تفاعل إزاحة؟  -4 
الكالسيوم، ومحلول كبريتات املاغنسيوم. ) أ (   

)ب( احلديد في محلول نترات الرصاص.  
املاغنسيوم في محلول نترات الكالسيوم. )جـ(   
اخلارصني، ومحلول كبريتات احلديدوز. )د(   

أي األكاسيد التالية ميكن اختزاله بالكربون؟  -5 
أكسيد األلومنيوم  ) أ (   
)ب( أكسيد الرصاص  

أكسيد الكالسيوم )جـ(   
أكسيد املاغنسيوم )د(   

يتفاعل فلز M، عدده الذري 11، مع املاء لتكوين   -6 
هيدروكسيد صيغته: 

M)OH(2 )ب(    MOH ) أ (   
    M2)OH(2 )د(    M2)OH(3 )جـ(   

الفلز الذي يوجد عند قمة سلسلة الفاعلية:   -7 
يفقد إلكتروًنا بسهولة.  ) أ (   

)ب( يكون مركبات غير ثابتة.  
يحترق لتكوين أكسيد حمض. )جـ(   

ن أكسيًدا من السهل اختزاله بالكربون. ُيكوِّ )د(   
يتفاعل فلز الكروم مع بخار املاء، ولكن ال يتفاعل مع   -8 
املاء البارد. يتفاعل ببطء مع حمض الهيدروكلوريك 

املخفف. يزيح النحاس عند وضعه في بعض من 
محلول نترات نحاس)II(. الترتيب الصحيح للفاعلية 

)بدًءا باألقل فاعلية )نشاًطا(( هو  
كالسيوم، كروم، نحاس. ) أ (   
)ب( كروم، كالسيوم، نحاس.  
كروم، نحاس، كالسيوم. )جـ(   
نحاس، كروم، كالسيوم. )د(   

أي االنحالالت احلرارية التالية اليحدث؟  -9 
) أ (     
)ب(    
)جـ(    

)د(     
 

َنت مخاليط متعددة من فلزات وأكاسيدها مًعا.  ُسخِّ  -10 
وجد أن:

W + Z أكسيد            Z + W أكسيد  
أكسيد X + Z             اليحدث تفاعل  
Y + X أكسيد              X +Y أكسيد  

أكسيد X + W            ال يحدث تفاعل  
الترتيب الصحيح للفاعلية )بدًءا باألقل فاعلية   

)نشاًطا(( هو:
XYZW )ب(    XYWZ ) أ (   

    YXZW )د(     YXWZ )جـ(   

2NaNO3 )s(        2NaNO2 )s( + O2 )g(
Mg)OH(2 )s(        MgO )s( + H2O )g(
2KOH )s(        K2O )s( + H2O )g(
2Ca)NO3(2 )s(        2CaO )s( 
                              + 4NO2 )g( + O2 )g(
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1 سنت
5 سنت

10 سنت
20 سنت
50 سنت
1 يورو

العملة
التكوين الفلزي النسبي

خارصنيألومنيومنيكلنحاس
2.75  

92
75
75
75
92

-
2
25
25
25
2

-
6
-
-
-
6

97.25
-
-
-
-
-

تبريد سريع )ماء(

تبريد بطيء )رمل(

نسبة النحاس

قوة السبيكة

 
فيما يلي قائمة فلزات مرتبة حسب الفاعلية   -11 

 .Z ،Y ،X النشاط(، متضمنة ثالثة فلزات مجهولة(
X Ca Mg Y Zn Fe Pb Cu Z  

أي تلك الفلزات املجهولة:  
يتفاعل مع املاء البارد؟  ) أ (   

)ب( يتفاعل مع البخار؟  
ال يتفاعل مع األحماض املخففة؟ )جـ(   

ن هيدروكسيًدا مستقًرا بالتسخني؟ ُيكوِّ )د(   
ن نترات تتحلل بالتسخني لتكون أكسيد؟   ُيكوِّ )هـ(   

ما النواجت األخرى املتكونة؟  
ن األكسيد األقل استقراًرا؟ يكوِّ )و(   

أكمل ووازن تفاعالت اإلزاحة التالية بافتراض   )ز(   
أن شحنة أيوناتها  

Z 2+ ،Y على التوالي. 2+ ،X +   
إذا لم يحدث تفاعل. اذكر ذلك.   

  -1   
  -2   
  -3   
 -4   

تخير الشاذ مما يلي، وبرر اختيارك:    -12 
صوديوم، بوتاسيوم، سيزيوم، ماغنسيوم. ) أ (   

)ب( حديد، منجنيز، كوبالت، نيكل.  
نحاس، نيكل، كروم، رصاص. )جـ(   

زئبق، فضة، ذهب، بالتني. )د(   

كالسيوم، ألومنيوم، ماغنسيوم، باريوم. )هـ(   
   -13 

 

يبني اجلدول السابق التكوين النسبي للعملة )اليورو(   
املستخدمة في أوروبا.

أي العمالت هي من سبائك النحاس والنيكل   ) أ (   
فقط؟  

ملاذا تستخدم السبائك وليس الفلزات النقية؟ )ب(   
رتب الفلزات األربعة املستخدمة حسب   )جـ(   

فاعليتها )نشاطها( )بدًءا من األكثر فاعلية   

MgSO4 )aq( + X )s(                       

Zn)NO3(2 )aq( + Y )s(                        

Fe2O3 )s( + Z )s(                        

CuCl2 )aq( + Y )s(                

)نشاًطا((.أسئلة تركيبية   
ملاذا يكون النحاس العنصر الرئيس في    )د(   

معظم العمالت؟  
ما اخلواص الفيزيائية والكيميائية التي ينبغي أن   )هـ(   

تكون للعمالت؟  
الديورالومني سبيكة ألومنيوم ونحاس. وهي سبيكة   -14 

أقوى من األلومنيوم النقي، لذا أطلق عليها ذلك 
االسم. يستخدم الديورالومني في بناء الطائرات. يبني 

الشكل التالي تغير قوة تلك السبيكة طبًقا لنسبة 
النحاس بها.  

كيف يخلط النحاس مع األلومنيوم؟ ) أ (   
)ب( ما نسبة النحاس التي تنتج السبيكة األقوى؟  

ملاذا يستخدم املاء في التبريد السريع؟ )جـ(   
ملاذا يستخدم الرمل عند التبريد )د(   

   البطيء؟
مستخدًما الشكل إلى اليسار،               )هـ(   

                  حاول تفسير كون السبيكة 
                  أقوى من األلومنيوم النقي.

ذرة ألومنيوم

ذرة نحاس

0      1       2       3      4       5       6      7
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جهد القطب ألي فلز هو داللة قدرة الفلز على فقد إلكترونات. وميكن متثيله باملعادلة التالية، حيث متثل M الفلز.

يكون التفاعل عكوًسا حيث يعتمد على فاعلية )نشاط( الفلز اآلخر في اخللية. يعطي الفلز األكثر فاعلية إلكترونات بينما 
يكتسب الفلز األقل فاعلية )نشاًطا( إلكترونات.

أكمل معادالت القطب في اجلدول أعاله. مت كتابة املعادلة األولى لك.
كلما زادت سالبية جهد القطب، كلما زادت فاعلية )نشاط( الفلز.

مستخدًما جهود القطب املعطاة فقط، رتب الفلزات حسب الفاعلية )النشاط( بدًءا باألكثر فاعلية )نشاًطا(.

الفاناديوم فلز انتقالي رمادي فضي يســتخدم بصورة رئيســية كمادة مضافة للفوالذ وفي احلفز )الفاناديوم على ســبيل املثال هو 
احلفــاز فــي طريقــة التالمس لصناعة حمض الكبريتيك(. موضعه في سلســلة الفاعلية فوق اخلارصني وأســفل األلومنيوم. تنبأ 
بتفاعلــه فــي احلــاالت التالية. إذا حدث تفاعل اكتب معادلة كيميائية بالكلمات أو الرموز. ميكنك افتراض أن أيون الفاناديوم 

.V2+ هو
سخنت قطعة نظيفة من فلز الفاناديوم في الهواء.

أضيفت قطعة نظيفة من فلز الفاناديوم للماء البارد.
أضيف حمض الهيدروكلوريك املخفف لقطعة نظيفة من الفاناديوم.

سخنت قطعة نظيفة من فلز الفاناديوم في بخار املاء.
أضيفت قطعة نظيفة من فلز الفاناديوم إلى محلول كبريتات اخلارصني.

M )s(          Mn+ )aq( + ne–

معادلة القطب جهد القطب الفلز
)II( نحاس
ماغنسيوم

حديد
كالسيوم

فضة
بوتاسيوم

رصاص
خارصني
صوديوم

Cu )s(        Cu2+ )aq( + 2e– + 0.34 فولت
- 2.38 فولت
- 0.44 فولت
- 2.87 فولت
+ 0.80 فولت
- 2.92 فولت
- 0.13 فولت
- 0.76 فولت
- 71.2 فولت

ركن التفكير

املهارة: اإلسهاب

املهارة: التنبؤ
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 ملــحوظة
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تكون أيضـًا معظــــم خامــــــــات النحـــــــــــــــــــــــــاس مـــــن نــــــــوعية
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 ملــحوظة

1100

24
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2

 ملــحوظة
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 ملــحوظة
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 ( 4Al3+
(l) +12e -           4AL(l) ( 

 ( 6O-2
(l)                    + 3O 2(g) + 12 e-     ( 
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4                 12           4    

6                  3               12    
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اللدائن "البالستيك" 
ا.  مواد شائعة ومفيدة جّدً

تتكون عادة ببلمرة جزيئات 
األلكينات غير املشبعة. 

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

تصف السلسلة املتجانسة كمجموعة مركبات عضوية لها صيغة عامة، وخواص 
كيميائية متشابهة، وتظهر تدرًجا في اخلواص الفيزيائية.  

تصف األلكانات كسلسلة متجانسة من الهيدروكربونات املشبعة ذات صيغة 
.CnH2n+2عامة

ترسم تركيب األلكانات املتفرعة وغير املتفرعة C1 إلى C4 ، وتعنون األلكانات 
غير املتفرعة؛ ميثان إلى بيوتان.  

تعرف التشكل )التزامر أو تساوي التركيب اجلزيئي(، وتكشف عن هوية 
األيزومرات )مركب يتصف بتساوى التركيب مع مركب آخر(. 

تصف خواص األلكانات )امليثان كمثال( بكونها غير فعالة عدا بداللة تفاعلي 
االشتعال واالستبدال بالكلور.

تصف األلكينات كسلسلة متجانسة من الهيدروكربونات غير املشبعة لها 
.CnH2n صيغة عامة

ترسم تركيب األلكينات املتفرعة وغير املتفرعة C2 إلى C4، وتعنون األلكينات 
غير املتفرعة؛ إيثني إلى بيوتني. 

تصف صناعة األلكينات والهيدروجني بتكسير الهيدروكربونات. 
تصف الفرق بني الهيدروكربونات املشبعة وغير املشبعة من تركيبها اجلزيئي، 

وباستخدام البروم املائي. 
تصف خواص األلكينات )اإليثني كمثال( بداللة تفاعلي االحتراق واإلضافة. 

تذكر معنى مصطلح البولي غير املشبع عند استخدامه مع منتجات الغذاء. 
تصف تصنيع السمن النباتي بإضافة الهيدروجني إلى الزيوت النباتية غير 

املشبعة لتكوين منتج صلب.
تصف تكوين البولي إيثني من اإليثني.

األلكانات 
واأللكينات

Alkanes and 
Alkenes

أهداف التعلم

4
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اجلزيئات العضوية األبسط هي الهيدروكربونات، وتكون 
جميع الهيدروكربونات تساهمية الرابطة. األلكانات إحدى 
مجموعات الهيدروكربونات، ويسمى العضـو األول من هذه 

املجموعة ميثان وصيغته اجلزيئية CH4. وككل جـزيئات 
األلكانات هو ثالثي األبعـاد، حيث حتاط ذرة الكربون من اجلهات 

األربع بأربع ذرات هيدروجني )انظر شكل 1-4(. 
ونبني الصيغـة البنائية للجزيء كما لو كان مسطـًحا وذا 

بعدين بسبب صعوبة رسم البنية ثالثية األبعاد. يبني جدول 1 
الصيغ البنائية ألول خمسة أعضاء من عائلة األلكانات. 

األلكانات واأللكينات كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

األلكانات:
هيدروكربونات مشبعة 1-4Alkanes: Saturated Hydrocarbons

شكل 4-2 الروابط التساهمية في امليثان 
واإليثان. مبا أن األلكانات 
مركبات تساهمية فإن لها 
درجات غليان منخفضة. 
معظم األلكانات غازات 

أو سوائل عند درجة حرارة 
الغرفة.  

ميثان

إيثان 

بروبان 

بيوتان  

بنتان 

تكون ذرة الكربون في وسط 
هرم رباعي األسطح، مع ذرات 
هيدروجني عند كل ركن من 

أركانه. 

الهرم رباعي األسطح 
هو شكل صلب ثالثي 
األبعاد له أربعة أوجه. 

احلالة درجة الغليان  الصيغة البنائية  الصيغة اجلزيئية  األلكان 

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

-161˚س 

-89˚س

-42˚ م

-1˚س

+36˚س

غاز

غاز 

غاز

غاز

سائل

ميثان

إيثان تستخدم  ألكان  جزيء  في  كربون  ذرة  كل  ألن  مشبعة  مركبات  األلكانات  إن  يقال 
جميع إلكترونات التكافؤ اخلاصة بها )املوجودة في الغالف اخلارجي( في تكوين روابط 

تساهمية أحادية مع أربع ذرات أخرى.
اجلزيء العضوي املشبع هو الذي ال يحتوي إال على روابط كربون - كربون 

تساهمية أحادية. 
امليثان، واإليثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان جزيئات مشبعة؛ أي أنه عند جمع عدد 

الذرات حول كل ذرة كربون )انظر جدول 1(، جتد في كل مرة املجموع أربع ذرات.

شكل 4-1 التركيب الصحيح للميثان

جدول 1 هيدروكربونات ألكانية

H — C — H

—
H

—

H

H — C — C — H

—

H

—
H

—

H

—
H

H — C — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — C — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — C — C — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H
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األلكانات واأللكينات كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

اختبر فهمك 1

خواص األلكانات 2-4Properties of Alkanes

شكل 4-4 سالسل متجانسة مختلفة

ويتضــح أيًضــا مــن )جدول 1( أن جــزيء كل عضو من عائلــة األلكانات يزيد ذرة 
كربــون وذرتــني هيدروجــني على العضو الذي يســبقه في السلســلة. وميكن في احلقيقة 
متثيــل أعضــاء تلــك العائلــة بالصيغة العامــة CnH2n+2، حيث n عــدد صحيح )مثل 1، 
ن أعضاء األلكانات مًعا  2، 3 .... إلــخ(. وميثــل عدد ذرات الكربون في اجلــزيء ويكوِّ

سلسلة متجانسة، يشترك أعضاؤها في خواص عامة معينة.
لها نفس الصيغة العامة )CnH2n+2 لأللكانات( ويختلف كل عضوين متتاليني عن   •

.CH2 بعضهما مبقدار
ميكن تكوينهم بطرق متشابهة.   •

لها خواص فيزيائية توضح التغير التدريجي كلما اجتهنا أسفل السلسلة.   •
ا لكل عضو.  لها خواص كيميائية متشابهة جّدً  •

شكل 4-3 عائلة الهيدروكربون

ن أيًضا عائالت الهيدروكربونات األخرى تلك السالسل املتجانسة. األلكينات لها  تكوِّ
صيغة عامة CnH2n، واأللكاينات CnH2n-2 )انظر جدول 4(.

)CnH2n+2( ألكانات)CnH2n( ألكينات)CnH2n-2( ألكاينات

n = 1
n = 2
n = 3 
n = 4  

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

)ميثان( 
)إيثان( 
)بروبان( 
)بيوتان(

C2H4

C3H6

C4H8

C2H2

C3H4

C4H6

 )إيثني( 
 )بروبني( 
 )بيوتني(

)إيثاين(
)بروباين( 
)بيوتاين( 

تعتبر بصفـة عامة األلكانات غير فعالة )نشطة( ألن روابطها  C-C، و C-H  تكون قوية 
للغاية، وهي ال تتفاعل مع األحمـاض، أو القلويات، أو الفلزات، أو العوامل املؤكسـدة. 
قد يبدو مفاجًئا عـدم تفاعـل البنزين )أوكتان C8H18( مع حمض الكبريتيك املركـز، أو 

فلز الصوديوم، أو برمنجانات بوتاسيوم. 

جدول 2 سلسلة متجانسة 

إذا كانت الكتلة الذرية   )1(
النسبية للكربون )Ar( هي 12   

والهيدروجني 1، أكمل اجلدول   
التالي مبلء الكتلة اجلزيئية   
النسبية )Mr( لكل جزيء  

ألكان.  

مستخدًما اجلدول املكتمل،                  )2(
ا بني درجة الغليان  مثل بيانّيً  

)احملور ص( مقابل Mr )احملور   
س(.  

ماذا يوضح ذلك املنحنى؟  )3(
ما األلكان الذي يكون سائًلا     )4(

أوًلا عند درجة حرارة الغرفة؟
ـم في ُقطـر بارد  إذا كنت ُتَخيِّ  )5(

وطـرأ صقيـع شـديد أثنـاء   
الليل. ماذا يحدث لسخان     

الغاز )بيوتان( الذي معك؟ برر   
إجابتك.  

ملـاذا يفضـل مقــاولو البنــاء   )6(
استخدام البروباجاز )البروبان(   

بدًلا من البيـوتان في مواقـع   
البناء؟   

CH4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 
C5H12 
C6H14 

Mrالصيغة األلكان 
درجة الغليان 

˚س

162-
89-
42-
1-

36+
69+

ميثان 
إيثان

بروبان 
بيوتان 

بنتان
هكسان 
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األلكانات واأللكينات كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

شكل 4-5 يستخدم غاز البيوتان كغاز 
أنابيب للطهي 

درجات الغليان 
ا درجة الغليان كلما كبر اجلزيء )انظر جدول 1(. األعضاء األربعة األول  تزيد تدريجّيً
في السلسلة غازات، ودرجات غليانها أقل من درجة حرارة الغرفة.  البنتان  C5H12 أول 
ا، يجب أن تكون  ســائل ودرجة غليانه +36˚س. ولكي يصبح أي ألكان صلًبا شــمعّيً
درجــة انصهــاره أعلى مــن درجة حرارة الغرفــة. أول عضو صلب فــي األلكانات هو رقم 

.)C16H34= CnH2n+2 ومن ثم n = 16 ست عشر في السلسلة املتجانسة )مبعنى

االحتراق 
حتتــرق جميــع األلكانــات في وفرة مــن الهواء لتكون ثاني أكســيد الكربــون وبخار ماء. 
امليثــان هــو املكون الرئيس للغاز الطبيعي، وتنطلــق كمية كبيرة من احلرارة عند احتراقه، 
ن أيًضا كربون  ومــن ثــم فهو وقــود جيد. وعند وجود كمية قليلة من األكســجني، ُيكــوِّ

)سناج(، وأول أكسيد كربون، وكذلك ثاني أكسيد كربون:
   بخار املاء             ثاني أكسيد الكربون         أكسجني             ميثان

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

يشــيع اســتخدام البيوتــان كغــاز مخيمــات )أنابيب(، ويســمى بيوتــان الوقود. وهو 
ن ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء:  يحترق أيًضا لُيكوِّ

     بخار املاء           ثاني أكسيد الكربون    أكسجني            بيوتان
2C4H10 )g(  +  13O2 )g(          8CO2 )g(     +  10H2O )g(

تفاعالت إحاللية )تبادلية( 
يحــدث ذلــك النــوع مــن التفاعالت فقــط مــع الهيدروكربونــات املشــبعة كاأللكانات، 
ويتضمــن إحالل ذرة بأخرى. فتتكون على ســبيل املثال العديــد من النواجت البديلة عند 

تفاعل امليثان مع غاز الكلور في ضوء الشمس: 
كلوريد الهيدروجني   أحادي كلورو ميثان      كلور                 ميثان

CH4 )g(   +   Cl2 )g(        CH3Cl )g(  +          HCl )g(

كلوريد الهيدروجني   ثاني كلورو ميثان             كلور     أحادي كلورو  ميثان 
CH3Cl )g(   + Cl2 )g(        CH2Cl2 )g(  +          HCl )g(

كلوريد الهيدروجني    ثالث كلورو ميثان          كلور       ثاني كلورو ميثان 
CH2Cl2 )g(  +  Cl2 )g(        CHCl3 )l(   +          HCl )g(

كلوريد الهيدروجني   رابع كلورو ميثان                كلور      ثالث كلوروميثان 
CHCl3 )l(  +  Cl2 )g(            CCl4 )l(    +          HCl )g(

ا كمخدر. ويعتبر رابع  يشــيع تســمية ثالث كلوروميثــان بالكلوروفورم وهو مفيد جــّدً
ًما، يستخدم في التنظيف اجلاف ألنه سريع التطاير )يهرب بسهولة  كلوروميثان مذيًبا قيِّ

كبخار(، ومذيًبا جيًدا للشحوم والبقع.

Isomerism :)التزامر )التشكل
البيوتــان هــو العضــو األول في سلســلة األلكانات الذي يكتســب ظاهرة التشــكل التي 
حتــدث عند ترتيب اجلزيء نفســه في ترتيبــات بنائية مختلفة، ويحتفظ في نفس الوقت 

بصيغته اجلزيئية من دون تغيير.

أيًضا كربون 
)سناج(، وأول 
أكسيد كربون 
)في كم هواء 

محدود( 

ثاني أكسيد 
كربون وبخار 

ماء )هواء 
وفير(

غاز تخييم   

غاز بيوتان 
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األلكانات واأللكينات كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

شكل 4-6 متشكالت )أيزومرات( البيوتان
الصيغــة اجلزيئيــة لأليزوبيوتــان هــى نفــس الصيغــة اجلزيئيــة للبيوتــان C4H10، ولكن 
األيزوبيوتان له سلســلة جانبية في حني البيوتان سلسلته مستقيمة.  إنهما أيزومرات؛ 
ألن لهمــا تراكيــب مختلفــة، ولهمــا خــواص فيزيائيــة مختلفــة، ورغــم ذلــك يتفاعالن 

ا بنفس الطريقة. كيميائّيً

جدول 3 متشكالت )أيزومرات( البيوتان 

األيزوبيوتانالبيوتان 

الصيغة اجلزيئية 

الصيغة البنايئة

الكثافة 
درجة االنصهار 

درجة الغليان 

0.58 جم سم-3
-138˚س
-0.5˚س

0.56 جم سم-3
-160˚س
-11.7˚س

C4H10C4H10

األلكانات
.CnH2n+2 الصيغة العامة

سالسل متجانسة للهيدروكربونات.
ا أسفل السلسلة )البنتان السائل األول(. تزداد درجات الغليان تدريجّيً

نواجت االحتراق هي ثاني أكسيد الكربون، وبخار املاء )في وفرة من الهواء(.
من البيوتان فصاعًدا، تكون األشكال البنائية املختلفة ممكنة لنفس اجلزيء، 

وتسمى باملتشكالت )األيزومرات(.
حتدث تفاعالت إحاللية لأللكانات ألنها جزيئات مشبعة.

مراجعة سريعة

H — C — C — C — C — H
—

H
—

H

—
H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — C — C — H

—

H

—
—

—

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — H

—

H

أيزوبيوتان )2- ميثيل بروبان(
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األلكانات واأللكينات كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

األلكينات:
هيدروكربونات غير مشبعة 3-4Alkenes: Unsaturated 

Hydrocarbons

يقــال إن هــذه العائلــة من الهيدروكربونــات غير مشــبعة، ألن كل ذرة كربون ال تكون 
محاطــة بأربــع ذرات أخــرى. لذلــك تكــون لبعــض ذرات الكربــون روابــط تســاهمية 

ثنائية. 
اجلزيء العضوي غير املشبع هو الذي يحتوي على رابطة تساهمية ثنائية واحدة أو 

أكثر بني ذرتي كربون.
والحتــواء األلكينــات علــى تلــك الروابــط الثنائيــة، تكــون أكثــر فاعليــة )نشــاًطا( من 
اجلزيئات املشــبعة. تكون أيًضا األلكينات مستوية الشكل حول الرابطة الثنائية، عكس 

الترتيب الرباعي حول ذرة الكربون املشبعة.

شكل 4-7 الروابط التساهمية في اإليثني 

عدد ذرات 
الكربون في 
جزيء واحد 

الكتلة اجلزيئية الصيغة اجلزيئيةاسم األلكني 
درجة الغليان الصيغة البنائية النسبية 

احلالة عند درجة 
حرارة وضغط 

الغرفة 

2

3

4

إيثني 

بروبني 

بيوتني 

C2H4

C3H6

C4H8

28

42

56

-104˚س 

-48˚س

-6˚س

غاز

غاز

غاز 

جدول 4 هيدروكربونات األلكني 

التحضير
ميكن حتضير جزيئات األلكينات بتكســير األلكانات. ويتكون غالًبا غاز الهيدروجني؛ 
لذلك تســتخدم تلك الطريقة على نطاق واســع لتحضيــر الهيدروجني. وكطريقة بديلة 
ُتكســر األلكانات متوســطة احلجم لتكوين ألكانات أصغر وأكثر فائدة )مثل اســتخدام 
أوكتان لتحضير البنزين(، وألكينات )مثل اإليثني( تستخدم لتحضير اللدائن كالبولي 

إيثني. 
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شكل 4-8 تكسير األلكانات لتكوين األلكينات 

إيثني 

أوكتان

  إيثني
)يستخدم في

 اللدائن(
)بولى إيثني(

إيثني
بارافني

صوف 
معدنى 

مبلل 
بالبرافني 

حرارة 

شرائح 
بورسيلني 

غاز 

ألكان صغير
مفيد )أوكتان ... بنزين(

  ألكان متوسط احلجم

بلل قطعة صوف معدني في سائل برافني، وادفعها إلى قاع أنبوبة غليان.   -1
ا، حتى تبقى شرائح  صمم جهاًزا كاملبني في الشكل، ممسًكا باألنبوبة أفقّيً  -2

البورسيلني في الوسط.  
سخن الشرائح بشدة، واجمع أي غاز يتصاعد فوق املاء. )ملحوظة: انزع   -3

األنبوبة عندما تتوقف عن التسخني، حتى اليحدث ارجتاع للغاز مرة أخرى(   
يكون الناجت الرئيس هو غاز اإليثني.  

اختبر قيمة pH للغاز وقابليته لالشتعال وعدم التشبع )ماء بروم(.  -4

حاول هذا !
ميكن حتضير األلكينات والهيدروجني من األلكانات بالتكسير. هل ميكنك  ) أ ( 

شرح هذه العملية؟
C2H6 )g(        ........ + H2 )g(    :أكمل املعادلة التالية )ب( 

استخدمنا في هذه التجربة التكسير احلراري. هل ميكنك ذكر نوع تكسير  )جـ( 
آخر؟

ما العملية الصناعية التي تستخدم التكسير؟     ) د ( 

جتربة 1-4
حتضير األلكينات

Experiment 4-1
Making Alkenes 

C18H38 C8H18 5C2H4
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كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

شكل 4-9 اختبارات للكشف عن 
األلكينات 

االشتعال 
حتترق األلكينات مثل األلكانات، وفي الواقع مثل أي جزيء عضوي آخر، في وفرة من 
سناج  ذي  بلهب  حتترق  ولكنها  ماء،  وبخار  كربون  أكسيد  ثاني  لتكوين  األكسجني 

أكثر؛ ألن في جزيئاتها نسبة كربون أعلى من األلكانات. 
    بخار املاء       ثاني أكسيد الكربون            أكسجني              إيثني 

C2H4 )g(   +    3O2 )g(             2CO2 )g(      +  2H2O )g(

تفاعالت إضافة 
لكــون هــذه الهيدروكربونــات غيــر مشبعـــة، يحـــدث لهــا تفاعـــالت إضـافـــة، بــدًلا 
مــن اإلحـــاللية. وبالتالــي ميكن إضافة اجلــــزيئات البسيطـــة كالهيدروجني، أو كلـــوريد 

الهيدروجني، أو املاء، أو الهالوجينات إلى األلكينات.
ن قطرات  يزول لون البروم األحمر البرتقالي بسرعة عند خلطه مع غاز اإليثني ويكوِّ

زيتية من  1و 2 - ثنائي بروموإيثان.
1و2 -ثنائي بروموإيثان                بروم              إيثني
C2H4 )g(  +   Br2 )l(              C2H4Br2 )l( 

الهيدروكربونات  بني  للتمييز  كاختبار  األحمر  البرتقالى  البروم  لون  إزالة  يستخدم 
املشبعــة وغير املشبعــة، ألن الهيدروكـربـونات غير املشبعـة هي فقط التي تزيل لون غاز 
البروم أو ماء البروم بسهولة )شكل 4-9(. يوجد تفاعل إضافة آخر لإليثني والهيدروجني 

عند 180˚س باستخدام فلز النيكل االنتقالي كحفاز. 
        إيثان             هيدروجني                إيثني 

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

تسمى تلك العملية الهـــدرجة احلفـــزية، وهي مهمـــة في تصنيع السمـــن النبـاتي من 
الزيــوت النباتية املتعددة عدم التشــبع التي حتتوي على عــدة روابط ثنائية في جزيئاتها. 
تكون عادة الزيوت النباتية الطبيعية سوائل غير مشبعة، ولكن ميكن "جتميدها" لتكوين 

أجسام صلبة، بتشبع اجلزيء بالهيدروجني.

محلول 
عدمي 
اللون 

رج

محلول 
بروم 

برتقالي 
أحمر 

سائل 
ألكني مثل 
الهكسني 

ألكني غازي 
مثل اإليثني 

محلول بروم  
برتقالي 

أحمر 
محلول 

عدمي اللون 
ألكينات غازية 

ألكينات سائلة 

خواص األلكينات 4-4Properties of Alkenes
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األلكانات واأللكينات

يحــدث أيًضــا تفاعــل إضافة لإليثني مع بخــار املاء عند 300˚س باســتخدام حمض 
فوسفوريك كعامل حفاز: 

       إيثانول                                 بخار ماء                إيثني 
C2H4 )g(    +    H2O )g(                   C2H5OH )l(

ا في صناعة الكحول، وسوف يناقش في الوحدة التالية.  ُيعتبر هذا التفاعل مهّمً

البلمرة 
ســوف تناقــش البلمــرة بالتفصيــل فــي آخر وحــدة من هذا الكتــاب واخلاصــة باجلزيئات 
الضخمــة. ونكتفــي هنا بذكر إمكانية ارتباط جزيئات األلكينات مًعا عن طريق اإلضافة 
حتــت الشــروط الصحيحة لتكوين جزيئات عمالقة تســمى بوليمــرات. جميع اللدائن 
واألنســجة التــي يصنعهــا اإلنســان بوليمــرات. وُيصنــع كل بوليمر مــن آالف الوحدات 
املتطابقة التي تسمى باملونومرات. ُيصنع على سبيل املثال البوليمر املعروف باسم بولي 

ا )n( من جزيئات اإليثني.  إيثني، من عدد كبير جّدً
            n)بولي إيثني                       )إيثني

n)C2H4(                  )C2H4(n

بلمرة 

ما العوامل املشتركة بني     )1(
األلكانات واأللكينات؟  
ما السلسلة املتجانسة؟  )2(

ما نوع التفاعالت التي حتدث     )3(
للهيدروكربونات غير املشبعة؟

أيهما يحترق بلهب أكثر سناًجا   )4(
اإليثني، أم اإليثان؟ فسر     

إجابتك؟  
ا للتمييز   صف اختباًرا كيميائّيً  )5(
بني الهيدروكربونات املشبعة     

وغير املشبعة؟  

األلكينات
.CnH2n الصيغة العامة

سالسل متجانسة من الهيدروكربونات.
تتكون عادة من تكسير األلكانات.

تكون نواجت احتراقها ثاني أكسيد الكربون، وبخار املاء في وفرة من الهواء.
يحدث لأللكينات تفاعالت إضافة ألن جزيئاتها غير مشبعة.

ميكن أن يحدث لأللكينات تفاعالت بلمرة.

مراجعة سريعة

اختبر فهمك 2

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



72

األلكانات واأللكينات األلكانات واأللكيناتكيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• األلكانات سالسل متجانسة من الهيدروكربونات ذات صيغة عامة Cn H2n+2. ُتظهر أعضاؤها )ميثان، وإيثان، 
وبروبان، وبيوتان .... إلخ( خواصَّ كيميائية متماثلة وتدرًجا في اخلواص الفيزيائية نتيجة زيادة حجم وكتلة 

اجلزيئات مثل درجات االنصهار والغليان، واللزوجة، والقدرة على االشتعال .... إلخ.
• األلكانات جزيئات مشبعة حيث حتتوي على روابط كربون - كربون تساهمية أحادية. 

ن ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء. وحتدث لها تفاعالت إحاللية مع  • حتترق األلكانات في وفرة من الهواء لتكوِّ
الكلور ألن 

جزيئاتها مشبعة.
• حتدث ظاهرة التشكل عند اختالف املركبات ذات نفس الصيغة اجلزيئية في الصيغة البنائية.

• األلكينات سالسل متجانسة من الهيدروكربونات، لها صيغة عامة Cn H2n. ُتظهر أعضاؤها )إيثني، وبروبني، 
وبيوتني ، .... إلخ( خواصَّ كيميائية متماثلة، وتدرًجا في اخلواص الفيزيائية.

• األلكينات جزيئات غير مشبعة، حيث حتتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية. وُتصنع األلكينات 
من تكسير الهيدروكربونات األعلى.

• حتترق األلكينات في وفرة من الهواء مكونة ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء. ويحدث لها تفاعالت إضافة مع 
البروم، 

والهيدروجني، وبخار املاء ألنها غير مشبعة.
• ُيختبر عدم التشبع بإضافة ماء بروم أو غاز بروم. اجلزيئات غير املشبعة فقط هي التي تزيل لون البروم األحمر البني.
• إضافة الهيدروجني للزيوت النباتية السائلة غير املشبعة، يحولها إلى ناجت صلب، يستخدم هذا التفاعل في تصنيع 

السمن النباتي. 
• تتضمن البلمرة احتاد عدد كبير من اجلزيئات غير املشبعة مًعا حتت شروط مالئمة. يتم على سبيل املثال بلمرة 

اإليثني لتكوين البولي إيثني. البوليمرات هي جزيئات ضخمة. )انظر الوحدة األخيرة(.

C4 H10 أيزوبيوتان C4 H10 بيوتان

C2 H4  إيثني C3 H6 بروبنيC4 H8 بيوتني

ملخص

H — C — C — C — C — H
—

H

—
H

—
H
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H

—
H
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H
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H
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H
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—

H

—

H
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H
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H
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H
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خريطة مفاهيم

اختبار عدم التشبع: اجلزيئات غير املشبعة فقط 
كاأللكينات ميكنها إزالة لون غاز البروم البني 

احملمر أو ماء البروم.

التشكل: ظاهرة وجود أكثر من مركب له نفس الصيغة 
اجلزيئية، ولكن يختلف في الصيغ البنائية مثل بيوتان 

وأيزوبيوتان. 

سلسلة متجانسة: عائلة من اجلزيئات العضوية 
املتشابهة ذات صيغة عامة، مثل األلكانات، 

واأللكينات، والكحوالت. ألعضاء تلك السلسلة 
خواص كيميائية متشابهة، ولكن تختلف خواصها 
الفيزيائية، مثل زيادة درجة الغليان أسفل السلسلة.

الهيدروكربونات: مركبات عضوية حتتوي 
على عنصري الكربون والهيدروجني فقط. 

الهيدروكربونات غير املشبعة: 
توجد في تلك اجلزيئات 

)ألكينات( روابط كربون - كربون 
ثنائية. لذلك تكون اجلزيئات غير 
املشبعة أكثر فاعلية، ويحدث لها 

تفاعالت إضافة.

الهيدروكربونات املشبعة: تتصل 
في تلك اجلزيئات )األلكانات( كل 

ذرة كربون بأربع ذرات أخرى بواسطة 
أربع روابط أحادية تسـاهمية. وهـذه 

املركبات غير فعالة )غير نشطة(.

Cn H2n+2 األلكانات: سالسل متجانسة من هيدروكربونات مشبعة ذات صيغة عامة

األلكانات عموًما غير فعالة )غير نشطة( ما عدا االحتراق مثل: 
                                       بخار املاء       ثاني أكسيد كربون        أكسجني        ميثان

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

األلكينات: سلسلة متجانسة من الهيدروكربونات 
غيراملشبعة وصيغتها العامة            . 

حتدث تفاعالت إضافة لأللكينات بجانب االحتراق 
عبر روابطها كربون - كربون الثنائية مع جزيئات 

بسيطة كالهيدروجني، وبخار املاء، والبروم )اختبار 
لعدم التشبع(. 

C2H4 )g(  +  H2 )g(            C2H6 )g(
                           إيثان             هيدروجني      إيثني      

C2H4 )g(  +  H2O )g(            C2H5OH )l(

C2H4 )g(  +  Br2 )g(              C2H4Br2 )g(

                           إيثانول                بخار ماء        إيثني      

                           1، 2 ثنائي بروموإيثان             بروم        إيثني      

Cn H2n

         عدمي اللون             بني محمر

بيوتني                بروبني                 إيثني             

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



74

األلكانات واأللكينات األلكانات واأللكيناتكيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

H C C H
H

H

H

H

األلكينات  األلكانات
أ

ب

جـ 

د

حتترق في وفرة من الهواء.

ال تزيل لون محلول البروم 
البرتقالي األحمر. 

لها صيغة عامة
Cn H2n + 2 

تتفاعل مع الكلور 
باإلحالل. 

ال حتترق في وفرة من 
الهواء. 

تزيل لون محلول البروم 
البرتقالي األحمر. 

 CnH2n لها صيغة عامة

تتفاعل مع الكلور 
باإلضافة.

بأ

دجـ

أسئلة االختيار من متعدد

األلكانات:   -1 
) أ ( دائًما غازات.  

)ب( أكثر فاعلية من األلكينات.  
ذوابة في املاء. )جـ(   

) د ( حتتوي روابط تساهمية أحادية فقط.  
أي مما يلي ليس جزيء غير مشبع؟    -2 

C6H6 )ب(    C4H6 ) أ (   
C3H6 )د(    C8H18 )جـ(   

يقارن اجلدول التالي األلكانات واأللكينات. أي   -3 
املقارنات التالية غير صحيح؟

 

عند احتاد اإليثني مع بخار ماء لتكوين اإليثانول يعتبر   -4 
ذلك مثاًلا لتفاعل:

إزاحة. )ب(  تعادل.   ) أ (   
إضافة.   )د(  إحالل.   )جـ(   

أي الكواشف التالية تستخدم للتمييز بني غاز اإليثني   -5 
وغاز اإليثان؟

محلول نترات فضة. )ب(  ماء البروم.   ) أ (   
محلول دليل عام. )د(  ماء اجلير.   )جـ(   

يحترق غاز X في الهواء مكوًنا مخلوًطا من غازين.   -6 
يعكر أحدهما ماء اجلير، ويحول اآلخر لون كبريتات 
النحاس الالمائية من اللون األبيض إلى األزرق. ميكن 

 :X أن يكون الغاز
أول أكسيد الكربون. )ب(  إيثني.   ) أ (   

إيثانول. )د(  هيدروجني.   )جـ(   
ما النواجت الرئيسة عند تفاعل الكلور مع امليثان؟    -7 

) أ ( كلوروميثان، وهيدروجني.  
)ب( كلوروميثان، وكلوريد الهيدروجني.  

ثنائي كلوروميثان، وهيدروجني. )جـ(   
) د ( ثنائي كلوروميثان، وثالثي كلوروميثان.  

أي مما يلي يزيل لون ماء البروم؟  -8 
نسيج نايلون. )ب(  زيت ديزل.   ) أ (   

شريط لدائني الصق.        )جـ(   
زيت نباتي. )د(   

أي من اجلزيئات التالية ألكان؟  -9 
C8H16 )ب(    C6H12 ) أ (   

C22H44 )د(          C10H22 )جـ(   
أي مما يلي صيغة بنائية غير صحيحة للهيدروكربون؟  -10 

أي األشكال البنائية التالية ليس أيزومر للهكسان  -11 
C6 H14؟  
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بأ

دجـ

الصيغة البنائية الصيغة اجلزيئية األلكان

ميثان
.........

بيوتان

CH4

C2H6

.........

.........

.........

.........

مقاوم للتجمد )1و 2 -
إيثان دايول(

من الهواء 

-1
 -2

أ

جـ

ما الصيغة البنائية للمركب الناجت من إضافة البروم إلى   -12 
البروبني؟

 
) أ ( أكمل اجلدول التالي:  -13 

 

أي األلكانات في اجلدول تعتبر: )ب(   
1- املكون الرئيس للغاز الطبيعي؟    

2- املكون الرئيس لغاز األنابيب )بيوتان     
الوقود(؟   

امليثان غاز )درجة غليانه -162˚س( ولكن من   )جـ(   
املعهود نقله كسائل )غاز نفطي سائل(. هل    

ميكنك تفسير ذلك؟  
كيف تفصل مخلوًطا من تلك األلكانات   ) د (   

الثالثة؟  
الهيكل البنائي جلزيئات أربعة هيدروكربونات أ ، ب ،   -14 

جـ ، د هي:

أسئلة تركيبية

أي تلك اجلزيئات:   
) أ ( تكون هيدروكربونات مشبعة؟  

)ب( تزيل لون ماء البروم؟  
تسمى بروبني؟ )جـ(   

) د ( يحدث لها تفاعالت إضافة؟  
تصنع مادة مقاومة للتجمد بتفاعل اإليثني مع املاء،   -15 

والهواء، وحفاز.

ما نوع هذا التفاعل العضوي؟ ) أ (   
هل اإليثني مشبع أم غير مشبع؟ )ب(   

هل 1و 2 - إيثان دايول  غير مشبع؟ )جـ(   
ماذا يفعل مقاوم التجمد لدرجة جتمد املاء؟ )د(   

هل مقاوم التجمد ذواب في املاء أم غير ذواب؟ )هـ(   
) أ ( ما السلسلة املتجانسة؟  -16 

أي السالسل املتجانسة من الهيدروكربونات   )ب(   
ميكن متثيلها بالصيغ العامة التالية؟  

 CnH2n+2 -1   
CnH2n -2   

اذكر االسم والصيغة اجلزيئية للعضو الثاني   )جـ(   
لكل من السالسل املتجانسة في )ب(.  

ا ميكن استخدامه للتمييز   اذكر اختباًرا كيميائّيً )د(   
بني الهيدروكربونات املسماة في )جـ(.  

إلى أي السالسل املتجانسة تنتمي اجلزيئات   )هـ(   
التالية؟  

H — C — C — H

H

CH2Br

—

Br

H—

—

—

H — C — C — Br

H

CH3

—

H

H—

—

—

H — C — C — H

Br

CH3

—

Br

H—

—

—

H — C — C — H

H

H

—

H

CHBr2—

—

—
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ميكن متثيل الشكل املتسلسل املستقيم أللكان األوكتان "C8H18" كما يلي:

خمسة من الهياكل البنائية التالية )أيزومرات( لألوكتان: 

استنتج األشكال اخلمسة التي تكون متشكالت )أيزومرات( لألوكتان، وارسم الصيغ البنائية الكاملة لتلك املتشكالت.

أوكتان  أوكتان 

يصبح 

)جـ ()ب() أ (

)هـ ()د(
)و(

)طـ( )ح(

ركن التفكير

املهارة: االستنتاج

)ز(
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النفط مخلـوط مـركب من 
الهيدروكربونات، تفصل 

إلى أجـزاء مفيدة داخـل 
أعمـدة جتزئة عمالقة في 

معمل تكرير النفط.

Petroleum and Fulesالنفط والوقود

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

تذكر أن النفط والغاز الطبيعي )ميثان بصفة رئيسة( مصدران للطاقة، وأن 
الوقود احلفري مصدر للطاقة غير متجدد.   

تصف النفط كمخلوط من هيدروكربونات، ُيفصل إلى مقتطفات مفيدة 
بالتقطير التجزيئي. 

ن قائمة باملقتطفات الشائعة من النفط، وحتدد استخداماتها.  تكوِّ
تشرح تكسير املقتطفات ملجابهة الطلب على اجلزيئات األصغر واألكثر فائدة. 

حتدد أن مقتطف النافتا من النفط هو املصدر الرئيس للهيدروكربونات، وأنه 
املادة اخلام إلنتاج مدى واسع من املركبات العضوية.

تصف املوضوعات املتعلقة باالستخدامات املتنافسة للنفط كمصدر للطاقة 
وكمادة خام كيميائية. 

أهداف التعلم

5
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النفط: مصدر 
للهيدروكربونات 1-5Petroleum: A Source of 

Hydrocarbons

شكل 5-1 انثناءات جيولوجية في 
طبقات الصخور

تتعلق الكيمياء العضوية بكيمياء املواد احلية، أو املواد التي كانت حية في وقت ما. 
النباتات  بالنباتات، واحليوانات احلية، واملواد كالفحم والنفط املشتقة من  لذلك تهتم 

احلية )الفحم(، أو من الكائنات البحرية امليكروسكوبية )النفط(.   
االرتباط  على  الكربـون  ذرات  قدرة  إلى  العضوية  للمـواد  الكبير  التنوع  ويرجـع 
الكربون  بذلك ذرات  ن  روابط تساهمية مستقـرة. وتكوِّ ن  لتكوِّ بذرات كربون أخرى 
جتميع  املركبات  تلك  مثل  دراســة  عند  ــا  ضــرورّيً ويصبح  حلقات.  أو  طويلة  سالسل 
اجلـزيئات املتماثلة مًعا في عائالت. وتتكون جزيئات املركبات العضـوية األبسط مثل 

الهيدروكربونات من عنصرين  فقط هما الهيدروجني، والكربون.
الرئيس  املصـدر  وهــو  املعـدني،  الزيت  أو  اخلــام،  بالزيت  النفط  أيًضا  يسمى 
اخلليج  من  العالم  مستـوى  على  متعـددة  أماكن  في  النفط  يوجد  للهيدروكربونات. 
العربى إلى اجلماهيرية ونيجيريا في أفريقيا. ومن روسيا في آسيا إلى فينزويال في أمريكا 
اجلنوبية. وحتى القطب الشمالي يوجد به مخزون من النفط. ويالحظ مهندسو النفط 
اآلن نفاد املخزون الذي يسهل العثور عليه، وأن البحث عن النفط أصبح يتم في أماكن 

ا مثل الصحاري والثلوج القطبية. نائية جّدً

جتميع الهيدروكربونات في البحر

يعتبر النفط كالفحم وقوًدا حفرّيًا تكون منذ ماليني األعوام من كائنات ميكروسكوبية 
تسمى القشريات crustacea، كانت تعيش في البحر، وعند موتها، سقطت أجسامها 
إلى قاعه. تغطت أجسامها على مدار السنوات بالطمي والطني الذي عمل على ضغطها 
هــي وعصارتها لتكويــن النفط. ُحجز النفط بعد ذلك بني طبقات الصخور، وتســببت 
حركة القشــرة األرضية في طي تلك الطبقات بحيث أصبح النفط محصوًرا في جيوب، 
كما هو مبني في شــكل5-1. وفي كثير من األحيان ومع اســتمرار التحلل جتمع غاز فوق 

ا.  ا، وهو وقود قيم جّدً النفط، يتكون من 90% ميثان، ويسمى غاًزا طبيعّيً

طبقة غير منفذة من 
الصخر  متنع هروب 

النفط والغاز

نفط  طفل

صدع 

طبقة غير منفذةماء

األستاذ ميلفني كالفني بجامعة 
كاليفورنيا زرع نوًعا من شجرة 
يوفوربيا حتتوي ثلث عصارتها 

على هيدروكربونات.
ميكـن استخــدام تلك 

الهيدروكربونات لعمل البنزين، 
الديزل، البالستيك 0000إلخ، مثل 
التي نحصل عليها  من الزيت اخلام.

ميكن زراعة حقول من تلك األشجار 
واسمها الشائع "شجر السنجاب" 

)ألن السنجاب يبتعد عن عصارتها 
الزيتية(. وميكن عندئذ حصد 
احملصول، ومعاجلته لنزع النفط. 
ويستخدم في ماليزيا زيت 

شجرة نخيل معينة كبديل لوقود 
الديزل.  

شجرة السنجاب 

زيت

زيت

زيت

زيت

 ملــحوظة
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تكرير النفط: 
التقطير التجزيئي 2-5The Refining of Petroleum:

Fractional Distillation

عمود جتزئة داخل معمل لتكرير الزيت 
اخلام.

شكل 5-2 عمود جتزئة 

يوصــف الوقــود احلفــري - ألنه اســتغرق ماليني الســنني ليتكــون - بأنه مــورد طاقة غير 
متجدد، مما يعني أنه ال ميكن تعويضه عند اســتنفاده. هذا، ولن يســتمر الوقود احلفري 

لزمن طويل مع استمرار الطلب املتزايد عليه. 
ســوف يكفــي النفــط والغــاز الطبيعي ملــدة 100 عام فقط علــى األرجح، بينما ســيبقى 
الوقــود احلفــري اآلخر، الفحم، مدة أطــول - من 200 إلى 300 عام. يتم حالًيا التفتيش 
بإحلاح عن مصادر بديلة للنفط والغاز الطبيعي، ويعتبر البيوغاز )الغاز احليوي( خليفة 

محتمًلا للنفط والغاز الطبيعي.

ا. فقد  كثيــًرا مــا يوصــف النفــط أو الزيت اخلام بأنــه مخلوط غير مفيــد ملواد مفيدة جــّدً
تعتمــد ثــروات بالد على وجود الزيت اخلام، أو الذهب الســائل كما يطلق عليه أحياًنا، 
وعلى القدرة على اســتخالصه وحتويله إلى منتجات مفيدة. ويســمى حتويل الزيت اخلام 

إلى منتجات مفيدة تكريًرا، ويتم داخل عمود التجزئة شكل 2-5.

ن الزيت اخلـام داخل عمـود التجـزئة حتى 400˚س، فيتبخـر ويتجــزأ إلى مقتطفات،  ُيسخَّ
ويحــدث ذلــك أثناء صعود األبخرة إلى أعلى العمــود. تكون درجات غليان املقتطفات 
الثقيلة كزيوت التشحيم أعلى، ومن ثم تكون باردة بدرجة كافية للتحول مرة أخرى إلى 
ســوائل. ويتم مســاعدة ذلك التكثيف باســتخدام أغطية الفقاعة، التي تسمح بتكثف 
األبخــرة ذات درجــات الغليــان العالية، وصعــود األبخرة ذات درجــات الغليان املنخفضة 
إلــى أعلــى البرج. وكلما صعدت املقتطفــات ألعلى كلما كانت أخــف. والبنزين مثال 

للمقتطف اخلفيف، ولونه أصفر باهت، وهو سيال، ويحترق بسهولة بلهب نظيف.
ــا قامًتا، وتكــون لزجة، ويصعب اشــتعالها،  باملقارنــة يكــون لــون املقتطفــات الثقيلــة بنّيً

وحتترق بلهب ملوث بالسناج. 

100˚س
 

200˚س 

300˚س

400˚س

بنزين
)نافتا(

بارافني
)الكيروسني(

زيت الديزل 

زيوت تشحيم 

زيت ثقيل وقار

غازات نفطية

غطاء الفقاعة

زيت خام 

فرن

100˚س 

200˚س 

300˚س

400˚س

400˚س
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اختبر فهمك 1
اذكر ثالثة أنواع وقود حفري.  )1(

ما العناصر التي حتتويها   )2(
الهيدروكربونات؟

ما املكون الرئيس للغاز   )3(
الطبيعي؟

هل النفط مخلوط أم مركب؟   )4(
أعِط دليًلا يدعم إجابتك.

النفط والغاز الطبيعي هيدروكربونات توجد في باطن األرض، وكل منهما 
وقود مفيد. 

النفط مخلوط من هيدروكربونات، وميكن فصله إلى مقتطفات بالتقطير 
التجزيئي. 

املقتطفات الرئيسة للنفط هي الغازات النفطية، والنافتا، والبنزين، والبرافني، 
والديزل، وزيت التشحيم، والبتومني )القطران(.

البســيط  التقطيــر  إجــراء  للمعلــم  ميكــن 
التالــي داخــل املختبــر. ويجــب اســتخدام 
خزانة لألدخنــة املتصاعدة نظًرا لروائحها 

الكريهة.
اغمس قطعة من صوف معدني في   -1
نفط، وادفعها إلى قاع أنبوبة غليان.  

ركب اجلهاز كما هو مبني مستخدًما    -2
عموًدا بارًدا لتكثيف املقطر.  

سخن النفط، واجمع املقتطفات   -3
في مدى غليان مختلف كما هو   

مبني باجلدول التالي.  

حاول هذا !

أكمل اجلدول التالي لكل مقتطف:

ترمومتر 

عمود بارد لتكثيف البخار 

قطعة صوف 
معدني 

مغمورة في 
النفط

ماء بارد 

حرارة مقتطف متكثف

مدى الغليان 
اسم املقتطف 

اللون
ما مدى سيولته؟

ما سهولة احتراقه؟

ديزل برافني نافتا بنزين 
200-300˚س130-200˚س70-130˚س30-70˚س

مراجعة سريعة

جتربة 1-5
التقطير التجزيئي للنفط 

على نطاق ضيق

Experiment 5-1
Small Scale Fractional Distillation of 
Petroleum 

ناقــالت  بعــض  طــول  يزيــد 
البحــر  تعبــر  التــي  العمالقــة  النفــط 
األبيض املتوســط عن 300 متر، وتزن 
أكثــر من 000 550 طن. يستخــــدم 
أحياًنــا البحارة الدراجــات للتنقل في 
أرجاء الســفينة. وميكن لتلك السفن 
حمــل مــا يزيــد علــى 000 350 متر 
مكعب من النفط تزيــد قيمتـــه علــى

000 000 210 دوالر. 
حــاول إيجاد نســبة النفــط املكرر 
املســتخدم فــي ليبيــا، والكميــة التي 

ر. ُتصدَّ
فكر فــي أهمية تكريــر النفط في 

ليبيا.
)0 - 300˚س(
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تكسير مقتطفات النفط:
من مقتطفات ثقيلة إلى 

مقتطفات خفيفة
3-5

The Cracking of Petroleum 
Fractions: From Heavy to Light 
Fractions

شكل 5-3 الكميات النسبية ملقتطفات 
الزيت اخلام املختلفة 

االستخدامات درجة الغلياناملقتطف
حجم اجلزيء ) ˚س ( 

البروبان للطهي 
والبيوتان لغاز 

املخيمات
البنزين للسيارات

النافتا للوقود األخف

البرافني للتسخني 
ووقود النفاثات

وقود لسيارات النقل 
والسفن

تشحيم اآلالت 
واحملركات 

يسخن القار مع 
الرمل واحلصى 
ليصبح قطراًنا 
لرصف الطرق 

أدنى من 40 

 130-40

200-150

 300-225

400-300

أعلى من 400 

غازات 
نفطية 

بنزين ونافتا 

زيت برافني
) كيروسني ( 

زيت ديزل 

زيت 
تشحيم 

قار 

حتى أربع ذرات كربون 

4-12 ذرة كربون 

10-16 ذرة كربون 

14-25 ذرة كربون 

20-70 ذرة كربون 
راسب 

جدول 1 مقتطفات الزيت اخلام 

تعتبــر بعــض مقتطفــات التــي نحصــل عليهــا بالتكرير أكثــر فائــدة من غيرهــا. ويوجد 
ســوق أكبــر ملقتطفــات البنزين والديــزل عن زيوت التشــحيم والقار )انظــر جدول 2(. 
لذلــك طورت شــركات النفــط طرًقا متكنها مــن حتويل املقتطفات الثقيلــة التي تتكون 
من جزيئات ضخمة إلى مقتطفات أخف وأكثر فائدة. وتســمى تلك العملية تكســيًرا 
وميكن أن تتم فقط بالتســخني )تكســير حراري(، أو مبساعدة عامل حفاز )التكسير 
احلفزي( وهو األكثر شــيوًعا. العوامل احلفازه املالئمة هي مســحوق أكسيد األلومنيوم، 
أو أكسيد السيليكون )IV(. توفر تلك املواد مساحة سطح ساخنة كبيرة لتسريع عملية 

التكسير دون أن تستهلك هي نفسها في العملية.
      إيثني                    بيوتان                  هكسان

C6H14 )l(          C4H10 )g(    +    C2H4 )g( 

2% غازات نفطية

5% بنزين
10% نافتا

13% برافني

20% ديزل

50% زيوت 
تشحيم وقار

الغاز الطبيعي وقود جذاب 
ألنه:

يعطــي عند احتراقــه 25% كربون   •
أقل من النفط احملترق. 

ال يبعــث أي كبريــت إلــى الهــواء   •
النفــط  مقتطفــات  عكــس  علــى 

األخرى. 
ينتج ثاني أكسيد كربون وماء دون   •

جسيمات غبار.
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اختبر فهمك 2

جدول 2 الكميات النسبية للمقتطفات املختلفة في الزيت اخلام والطلب عليها 

يتكون عادة عند تكسير جزيء مشبع ضخم كالهكسان جزيء مشبع أصغر كالبيوتان، 
وجــزيء غيــر مشــبع كاإليثــني. ويتكون أيًضا فــي كثير من األحيان غــاز الهيدروجني، 
ا للهيدروجني. يؤدي تكسير مكونات  ا مهّمً ولذلك تعتبر عملية التكسير مصدًرا صناعّيً
كالنافتا إلى تكون املئات من املواد الكيميائية، تســمى بتروكيماويات )مســتحضرات 
ا فــي صناعــة اللدائــن، واألليــاف االصطناعيــة، واملطاط،  كيميائيــة( وهــي مفيــدة جــّدً

واملنظفات، والعقاقير.
ينتــج تكســير النافتــا مع الهــواء والبخار في غــاز الطهي. ويتكون مــن 60%هيدروجني 
ا كوقود للطهــي. والنافتا أيًضا املــادة اخلام الرئيســية في صناعة  تقريًبــا وهــو مفيــد جــّدً
الكيميــاء العضوية حيث يوفر تكســير  النافتااملئــات من املواد الكيميائية املفيدة للغاية. 
يؤدي ذلك إلى اســتخدامات متنافســة لهذا املقتطف كمصدر طاقة أو كمادة كيميائية 

خام.

هكسان

بيوتانإيثني 

تأمل املقتطفات التالية:
النافتا، البرافني، الغازات النفطية، 

القار، الديزل، زيت التشحيم.
أي تلك املقتطفات:

له أقل درجة غليان؟  )1(
يستخدم لرصف الطرق؟  )2(
له أطول سلسلة كربون؟  )3(

األسهل اشتعاًلا؟  )4(
يستخدم كوقود للنفاثات؟  )5(

شكل 5-4 تكسير الهكسان 

بالستيك 

دهانات 

منظفات 

عقاقير 

إضافات نفطية مبيدات

مستحضرات جتميل 

مطاط 
اصطناعي

غراء

النافتا 

استخدامه اليومي  اخلام  مقتطف الزيت 

الغازات النفطية 
البنزين 
النافتا 

البرافني 
الديزل 

زيت التشحيم 
القار 

2
5
10
13
20
20
 30

5
25
5
10
25
15
15

النسبة التقريبية

شكل 5-5 استخدامات النافتا: مادة خام كيميائية 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



النفط والوقود

83

فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• تتعلق الكيمياء العضوية بكيمياء املركبات الكربونية )عدا األكاسيد و الكربونات(.

املركبات العضوية األبسط هي هيدروكربونات حتتوي على ذرات كربون وهيدروجني فقط.    
• النفط والغاز الطبيعي وقودان حفريان، وهما مصدران غير متجددين للطاقة.

ر إلى نواجت مفيدة بالتقطير التجزيئي. املقتطفات املهمة  • النفط أو الزيت اخلام مخلوط من هيدروكربونات، وُيكرَّ
هي: 

البنزين )اجلازولني(، يستخدم كوقود للسيارات.   -1
البرافني )الكيروسني(، يستخدم كوقود للتسخني، والطهي، وحملركات الطائرات.   -2

الديزل، يستخدم كوقود حملركات الديزل.  -3
زيوت التشحيم، تستخدم كشحم للتزليق، وكمصدر للتلميع والشمع.  -4

القار، يستخدم لرصف الطرق.  -5
• التكسير عملية لتحويل املقتطفات الثقيلة )اجلزيئات الضخمة( إلى مقتطفات أصغر وأخف وأكثر فائدة، عادة 

مع تصاعد غاز هيدروجني. املقتطفات األصغر واألخف هي أكثر فائدة وعليها طلب أكبر.
• النافتا مقتطف خفيف من النفط، وهو مفيد كمادة خام كيميائية إلنتاج بتروكيماويات )مركبات عضوية( 

على نطاق واسع مثل الغراء، والعقاقير، والطالءات، واملبيدات .... إلخ.

ملخص
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خريطة مفاهيم

مركبات عضوية طبيعية:  تكون جميع املواد 
في الكائنات احلية عضوية، وتتضمن املركبات 

العضـوية الطبيعية املـواد الغــذائية، واملطـاط، 
واحلرير الطبيعي، والصوف .... إلخ. 

مركبات عضوية اصطناعية: يصنع معظمها 
من مواد توجد في الفحم والنفط. وتشمل 

البالستيك، والعقاقير، والصبغات، والوقود، 
والنسيج، واملبيدات، واملنظفات. 

التكسير: تكسير، باستخدام احلرارة و/أو 
احلفاز، املقتطف الثقيل )جزيء كبير( إلى آخر 

أخف وأكثر إفادة كالبنزين )جزيء صغير( مثل:
           إيثني           أوكتان                      ديكان

C10H22 )l(            C8H18 )l(  +  C2H4 )g(

النافتا: بجانب استخدامه 
كوقود، 

هو املادة اخلام لصناعة العديد من 
املواد كاألدوية، واللدائن، 

واألقمشة االصطناعية ... إلخ. 

استخدام مقتطفات النفط: 
• غاز الطهي )أخف مقتطف(

• النافتا )وقود أخف( 
• البنزين )وقود(

• البرافني )تسخني، ووقود الطائرات( 
• الديزل )وقود للحافالت، والقطارات... إلخ( 

• زيت التشحيم  )اآلالت(
• القطران )راسب ألساسات الطرق( املقتطف األثقل 

املجموعة الوظيفية: ذرة أو مجموعة 
ذرات حتدد اخلـواص الكيميائية لكل 

اجلزيء العضوي. 

الهيدروكربـونات: املـركبات 
العضـوية األبسط، وتتكون من 

عنصري الهيدروجني، والكربون 
فقط. 

الكيمياء العضوية: كيمياء 
مركبات الكـربون عدا أكاسيد 

الكربون والكربونات. 

الوقود احلفري: يتكون من احليوانات 
والنباتـات امليتة التي عـاشت على األرض 

منذ ماليني السنني، ويتضمن الفحم، 
والنفط، والغاز الطبيعي.

النفط: املصدر الطبيعي 
للهيدروكربونات ومعه الغاز 

الطبيعي )ميثان بصفة رئيسة(. 

تكرير النفط: تقطير جتزيئي يشطر النفط 
إلى مقتطفاته املختلفة. املقتطفات األخف 

)غاز طهي، نافتا( لها درجـات غليان 
منخفضـة، وتصعـد ألعلـى برج التقطير 

في حني تبقى املقتطفـات األثقل )الديزل، 
وزيت التشحيم( في أسفـل البرج. 
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أسئلة االختيار من متعدد

النفط وقود حفري ألنه:  -1 
تكون منذ ماليني السنني. ) أ (   

)ب( تكون من كائنات حية مجهرية تسمى     
القشريات.

يحتوي على قطع صغيرة من عظام احلفريات. )جـ(   
يوجد بالقرب من حفريات النباتات واحليونات. )د(   

النفط أو الزيت اخلام:    -2 
مركب كيميائي معقد. ) أ (   

)ب( مخلوط من سوائل عضوية متنوعة.  
محلول مشبع لغازات عضوية متعددة مذابة في   )جـ(   

الزيت.  
محلول مشبع ملواد صلبة عضوية متعددة مذابة   )د(   

في الزيت.  
أي مما يلي وقود متجدد؟  -3 

) أ ( البيوغاز.  
)ب( الفحم.  

الغاز الطبيعي. )جـ(   
النفط.   )د(    

ميكن فصل الزيت اخلام إلى مكوناته املختلفة بالتقطير   -4 
التجزيئي، ألن مقتطفاته:

ممتزجة.  ) أ (   
)ب( عدمية اللون.  

تذوب في املاء. )جـ(   
لها درجات غليان مختلفة.  )د(   

أي من قوائم مقتطفات النفط التالية مرتبة طبًقا لزيادة   -5 
درجة الغليان؟

زيت التشحيم، البنزين، البرافني، الديزل. ) أ (   

)ب( البنزين، البرافني، الديزل، زيت التشحيم.  

البنزين، الديزل، البرافني، زيت التشحيم. )جـ(   
الديزل، زيت التشحيم، البنزين، البرافني.  )د(   

تشير األسئلة من 6-8 إلى الرسم التالي الذي يبني عمود 
جتزئة لتقطير الزيت اخلام.

 عند أي املواضع أ، ب، جـ، د ينتج املقتطف الذي . . .
ن مع احلصى والرمل، يستخدم لرصف  عندما ُيَسخَّ  -6 

الطرق؟
يحتوي املصدر الرئيس للهيدروكربونات، ويستخدم   -7 

كمادة خام ملدى كبير من املركبات العضوية؟  
يستخدم في التكسير إلنتاج جزيئات أصغر وأكثر   -8 

فائدة؟   
تكسير جزيء هيدروكربون يسبب:  -9 

بلمرة اجلزيء.  ) أ (   
)ب( استبدال داخل اجلزيء.  

تكون جزيء هيدروكربون أصغر. )جـ(   
إضافة داخل اجلزيء.  )د(   

C18H38  إذا كسرت جزيًئا كجزيء األوكتاديكان  -10 
ماذا يكون الناجت احملتمل؟  

C36H74 )ب(    C9H18 ) أ (   
 CO2 )د(    C18H36 )جـ(   
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أسئلة تركيبية

وقود/ ديزل/
زيت تشحيم 

بنزين/ 
كيروسني 

النافتا  املصدر 

اخلليج العربي
نيجيريا 

ليبيا 
فنزويال 

20
24
30
2

34
38
38
18

46
38
32
80

 
يبني الشكل التالي بعض منتجات عمود جتزئة في   -11 

معمل تكرير نفط.
 

أي املقتطفات أ، ب، جـ، د أو هـ: ) أ (   
1- أكثر احتماًلا أن تكون كيروسني )برافني(؟    

2- تستخدم كوقود في املنازل والسفن؟    
3- تسمى الراسب؟   

)ب( 1- ملاذا نحتاج إلى إعادة تكوين مقتطف النافتا؟  
2- ملاذا يتم تكسير مقتطف زيت التشحيم؟    

3- ملاذا ينتج من التكسير جزيئات غير مشبعة          
                كاإليثني والبيوتني؟

املكون الرئيس للبنزين هو األوكتان C8H18. يحدث   -12 
االحتراق الداخلي داخل احملرك بخلط بخار البنزين مع 

الهواء، ومن ثم إشعال املخلوط. وإذا احتوى البنزين 
ا.  على نسبة عالية من البنزين يسمى مخلوًطا غنّيً

إذا احتوى البنزين على نسبة عالية من الهواء يسمى 
مخلوًطا ضعيًفا. عند عمل احملرك مبخلوط غني، كثيًرا 
ما تغطى ماسورة العادم بطبقة من راسب أسود. وعند 

عمل احملرك مبخلوط ضعيف يتكون غازان عدميا اللون، 
أحدهما سام واآلخر يعكر ماء اجلير.  

ما الراسب األسود املتكون؟  ) أ (   
)ب( ما الغازين عدميي اللون؟  
ا؟ أي الغازين يكون ساّمً )جـ(   

 

يبني اجلدول التالي التكوين التقريبي لزيوت خام   -13 
مختلفة، معبًرا عنها بالنسب املئوية للكتلة.

اقترح أسباًبا الرتفاع سعر برميل الزيت اخلام من شمال أفريقيا 
وانخفاض سعر نظيره من فنزويال.

ارسم مخطًطا للجهاز املستخدم في التقطير التجزيئي   -14 
 B ،A للنفط في املعمل. وافترض أسماء املكونات

E ،D ،C حيث يتصاعد A أوًلا حتى E أخيًرا. أي 
املقتطفات:

لها أقل درجة غليان؟ ) أ (   
)ب( حتترق باللهب األكثر سناًجا؟  

األسرع التهاًبا؟ )جـ(   
أكثر مالءمة كوقود للديزل؟ )د(   

أكثر مالءمة كوقود بنزين؟ )هـ(   
حتتوي على جزيئات هيدروكربون لها أعلى   )و(   

كتلة جزيئية؟   
أكثر مالءمة للتكسير؟ )ز(   

أكثر تطايًرا )يتحول بسهولة إلى غاز(؟ )ح(   
يستخدم النفط كمصدر للطاقة أو كمادة خام   -15 

كيميائية.  
اذكر أربعة مصادر للطاقة )وقود( من النفط.  ) أ (   

)ب( 1- أي مقتطف هو مادة خام كيميائية رئيسية؟
2- اذكر أربعة استخدامات للمواد الكيميائية    

                       املصنعة من هذا املقتطف.
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يستخدم هذا النشاط فكرة "خرائط العقل" في محاولة لتنظيم معرفتك مبقتطفات النفط. 

عملية جتزئة 

راسب 

يستخدم لـ 

يستخدم لـ يستخدم لـ يستخدم لـ 

عملية جتزئة 

غاز خفيف 

يستخدم لـ 

النفط

كلمات لالستخدام 
وقود طائرات

تقطير جتزيئي 
كيروسني 

بنزين 

قار
زيت وقود 

زيت تشحيم 
بالستيك 

تكسير 
وقود للسيارات 

صناعة السمن النباتي 
رصف الطرق 

الديزل 
وقود لسيارات النقل 

هيدروجني 
إيثني 

كربون
ت 

ذرا
 50

-2
0 50-70 ذرات كربون 

ون 
2 ذرات كرب

5-14

10-16 ذرات كربون 
4-12 ذرات كربون 

جزيء غير مشبع 

ركن التفكير

املهارة: التنظيم

يستخدم لـ 
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الوحدة

الكحوالت واألحماض الكربوكسيلية كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

اإليثـانـول هو الكحول 
املستخـدم في املشـروبات 
الكحولية، كما يستخدم 

كوقود للسيارات و الصواريخ.

بعض مشتقات 
 Some Hydrocarbonالهيدروكربونات

Derivetives

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

 .-OH تصف الكحوالت كسلسلة متجانسة حتتوي على املجموعة الوظيفية
ترسم تركيبات الكحوالت غير املتفرعة من امليثانول إلى البيوتانول وتكتب أسماءها. 

تصف خـواص الكـحـوالت بداللة االحتراق واألكـسدة إلى أحماض كربوكسيلية. 
تصف تكوين اإليثانول بتخمر اجللوكوز وبواسطة اإلضافة احلفزية لبخار املاء إلى اإليثني. 

تذكر بعض استخــدامـات اإليثانول كمـذيب، وكوقـود، وكمشـروبات كحولية.
.- COOH تصف األحماض الكربوكسيلية كسلسلة متجانسة حتتوي املجموعة الوظيفية

ترسم تركيبات األحماض الكربوكسيلية غير املتفرعة من حمض امليثانويك إلى حمض 
البيوتانويك وتكتب أسماءها. 

تصف األحماض الكربوكسيلية كأحماض ضعيفة تتفاعل مع الكربونات، والقواعد، 
وبعض الفلزات. 

تصف تكوين حمض اإليثانويك عن طريق أكسدة اإليثانول بأكسجني الغالف اجلوي، أو 
ثاني كرومات البوتاسيوم احملمضة. 

تصف تفاعل حمض اإليثانويك مع اإليثانول لتكوين اإلستر، وإيثانوات اإليثيل.
تذكر بعض االستخدامات التجارية لإلسترات.

تصنف تفاعالت الفينول مع القواعد والصوديوم لتكوين أمالح.
تصف نترتة وبرومة الفينول

تفسر السهولة النسبية لعملية برومة الفينول، مقارنة بالبنزين، على أساس نشاط حلقة البنزين.
تفسر احلموضة النسبية لكل من املاء والفينول والكحول.

تذكر استعماالت الفينوالت في التطهير.

أهداف التعلم

6
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الكحوالت:
 -OH املجموعة الوظيفية 1-6Alcohols: The -OH Functional

Group

H—C—O—H

—

H

—

H

H—C—C—C—C—O—H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H—C—C—C—O—H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H—C—C—O—H

—

H

—

H

—

H

—

H

CH3OH

C2H5OH

C3H7OH

C4H9OH

ال حتتــوي تلــك املركبــات علــى مجــرد عنصــري الكربــون والهيدروجــني، ولكــن أيًضــا 
ن مثــل الهيدروكربونــات سلســلة متجانســة لها الصيغــة العامة  علــى األكســجني. تكــوِّ
CnH2n+1OH، وتســمى مجموعــة  OH- مجموعــة وظيفيــة وهــي اجلزء مــن اجلزيء 
الذي يحدد خواصه. وينبغي عدم اخللط بينها وبني أيون الهيدروكسيد للقلويات؛ ألن 

الكحوالت تكون متعادلة التأثير على صبغة دوار الشمس.  
الكحول األكثر أهمية هو اإليثانول، وهو املستخدم في الطب. الكحول املميثل هو 
إيثانول )95%( مضاًفا إليه ميثانول، وصبغة ملونة تســمى بيريدين. تســتخدم الصبغة 
ا؛ ألن امليثانول ســام. ويشــيع اســتخدام الكحول  حتى ال يخطئه أحد ويظنه إيثانوًلا نقّيً

املميثل كمذيب طالء، وكوقود. يبني جدول 1 الكحوالت املختلفة وصيغها البنائية.

مذيب، كحول مميثل

مذيب، وقود، كحول طبي

مذيب، أيروسوالت، مقاوم 
للتجمد

طالء الكيه، مذيب، عطور، 
نكهات 

1

 2

3

4

امليثانول

اإليثانول 

البروبانول

البيوتانول

االستخدامات n درجة الغليان قيمة الصيغة البنائية  الصيغة اجلزيئية اسم الكحول

65

 78

97

117

جدول 1 )أ( العائلة املتجانسة للكحوالت
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حتضير اإليثانول
التخمر

أكسيـد  وثاني  إيثانـول  إلى  مثًلا(  أو سكـروز  )جلـوكـوز،  محلـول سكـر  أي  حتـويل  هو 
كربون بفعل اخلميرة. حتتوي اخلميرة على حفازات حيوية تسمى أنزميات، تساعد على 

حتويل السكر إلى كحول: 
ثاني أكسيد الكربون                      إيثانول                            جلوكوز 

  C6H12O6 )aq(           2C2H5OH )aq(     +     2CO2 )g(خميرة

CH2 = CH2

C6H6

CH3CHO

CH3COCH3

CH3COOH

CH3COOC2H5

CH3NH2

CH3CONH

الكينات

األريالت 

األلدهيدات

الكيتونات

األحماض 
الكربوكسيليه

اإلسترات

األمينات

األميدات

الصيغ لألمثلة الكيميائية فئة املركبات أمثلة املجموعة الوظيفية

االيثني

البنزين 

اإليثانال

البروبانون

حمض اإليثانويك 
)اخلليك(

ايثانوات اإليثيل

ميثيل أمني

ايثان أميد
جدول 1 )ب( بعض املجموعات الوظيفية

   

 

—COOH

R—COO—R

— NH2

— CONH2

 — C — H
—

O
—

—

O

—

— C —

—C = C—

— —
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 شكل 6-1 جهاز التخمير

يتم عادة التخمير في املنزل بواسطة دورق مخروطي يسمى دامجانة، أو في املعمل في 
جهاز تخمير )انظر شكل 1-6(.

ماء جير

املعمل

محبس هواء
     محلول معقم

دورق دامجانة

اخلميرة 
ومحلول 

سكر
املنزل

تتراوح أفضل درجة حرارة للتخمر ما بني 18- 20˚س، وُتصبح اخلميرة وهي كائن 
حي يتغذى على السكر غير نشطة عند أي درجة حرارة أدنى من تلك الدرجة، كما أن 
درجات احلرارة األعلى تقتلها. تفضل اخلميرة الشروط الالهوائية للتكاثر والنمو، مما 
يعني أنها ال تفضل الهواء أو األكسجني. وبناًء عليه يسمح محبس الهواء لفقاعات ثاني 
أكسيد الكربون بالهروب عند ملئه باملاء أو الكحول املعقم، وال يسمح بدخول الهواء.

أذب بعض السكر في املاء في أنبوبة اختبار.   -1
أضف بعض اخلميرة، وصل فوهة بالونة بقمة أنبوبة االختبار.  -2

اترك األنبوبة في مكان دافئ لعدة أيام.   -3

حاول هذا !
ما الغاز الذي أدى إلى انتفاخ البالونة؟ ) أ ( 

كيف تكشف عن هوية ذلك الغاز؟ )ب( 
خميرة 

ومحلول سكر 

بالون

جتربة 1-6
التخمر

Experiment 6-1
Fermentation
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شكل 6-2 استخدامات اإليثانول

مذيبات

غراء

مستحضرات جتميلاملشروبات احملرمة

تصنيع اإليثانول
السكر  باستخدام  املاضي  نطاق واسع في  اإليثانول يصنع على  كان 
لتصنيـع  خــام  كمـادة  ا  جّدً غالًيا  السكــر  أصبــح  ولكـن  والتخمير، 
كميات الكحـول الكبيرة املطلـوبة. وأصبح اآلن من األرخص إنتاج 
الكحول من زيت النفط. وحتى نكون أكثر دقة ُينتج الكحول من 
غاز اإليثني الذي نحصل عليه من تكسير مقتطفات متعددة للـزيت 
اخلـام. وعند إمــرار املـاء واإليثني حتت ضغـط عاٍل خـالل حفاز حمض 
س، يحدث التحول إلى إيثانـول.  فوسفوريك عند درجة حرارة 300̊ 

هذا التفاعـل هو إضـافة املاء إلى جزيء غير مشبـع.
             إيثانول                   بخار ماء                  إيثني

C2H4 )g(     +   H2O )g(            C2H5OH )l(

لإليثانول استخدامات عديدة. فهو مذيب ووقود جيد، 
ويستخدم كمذيب في صبغة اليود والورنيش الفرنسي 

كما يدخل في الكحول املميثل، والبنج اجلراحي، ومرطبات 
ما بعد احلالقة. 

وفي  السيـارات،  في  البنزين  من  بدًلا  كـوقـود  أحياًنا  ويستخـدم 
االستخدامات اخللوية كاملخيمات.

خواص اإليثانول
اإليثانول مثل الكحوالت األخرى، سائل عدمي اللون، له رائحة نفاذة، 

ذواب في املاء وميكن فصله عن املاء بالتقطير التجزيئي.

إيثانول
وقود

االحتراق
ن ثاني أكسيد الكربون وبخار  يحترق اإليثانول في وفرة من الهواء بلهب نظيف ليكوِّ

املاء:
    بخار املاء        ثاني أكسيد الكربون            أكسجني               إيثانول 

C2H5OH )l(    +   3O2 )g(         2CO2 )g(      +     3H2O )g(

ويكون هذا التفاعل طارًدا للحرارة، ويعطي كميات حرارة كبيرة. يستخدم لذلك 
اإليثانول أحياًنا كوقود في السيارات ذات األداء العالي، أو في الصواريخ.

األكسدة 
َيْحَمُض اإليثـانـول إذا ترك معـرًضا للهـواء، ويشيـع ذلك مع املشروبات احملرمة التي تفتـح 
حمض  إلى  الهــواء  بفعل  اإليثانول  إلى تأكسـد  وتترك، دون أن تشرب. ويرجـع ذلك 

اخلليك، املعروف باسم اخلل.
     ماء                    حمض اخلليك                    أكسجني               إيثانول

C2H5OH)l(   +   O2)g(            CH3COOH)aq(   +   H2O)l(

ُدفئت  إذا  اإليثانول.  املؤكسدة ألكسدة  العوامل  استخدام  الطريقة،  بنفس  وميكن 
برمنجانات البوتاسيوم احملمضة مع اإليثانول، تتحول من اللون الوردي إلى عدمية اللون، 
مما يبني أكسدتها للكحول. يغير أيًضا العامل املؤكسد ثاني كرومات البوتاسيوم لونه 

)من البرتقالي إلى األخضر(، عند التدفئة مع اإليثانول.    
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اختبر فهمك 1

اجلزيء التساهمي
اإليثانول مثل معظم اجلزيئات العضوية، تســاهمي الرابطة. ولذلك ال توجد به أيونات، 
ومجموعة الهيدروكســيل )OH-( ليســت مثل أيون الهيدروكســيد )–OH(. اإليثانول 
ــا ولكنــه متعادل، واليســمح مبرور الكهربــاء خالله ألنــه الإلكتروليتي. يعقد  ليــس قلوّيً

جدول 2 مقارنة بني اإليثانول، وهيدروكسيد الصوديوم.

جدول 2 مقارنة بني اإليثانول، وهيدروكسيد الصوديوم

هيدروكسيد الصوديوماإليثانول

اليؤثر على صبغة دوار الشمس
تساهمي الرابطة

الإلكتروليتي
ن  يتفاعل مع األحماض العضوية ليكوِّ

إسترات وماء.

يحول لون صبغة دوار الشمس إلى األزرق
أيوني الرابطة

إلكتروليتي
ن  يتفاعل مع األحماض املعدنية ليكوِّ

ملًحا وماء.

يستخدم تغير اللون في اختبار النفخ بأوروبا للكشف عن تعاطي السـائقني للخمور، 
حيث يطلب منهم النفـخ في كيس يحتوي على بلورات ثاني كرومـات بوتاسيـوم، فإذا 

تغير لون البلـورات من البرتقالي إلى األخضر يكون السائق مخموًرا.

1- ضع محلول ثاني كرومات البوتاسيوم في أنبوبة غليان حتى ربعها     
فقط، ثم أضف قليًلا من حمض الكبريتيك املخفف. 

2- ثم أضف قليًلا من إيثانول، وركب اجلهاز كما يلي:

ر في أنبوبة اختبار  3- دفِّئ املخلوط برفق في أنبوبة الغليان، واجمع املَُقطَّ
محاطة مباء بارد.

حاول هذا !
ما التغير اللوني لثاني كرومات البوتاسيوم احملمضة؟ هل تستطيع تفسير  ) أ ( 

ذلك؟
ر؟ ما رائحة املَُقطَّ )ب( 

ر حمض، كيف تثبت خواصه احلمضية؟ املَُقطَّ )جـ( 

حتتوي جميع الكحوالت على    )1(
مجموعة هيدروكسيل. ما     

صيغتها؟  
ما املقصود بالتخمر؟  )2(

ما األنزمي؟  )3(
ما الغاز املتصاعد أثناء التخمر؟  )4(
اإليثانول قابل لالشتعال، ما     )5(

ناجتي احتراقه؟  
ما احلمض املتكون عند أكسدة    )6(

اإليثانول بالهواء؟  
كيف يختلف اإليثانول عن     )7(

هيدروكسيد الصوديوم؟  
هل ميكنك تسمية حمض     )8(
كربوكسيلي وإعطاء صيغته؟  

جتربة 2-6
أكسدة الكحوالت

Experiment 6-2
Oxidation of Alcohols 
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األحماض الكربوكسيلية:
 -COOH املجموعة الوظيفية 2-6Carboxylic Acids: 

The -COOH Functional Group

األحمــاض الكربوكســيلية أحمــاض عضويــة ضعيفــة حتتــوي علــى املجموعــة الوظيفيــة 
COOH-، وهــي شــائعة فــي الفواكــه واملــواد الغذائيــة ولهــا خــواص حمضيــة منوذجيــة، 
ن كالهيدروكربونات والكحوالت  فتتفاعــل مع الفلــزات، والقلويات، والكربونــات وُتكــوِّ

 CnH2n+1COOH سلسلة متجانسة لها صيغة عامة
وأهم حمض عضوي هو حمض اخلليك املعروف بحمض األسيتيك، والذي ُيحَصل 
عليه بأكســدة اإليثانول مع الهواء. يوجد في الهواء كائنات دقيقة تســمى بكتيريا تساعد 

على تلك األكسدة.
           ماء               حمض اخلليك                       هواء                 إيثانول     
C2H5OH )l(   +   O2 )g(              CH3COOH )aq(    +  H2O )l(

ُيصنــع اخلل بتلك الطـــريقة، وهو يحتـــوي علــى 5% حمض خليك. يستخـــدم اخلل مع 
الطعام كمادة حافظة ومعطي نكهة. 

حمــض األســيتيك أيًضــا مــن املــواد الكيميائيــة الصناعية املهمــة. فهو يســتخدم مع 
مــواد كيميائيــة أخــرى في تصنيع العقاقيــر، والصبغات، والطالءات، ومبيدات احلشــرات 

واللدائن. ويستخدم أيًضا في صناعة مواد عضوية مفيدة تسمى اإلسترات.
خواص األحماض العضوية

تؤثر األحماض العضوية مثل كل األحماض على األدلة، وحتول صبغة دوار الشمس  الزرقاء 
املبللــة إلــى اللون األحمر. ويكــون لألحماض العضوية خواص حمضيــة منوذجية، ولكنها 
تختلــف عــن األحمــاض املعدنيــة مثل حمــض الكبريتيــك، وحمض النيتريــك، وحمض 
الهيدروكلوريك  في كونها أحماًضا ضعيفة ومن ثم تتفاعل ببطء أكبر. يرجع السبب في 
ن أيونات هيدروجني بسهولة كاألحماض  ذلك إلى أنها تفضل الوجود كجزيئات، وال ُتَكوِّ

املعدنية، وتتفاعل ببطء مع فلزات كاملاغنسيوم ليتصاعد غاز الهيدروجني: 
     غاز هيدروجني      أسيتات ماغنسيوم                  حمض أسيتيك           ماغنسيوم

Mg )s( + 2CH3COOH )aq(        )CH3COO(2Mg )aq(  +  H2 )g(
وتتفاعل ببطء مع كربونات الفلزات ككربونات الصوديوم، ويتصاعد غاز ثاني أكسيد 

الكربون: 
                    ماء           أسيتات صوديوم            حمض أسيتيك     

خواص الكحوالت
حتترق في وفرة من األكسجني لتكون ثاني أكسيد كربون وبخار ماء.

تتأكسد بالهواء إلى حمض عضوي )مثل اإليثانول إلى اخلل(.
سوائل تساهمية )متعادلة والإلكتروليتية(.

تتفاعل مع األحماض العضوية لتكون اإلسترات.

بكتيريا

ثاني أكسيد  
كربون

كربونات 
صوديوم

.

مراجعة سريعة

Na2CO3 )s( +  2CH3COOH )aq(         2CH3COONa )aq( + H2O )l( + CO2 )g(
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شكل 6-3 استخدامات األحماض العضوية

n الصيغة البنائية الصيغة اجلزيئية اسم احلمض قيمة

0

1

2

3 

حمض امليثانويك
 )فورميك(

حمض اخلليك
 )األسيتيك(

حمض البروبانويك 

حمض البيوتانويك 

جدول 3 األحماض العضوية

طالء
منكهات

طالء

مواد حافظة

حمض خليك 

عقاقير
أحماض عضوية

بالستيك 

مبيدات حشرية 

صبغات

مكان وجودهاحلمض العضوي

حمض الالكتيك 
حمض األوكساليك 

حمض الستريك 

حمض الفورميك 
حمض الطرطريك 
حمض األسيتيك 

حمض املاليك 
جدول 4 األحماض العضوية

اللنب احلامض 
السبانخ، وعشب الراوند 

الليمون، )فواكه 
احلمضيات(

لدغ احلشرات واألشواك 
عصير العنب 

اخلل 
التفاح والكمثرى 

HCOOH

CH3COOH

C2H5COOH

C3H7COOH
H — C — C — C — C

—

H

—
H

—

H

—
H

—
H

—

H
—

O
—
—

O — H
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اإلسترات: نواجت تفاعل 
األحماض مع الكحوالت 3-6Esters: Reacting Acids with 

Alcohols

شكل 6-4 استخدامات اإلسترات  

تعادل أيًضا األحماض العضوية القلويات لتكوين أمالح عضوية وماء: 

 ماء            أسيتات صوديوم                  حمض أسيتيك        
NaOH )aq(  +  CH3COOH )aq(        CH3COONa )aq(  +  H2O )l(

عند تدفئة حمض األسيتيك مع اإليثانـول، في وجـود نقط قليلة من حمض الكبريتيك 
املركز كحفـــاز، يتكون إســتر يســمى إيثانوات اإليثيل، و له مثل كل اإلسترات رائحة 

ذكية. 
        ماء             إيثانوات اإليثيل                 حمض إيثانويك                إيثانول                  
C2H5OH )aq( + CH3COOH )aq(      CH3COOC2H5 )aq( + H2O )l(

ينتــج هــذا التفاعــل إســتر ومن ثم يعرف باألســترة املباشــرة، ولكنه 
يكون تفاعًلا عكوًسا، مما يعني حتول اإلستر مرة أخرى إلى كحول وحمض 
كربوكســيلي عضوي. ولعمل ذلك، يجب َغْلي اإلســتر مع هيدروكسيد 
الصوديــوم، ويعتبــر ذلك في احلقيقــة تفاعًلا مع املاء، ويســمى حتلًلا باملاء 

.hydrolysis

إضافات 
غذائية 

مواد الصقة

منكهات

عطور

هيدروكسيد صوديوم 

األحماض العضوية
سلسلة متجانسة.

-COOH مجموعتها الوظيفية
CnH2n+1COOH صيغتها العامة

خواصها متشابهة.

حمض اخلليك )أسيتيك(
يتكون بأكسدة اإليثانول في الهواء.

ا، يصنع من امليثانول وأول أكسيد الكربون. صناعّيً
يستخدم كنكهة، وكمادة حافظة ....... إلخ.

حمض ضعيف مثل كل األحماض العضوية.

صابون

مكافحــة  جمعيــات  تقــوم 
اإلدمــان بالتعاون مع املنظمات العاملية 
وجهات االختصاص بتنظيم حمالت 
قومية ضد شم الغراء، وإساءة استخدام 

وسائل األمان، وتستهدف ما يلي:
إعالم املواطنني بخطورة شم     -1

الغراء .  
إشــراك األســــرة في مسـاعــدة     -2

األطفال على جتنب هذا اإلدمان.  
تعــليـــم جميــــع األطفـــــــــال    -3

وتبصيـرهـم بخطـــورة هـذا     
اإلدمان.   

حث املدمنني على تلقى العالج   -4
املبكـر، وجتـنب االختـالط     

باملدمنني اآلخرين.  

إسترات

غراء

مراجعة سريعة

H — C — C — O — H + H — C — C

—

H

—

H

—

H

—

H

—

O — H

O
—— H — C — C

O
———
O — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

H

O —
H

—
H

+

—

H

—

H

—

H

—

H

⇌

⇌
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اختبر فهمك 2

ضع 1 سم3 من اإليثانول، و1 سم3 من حمض اخلليك املركز اجلليدي )خاٍل من   -1
املاء( في أنبوبة اختبار.   

أضف بحرص 2-3 نقط حمض كبريتيك مركز.  -2

دفئ أنبوبة االختبار برفق على لهب بنزن  صغير.  -3
صب محتويات األنبوبة في كأس كبير مملوء باملاء البارد، وشم البخار   -4

الناجت.  

حاول هذا !
ما الهدف من حمض الكبريتيك املركز؟ ) أ ( 

اذكر اسم اإلستر املتكون؟ )ب( 
من رائحتها الذكية، هل ميكنك اقتراح بعض استخدامات اإلسترات؟ )جـ( 

ما املجموعة الوظيفية في     )1(
األحماض العضوية؟  

ما احلمض العضوي الذي     )2(
يحتويه اخلل؟  

اذكر اسم حمض عضوي في     )3(
الليمون.  

كيف يتحول اإليثانول إلى     )4(
حمض اخلليك؟  

ماذا يتكون عند تفاعل كحول    )5(
مع حمض عضوي؟  

أعِط استخدامني لإليثانول.  )6(
أعِط استخدامني حلمض     )7(

اخلليك.  
ما فئة املركبات العضوية التي     )8(

لها "رائحة ذكية"؟

الكحوالت

األحماض

اإلسترات
 

اخلواص مثال املجموعة الوظيفية العائلة العضوية 

– O –H
إيثانول  

C2H5OH

أسيتيك
CH3COOH 

أسيتات إيثيل 
CH3COOC2H5

سوائل تساهمية. 
ن ثاني أكسيد كربون وبخار ماء.  حتترق لتكوِّ

تتأكسد لتكون حمًضا عضوّيًا. 
أحماض ضعيفة )قيم pH مرتفعة (.

تتفاعل مع الفلزات والكربونات والقلويات. 
تتفاعل مع الكحوالت لتكوين اإلسترات.

رائحة طيبة، سوائل متطايرة.
التحلل املائي لإلستر يعطي كحوًلا وحمًضا عضوّيًا.

جتربة 3-8
صناعة اإلسترات

Experiment 8-3
Making an Ester 

مراجعة سريعة
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في   -OH مجموعة  ترتبط  الطبيعة.  في  بكثرة  توجد  كالكحوالت  الفينوالت 
الفانيلني  جند  الفينوالت  من  ا  جّدً مختلفني  وكمثالني  بنزين  بحلقة  الفينوالت 

.Estradiol واالستراديول Vanillin
• يوجد الفانيلني في جيوب بذور شجيرات الفانيليا. وينتشر استخدامه في  

حتسني مذاق األطعمة واحللويات، الصيغة البنائية للفانيلني هي:  

• أما االستراديول فهو هرمون جنسي أنثوى، مهمته إبراز الصفات األنثوية اجلنسية، 
كما يحفز تكوين احلمض النووي )RNA( وبذلك ينشط عمليات النمو، يحتوى 

االستراديول على كحول إضافة للفنيول، وصيغته.

س:
أ -   انقل صيغتي الفانيلني واالستراديــــول.

ب - مّيز مجموعة OH- الفينولية في كل منهما.
جـ - تعرف ومّيز أي مجموعة وظيفية أخرى فيهما.

ذوبانية الفينوالت في املاء.

روابط   -OH مجموعات  تكون  حيث  املاء،  في  الذوبان  شحيحة  الفينوالت 
هيدروجينية مع املاء. بينما تعمل حلقات البنزين على تقليل الذوبان ألنها تكون 
روابط فان در فالس الضعيفة فقط مع بقية اجلزيئات. إذا أضيفت كمية مناسبة من 
الفينول املاء  الزيادة من  الفينول إلى املاء تتكون طبقتان من السائل. متتص  بلورات 
)بواسطة الروابط الهيدروجينية( وتتكون طبقة سائلة سفلى. وهى عبارة عن محلول 

املاء في الفينول، أما الطبقة العلوية فهي محلول الفينول في املاء.

Phenols :الفينوالت 4-6

OH
O

CH3

C
H O

OH

HO
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O-H تفاعالت تكسر فيها رابطة
التفاعل مع القواعد.

مع  فمثًلا،  القوية،  القواعد  مع  يتعادل  فإنه  ضعيف،  حمض  الفينول  ألن  نظًرا 
هيدروكسيد الصوديوم ينتج فينوكسيد الصوديوم واملاء.

فينوكسيد الصوديوم مركب أّيونى، ويذوب الفينول كلًيا في محلول هيدروكسيد 
الصوديوم املائي، ولكنه قليل الذوبان في املاء.

إضافة حمض قوى إلى محلول فينوكسيد الصوديوم:
ينتج التفاعل العكسي لتفاعل الفينول مع هيدروكسيد الصوديوم. يتكون في البداية 
معلق لبنى من الفينول في املاء، ثم ينفصل الفينول على شكل طبقة زيتية كثيفة. 

ميكننا إبراز املعادلة كاآلتي:

التفاعل مع الصوديوم:
يتفاعل بشدة مع الصوديوم

الهائـل  النشاط  هذا  الهيدروجني.  غاز  ويتحرر  الصوديوم  فينوكسيد  يتكـون 
)مقارنة باإليثانول( يعود، مرة أخرى للحامضية الضعيفة للفينول.

تفاعالت مرتبطة بحلقة البنزين:
تفاعالت  تفوق  بسرعة  االلكتروفيلى  اإلحالل  تفاعالت  خالل  من  الفينول  يتفاعل 
البنزين. تعمل مجموعة OH- على زيادة كثافة الشحنة اإللكترونية في أفالك باى 
π في حلقة البنزين. وبذلك تتضاعف فاعلية الفينول نحو األصناف اإللكتروفيلية. 
تصل الصفة الثنائية لرابطة كربون – أكسجني في الفينول إلى حوالي 16%. وينتج 
الكثافة  وتكون  البنزين.  حلقة  نحو  األكسجني  إلكترونات  زوج  حترك  بسبب  ذلك 

اإللكترونية أعلى ما ميكن على ذرات الكربون 2 و4 و 6 في احللقة.

OH + NaOH O- Na+ + H2O

O-Na+ + H+ OH + Na+

OH + 2Na O-Na+ + H2
2 2

شكل 6-5 يبني األنبوب إلى اليسار الفينول في املاء. الفينول ال ميتزج ويستقر في قاع 
األنبوب. ويحتوي األنبوب األوسط فينوًلا ذائًبا في قلوي. يبني األنبوب إلى اليمني 

تكون مستحلب لبني عند حتمض الفينول القلوي.
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إحالل البروم.

يزيل احمللول املائي للفينول لون البروم في ماء البروم ويتكون راسب أبيض من 2، 4، 6 
ثالثي بروموفينول )شكل 6 - 6(.

وحتدث تفاعالت مشابهة مع الكلور واليود.
ا يستلزم حتضير بروموبنزين األحادي، بروم  وعلى عكس هذه الظروف العادية جّدً

.)III( وبنزين نقيان إضافة إلى محفز من بروميد احلديد
إن وجود مجموعة OH- في الفينول تزيد من قابلية حلقة البنزين للتفاعل اإللكتروفيلى. 
ملجموعة OH- زوجني من اإللكترونات الوحيدة، وهى قادرة على التداخل مع إلكترونات 

باي π املتحركة، وبذلك تصل بشكل جزئي إلى حلقة البنزين. 
وبصفة عامة، تتزايد الكثافة اإللكترونية للرابطة باى π )خصوًصا في املواضع 2، 4، 

6(. يقول الكيميائيون إن مجموعة OH - تنشط حلقة البنزين.

شكل 6 - 6 التفاعل الذي يحدث عند إضافة ماء البروم إلى محلول الفينول املائي.

س 8:
على  إلكتروفيلي  إحالل  إلجناز  يكفي  مبا  ا  قطبّيً املائي  احمللول  في  البروم  يصبح  كيف 

الفينول؟

Nitration  النترتة

النيتريك  بواسطة حمض  نترتتها  تتم  أن  الفينول  في  البنزين  حلقة  تنشيط  عن  ينتج 
املخفف وفي درجة حرارة الغرفة.

OH

+ 3Br2

OH

Br

+ 3HBr

Br Br

OH

مخفف

OH
NO2

OH

NO2

+ + 2 HNO32  +2 H2O
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يتكون خليط 2 نيتروفينول و 4 نيتروفينول، مع حمض النيتريك املخفف. وعندما 
يستخدم حمض النيتريك املركز ينتج 2، 4، 6 ثالثي نيتروفينول 

هذا املركب يعرف باسم حمض البكريك وهو مادة متفجرة.

استعماالت الفينول:
يستخدم الفينول لصناعة مجموعة كبيرة من املنتجات الكيميائية 

)شكل 6 - 7(. وقد استخدم ليستر Lister الفينول كمطهر عام 1865. وبعدها 
انتشر استعمال الفينول في املستشفيات وبذلك انخفض معدل اإلصابة بالتعفنات 
أو محاليله  الصلب  الفينول  اجلراحية.  العمليات  إجراء  أثناء  بشكل كبير. خاصة 

املركزة خطيرة بسبب امتصاصه عن طريق اجللد متسبًبا في بعض احلروق.
في يومنا هذا تستخدم مركبات أكثر أماًنا مثل الكلوروفينوالت بشكل واسع وحلت 

بذلك محل الفينول كمطهرات.

حموضة الفينوالت والكحوالت:

الفينول منتجة أيون  OH- في  املاء، تنكسر رابطة  الفينول بشكل محدود في  يتأين 
في  أوسع  بشكل  يحدث  الرابطة  في  التكسر  هذا  السالب،  الفينوكسيد  وأيون   H+

جزىء الفينول مقارنة بجزىء املاء. نظًرا لثبات أيون الفينوكسيد النسبي بسبب حترك 
إلكترونات األكسجني نحو حلقة البنزين. ذاك يجعل الفينول أكثر حامضية من املاء.

كثافة  من  يزيد  لاليثانول  احلاث  فالتأثير  املاء  من  أقل  بنسبة  يتأين  فإنه  اإليثانول  أما 
الشحنة اإللكترونية حول ذرة األكسجني. وهذا يزيد من قدرة أيون االيتوكسيد على 

جذب أيونات الهيدوجني، وذلك يجعل اإليثانول أقل حامضية من املاء.
تنخفض الصفة احلامضية على النحو التالي:

ا  جّدً ضعيفة  أحماض  الثالثة  املركبات  فاإليثانول.  فاملاء  حامضية(  )أعلى  الفينول 
مقارنة بغيرها من األحماض الضعيفة التي قد تدرسها. تعرف األحماض )أو القواعد( 

ا في املاء باألحماض )أو القواعد( القوية. التي تتأين كلّيً

OH
NO2

NO2

O2N

⇌ O- + H+OH

شكل 6 - 7 أقراص مدمجة، أو أشرطة الصقة 
ومطهر كلها مصنعة من الفينوالت.
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Primary amines األمينات األولية
ا من إيثيل أمني وفينيل أمني. وفي شكل )6 - 8(  سندرس بشكل تفصيلي كّلً

مجسمني بنائيني لهما. األمينات األولية االليفاتية تذوب في املاء عموًما. حيث 
روابط هيدروجينية مع  -NH2 تكون ذرات الهيدروجني في مجموعة األمني

ذرات األكسجني في جزيئات املاء. كمـا قد ترتبط ذرة هيدروجني في مجموعة 
األمـني )شكل 6 - 9(. تتناقص ذوبانية األمينات االليفاتية األولية بتزايد أعداد 
ذرات الكربون في مجموعة االلكايل. ومجموعة االلكايل غير قطبية وال تكون 
سـوى روابط أنيــة )حلظية( ضعيفة مع اجلزيئات األخرى. وتكسر هذه الروابط 
ينتج ما يكفي من الطاقة لقطع الروابط الهيدروجينية األقوى بني جزيئات املاء. 

)ذوبانية الفينيل أمني أيًضا محدودة لنفس السبب(.

حتضير األمينات:

هاتان طريقتان لتحضير اإليثيل أمني: 
• تسخني برومو إيثان مع وفرة من محلول األمونيا اإليثانولي الساخن ينتج إيثيل  

أمني:  
CH3 CH2 Br + NH3           CH3 CH2 NH2+HBr  

NH4 Br منتجة بروميد األمونيوم HBr تتفاعل األمونيا الزائدة مع  
   NH3 + HBr                   NH4Br         

   شكل )6 - 8( األمينات

            شكل )6 - 9( تكوين الروابط الهيدروجينية بني املاء واإليثيل أمني

 Primary amines & :األمينات األولية واألميدات
Amides 5-6

إيثيل أمني

فينيل أمني
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• اختزال إيثان نيتريل بواسطة الهيدروجني ينتج اإليثيل أمني
 CH3CN + 4 ]H[               CH3 CH2 NH2

ميكن استخدام الصوديوم واإليثانول لهذا االختزال. ُيحضر الفينيل أمني باختزال    
النيتروبنزين:  

تنجز عملية االختزال باستخدام القصدير وحمض الهيدروكلويك املركز. ويفصل 
الناجت من خليط التفاعل بالتقطير، مع مترير تيار من بخار املاء الساخن.

س 8:
اكتب االسم والصيغة البنائية للمنتوج العضوي للتفاعالت اآلتية:

أ -   بروبان نيتريل مع الهيدروجني )من الصوديوم واإليثانول(.
ب - نيتروفينول مع القصدير وحمض الهيدروكلوريك.

                           شكل )6 - 10( طالب يجرى تقطير بالبخار
األمينات كقواعد:

ترتبط األمينات باألمونيا. وهي قاعدة ضعيفة.
تكتسب القواعد الضعيفة بروتونات من املاء مكونة محاليل قاعدية، وهكذا 

تتفاعل األمونيا مع املاء.

لألمونيا زوج من اإللكترونات الطليقة )غير مشاركة في روابط( على ذرة 
النيتروجني. يكتسب هذا الزوج بروتوًنا من املاء لتكوين أيون األمونيوم.

ويصبح باحمللول خليط من األمونيا وأيونات االمونيوم. 
وإذا مثلنا األمني بالصيغة الرمزية العامة RNH2 فإن معادلة التفاعل العامة ستكون:

 RNH2)aq( + H2O
)l(   ⇌  RNH3 )aq(   OH-)aq(

+

NH2 + 2H2O

NO2 + 6]H[

H – N – H + H 2O

H

¨ H – N – H

H

¨

H

+ OH-

+
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فمثًلا، يكتسب اإليثيل أمني بروتوًنا لتكوين أيون من اإليثيل أمونيوم:

يبني جدول )5( قوة اإليثيل أمني والفينيل أمني كقاعدتني مقارنة باألمونيا. ويأتي 
اإليثيل  مجموعة  من  لكل  احلث  لعوامل  كنتيجة  والضعف  القوة  في  الترتيب  هذا 

والفينيل.
• ملجموعات األلكيل تأثير حث ايجابي. وذلك معناه أن لها قابلية لدفع   
اإللكترونات نحو الذرة اجلارة. ففي اإليثيل أمني تؤدي هذه القابلية إلى زيادة     
قليلة في الكثافة اإللكترونية لذرة النيتروجني. وذلك بدوره يزيد من قدرتها     

على منح زوج إلكتروناتها إلى بروتون. وبذلك يكون اإليثيل أمني أقوى كقاعدة    
من األمونيا.  

• ملجموعة الفينيل تأثير حث سلبي، وتنخفض لذلك الكثافة اإللكترونية حول ذرة 
النيتروجني في الفينيل أمني.

    

     جدول )5( القوة القاعدية لألمينات واألمونيا

عليه فإن قابلية الفينيل أمني الكتساب بروتون تتناقص ولذلك فهى أضعف كقاعدة 
من األمونيا، مما يزيد من هذا التأثير في الفينيل أمني أن زوج اإللكترونات الطليق 

ا نحو حلقة البنزين. لذرة النيتروجني يتحرك جزئّيً

حتضير األمالح بواسطة األمينات:
تتفاعل األحماض مع القواعد إلنتاج األمالح.

فتفاعل األمونيا مثًلا مع حمض الهيدروكلوريك ينتج كلوريد األمونيوم.

NH3 )aq( + HCl)aq(          NH  )aq(  Cl-)aq(

تنتج األمنيات األمالح أيًضا، فعند تفاعل اإليثيل أمني مع حمض الهيدروكلوريك 
يتكون كلوريد اإليثيل أمونيوم:

C2 H5 NH2 )aq( + HCl)aq(          C2 H5 NH3  )aq(  + Cl- )aq(

+

4

H3C – CH2 – N – H + H2O

H

¨ H3C – CH2 – N – H

H

¨

H

+ OH-

    األمني            ترتيب القاعدية
فينيل أمني

زيادة القوة أمونيا    
إيثيل أمني

+

+
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كما ينتج الفينيل أمني أيون كلوريد الفينيل أمونيوم

الفينيل أمني شحيح الذوبان في املاء. ولكنه يذوب أكثر في حمض الهيدروكلوريك 
نظًرا لتكوين ملح. إضافة قلوي إلى محلول هذا امللح يطلق الفينيل أمني من جديد. 
يتكون في البداية معلق لبنى يتفرق فيما بعد إلى قطرات زيتية )شكل 6 - 11(. 
)قارن هذا مع سلوك الفينول في احمللول القلوي عند إضافة حمض الهيدروكلوريك(.

اكتب معادالت موزونة للتفاعالت اآلتية:
أ -   حمض النيتريك مع بيوتيل أمني.

ب - حمض الهيدروكلوريك مع 4- أمينوفينول.
جـ - هيدروكسيد الصوديوم مع 4- أمينوفينول.

تفاعالت مخصوصة للفينيل أمني:
التفاعل مع البروم املائي:

عند مزج الفينيل أمني مع البروم املائي، يتكون راسب أبيض من 2، 4، 6 ثالثي 
برومو فينيل أمني. ويفقد البروم لونه.

2، 4، 6 ثالثي برومو فينيل أمني.

شكل )6 - 11( حتتوى األنبوبة اليسرى على الفينيل أمني البني، غير املمتزج مع املاء، 
وحتتوى األنبوية الوسطى على محلول فينيل أمني في حمض. يتكون معلق أبيض بإضافة 
قلوي لهذا احمللول يزيد وجود مجموعة NH2 – من قابلية حلقة البنزين للتفاعالت، 
كما هو احلال في الفينوالت، ملجموعة NH2 – مثلها مثل OH- زوج من اإللكترونات 

الطليقة التي تتداخل مع إلكترونات باي π بحلقة البنزين فتنشطها.

NH2

Br

Br

Br

+ 3HBr

NH2

+ 3Br2

NH2 + HCl
 

NH3
+Cl-
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تكوين ملح الديازونيوم وتفاعالت االزدواج:
إذا حفظ تفاعل فينيل أمني وحمض النيتـروز حتت 10o C. فـإن ملـح ديازونيـوم 
تفاعل  باسم  التفاعل  هذا  ويعرف   .)–N2

هو+ الديازونيوم  )أيون  يتكــون 
الديازونيوم:

التفاعل  أثناء  ينتج  لذلك  مستقر  غير  التفاعالت  لهذه  الالزم  النيتروز  )حمض 
بتفاعل نيتريت الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك(.

N2– هو اآلخر غير مستقر ويتحلل بسهولة إلى نيتروجني إال 
أيون الديازونيوم +

أن حركة إلكترونات رابطة باى π في الديازونيوم نحو حلقة البنزين تعمل على 
استقرار الفينيل ديازونيوم مبا ميكنه من التكون عند درجات احلرارة املنخفضة. 
يسلك أيون فينيل ديازونيوم مسلك اإللكتروفيل، وعلى هذا األساس يهاجم أي 
جزىء من االرينات مثل الفينول. يحدث اإلحالل اإللكتروفيلي عند املوضع 4. 
منتًجا 4- هيدروكسـي فينيل أيزوبنــزين )شكل 6 - 12( ويعرف التفاعل باسم 

تفاعل االزدواج.
واملركب املتكون مستقر من حيث الطاقة وهو صبغة آزو صفراء )مجموعة  آزو  هي 
الرابطة  خالل  لإللكترونات  الكبير  التحرك  إلى  االستقرار  هذا  ويرجع   )-N = N-

الثنائية بني ذرتي النيتروجني.
تعد الصبغة 4- هيدروكسي فينيل أيزو بنزين واحدة من مجموعة كبيرة من الصبغات 
باسم  وتعرف  االرينات.  من  وغيرها  االروماتية  األمنيات  من  حتضيرها  ميكن  التي 
صبغات الديازونيوم. وهي مركبات مستقرة، وبذلك ال تفقع ألوانها. واملثال اآلخر 

Methyl orange دليل امليثيل البرتقالي
شكل )6 - 12( وهذه صيغته البنائية.

شكل 6 - 12 تتكون صبغة ديازونيوم عند إضافة كلوريد فينيل ديازونيوم إلى محلول 
قلوى للفينول.

NH2 + HNO2 + HCl
 +

N ≡ NCl– + 2H2O

Na+ –O3S N
N N

CH3

CH3

كلوريد فينيل ديازونيوم
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      شكل 6 - 13 يستعمل امليثيل البرتقالي كدليل
س

ارسم الصيغة التفصيلية لصبغة االيزو الناجتــة من تفاعل 4 - امينوفينــول مع 
حمض النيتـروز )في محلول حمض الهيدروكلوريك( حتت 10o C وازدواج ملح 

الديازونيوم الناجت مع الفينول. 
اكتب معادالت موزونة للتفاعالت ذات العالقة.

 Amides األميدات
تتفاعل كلوريدات األسيل مع األمينات لتكوين مركبات اميدية حتتوي على 

.-CONH– املجموعة

إذا استخدمت وفرة من األمني، فإنها تتفاعل مع كلوريد الهيدروجني الناجت.

CH3 NH2 + HCl               CH3 N
 H3 Cl-          

متيؤ األميدات:
ميكن لألميدات أن تتميأ بالتسخني االرتدادي )Reflux( مع حمض أو قاعدة.
ا مناسبني  ا وأميًنا أولّيً ينتج التسخني االرتدادي مع احلمض حمًضا كربوكسيلّيً

لتركيب االميد

ويتفاعل األمني مع أي زيادة من احلمض.
أما إذ استخدم محلول قلوي مائي في عملية التميؤ، فإن الناجت هو ملح احلمض 

وأمني.

CH3C

O

NHCH3

+H2O
H+)aq(

CH3C

O

OH

+ CH3NH2

CH3C

O

NHCH3

+ NaOH)aq( CH3C

O

O–Na+

+ CH3NH2

+

CH3C

O

Cl

+ CH3NH2 CH3C

O

NHCH3

+ HCl

N-methylethanamide
ميثيل ايثان أميد -N
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فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
ن الكحوالت سلسلة متجانسة صيغتها العامة CnH2n+1OH. أعضاؤها )ميثانول، وإيثانول، وبروبانول،  • ُتَكوِّ

.– OH وبيوتانول .... إلخ(، وكلها حتتوي على املجموعة الوظيفية
• ينتج اإليثانول على نطاق واسع عن طريق تخمر اجللوكوز، باستخدام أنزميات في اخلميرة. 

C6H12O6 )aq(        2C2H5OH )aq( + 2CO2 )g(
وكطريقة بديلة ينتج اإليثانول باإلضافة احلفزية للبخار إلى اإليثني. 

C2H4 )g( + H2O )g(       C2H5OH )l( 
ن ثاني أكسيد الكربون  • الكحوالت سوائل عدمية اللون قابلة لالشتعال. حتترق الكحوالت في وفرة من الهواء لتكوِّ

وبخاراملاء. حتدث أكسدة للكحوالت في الهواء، وتتحول إلى أحماض كربوكسيلية.
• االستخدامات التجارية لإليثانول هي كمذيب )صبغة اليود(، ووقود )للصواريخ والسيارات (، وفي املشروبات 

احملرمة.
• األحماض الكربوكسيلية سلسلة متجانسة صيغتها العامة CnH2n+1COOH. أعضاؤها )حمض اخلليك، وحمض 

.– COOH البروبانويك، وحمض البيوتانويك .... إلخ( كلها حتتوي على املجموعة الوظيفية
• األحماض الكربوكسيلية أحماض عضوية ضعيفة، تعادل القواعد، ويتصاعد منها غاز ثاني أكسيد الكربون مع 

الكربونات، وغاز الهيدروجني مع فلزات معينة.
• يتكون حمض األسيتيك من أكسدة اإليثانول بالهواء. 

C2H5OH + O2        CH3COOH + H2O
تتحقق أيًضا األكسدة مع العوامل املؤكسدة كثاني كرومات البوتاسيوم احملمضة.

• تتفاعل األحماض الكربوكسيلية مع الكحوالت لتكوين اإلسترات. اإلسترات سوائل متطايرة لها روائح ذكية تستخدم 
في العطور، والنكهات .... إلخ.

               ماء              أسيتات اإليثيل                        إيثانول                   حمض أسيتيك
CH3COOH )aq(   +   C2H5OH )aq(    ⇌  CH3COOC2H5 )aq( + H2O )l(

•  اإلسترات لها استخدامات جتارية كعطور، ونكهات، ومذيبات.
•  الفينوالت حامضية )مقارنة بالكحوالت االليفاتية( ويكون الفينوكسيدات بتفاعلها مع هيدروكسيد 

الصوديوم. وترجع حموضة الفينول إلى عملية تثبت الشحنة السالبة في أيون الفينوكسيد من خالل حركة 
اإللكترونات في الرابطة باى π بحلقة البنزين.

•  ينتج تفاعل الفينول مع الصوديوم كل من فينوكسيد الصوديوم والهيدروجني.
•  تضاعف الرابطة O-H من فاعلية حلقة البنزين نحو االلكتروفيالت.

يفقد ماء البروم لونه بواسطة الفينول، منتًجا راسًبا أبيض من 2، 4، 6 ثالثي برومو فينول.

ملخص
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•  يدخل النتروجني في تركيب املركبات العضوية ضمن املجموعات الوظيفية اآلتية:
O                       

-N = N– ايزو ،-CN- نيتريل ،-C  -NH- أميد ،-NH2 أمني

مثل هذه املجموعات شائعة ضمن املركبات الكيموحيوية املوجودة في الكائنات احلية.

•  يحضر اإليثيل أمني إما بتفاعل البرومو ايثان مع وفرة من األمونيا اإليثانولية الساخنة. أو باختزال نيتريل اإليثان. 
 ويحضر الفينيل أمني باختزال النيتروبنزين باستخدام القصدير وحمض الهيدروكلوريك.

•  تسلك األمينات سلوك األمونيا كقواعد، فهي تكتسب بروتونات بسهولة مكونة أمالًحا.
 أيثيل أمني أقوى كقاعدة من األمونيا نظًرا الحتواء مجموعة األلكايل فيه على حث موجب، أما الفينيل أمني فهو 

 قاعدة أضعف من األمونيا نظًرا لتأثير مجموعة الفينيل ذات احلث السلبي.
كما أن الفينيل أمني قاعدة أضعف بسبب حركة زوج اإللكترونات الطليق للنتيروجني حول حلقة البنزين.

•  يتفاعل الفينيل أمني مع حمض النيتروز الدافئ إلنتاج النيتروجني والفينول. أما حتت C 100 فإن النواجت هي كلوريد 
 فينيل ديازونيوم. يعرف هذا التفاعل بتفاعل الديازونيوم.

•  تتفاعل أمالح الديازونيوم مع املركبات األروماتية األخرى )مثل الفينول( لتكوين أصباغ ويعرف هذا بتفاعل 
 االزدواج .لصبغات الديازونيوم استخدامات جتارية عديدة. وتنتج ألوان صبغات الديازونيوم بسبب حركة 

.π إلكترونات  باي

تابع امللخص
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خريطة مفاهيم

 البكترييا

 اإليثني

وفينيل

اإليثيل
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درجة الغليان )˚س(  الكحول
امليثانول

اإليثانول 
البروبانول 
البيوتانول
البنتانول 

64
؟ 
97
117
138

محبس هواء

مملوء باملاء أو محلول معقم 

دامجانة 

محلول سكر متخمر

Q العملية P العملية

أ
ب
جـ 
د

نزع املاء 
تعادل 

أكسدة 
اختزال 

احتراق 
اختزال 
نزع املاء
بلمرة 

بأ

د جـ 

عملية عملية
P Q

حمضإيثانولإيثني
اخلليك

أسئلة االختيار من متعدد

أي الصيغ اجلزيئية التالية متثل أول ثالثة أعضاء من   -1 
العائلة الكحولية؟ 

C2H5OH ،C3H7OH ،C4H9OH ) أ (  
C2H4OH ،C2H6OH ،C3H8OH )ب(  
CH3OH ،C2H5OH ،C3H7OH )جـ(   

HOH ،CH3OH ،C2H5OH ) د (  
الصيغة العامة حلمض كربوكسيلي هي    -2 

.CnH2nCOOH ) أ (   
.CnHn+1COOH )ب(   

  .CnH2n+1COOH )جـ(   
.CnH2n+2COOH )د(   

 -3 
 

من اجلدول، ما الدرجة املتوقعة لغليان اإليثانول؟  
70˚س )ب(  65˚س   ) أ (   

85˚س    )د(  79˚س   )جـ(   
 -4 

ميكن تخمير السكر إلنتاج الكحول في دورق يسمى   
دامجـانة. يوجـد به "محبس هواء" كما هـو مبني 

بالشكل؛ الهدف منه:

) أ ( دخول الهواء ملعادلة الضغط.  
)ب( منع زيادة الضغط في الدورق.  

منع الهواء من الدخول إلى الدورق. )جـ(   
) د ( منع الكحول من التبخير.  

يتحول اإليثانول إلى حمض خليك أو إيثني.    -5 

 
ما األسماء الصحيحة للعمليتني P ،Q؟  

ا بتفاعل البخار مع اإليثني. ميكن إنتاج اإليثانول صناعّيً  -6 
 C2H4 )g( + H2O )g(       C2H5OH )l(

أي العبارات التالية ليست صحيحة عن العملية؟  
) أ ( يتم التفاعل عند ضغط جوي.  

)ب( درجة احلرارة املناسبة هي 300˚س.  
إنه تفاعل إضافة. )جـ(   

) د ( احلفاز املستخدم هو حمض الفوسفوريك.     
أي الصيغ البنائية التالية ليست كحوًلا؟  -7 

H — C — C — C — OH

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — C — C — H

—

H

—

H

—
—

—

H

—

HHO

HO

H — C — C — C — H

—

H

—

H

—
—

—

H

—

HH

HO

H — C — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

HO

— —
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ترمومتر       

إلى املكثف

عمود التجزئة

حرارة

أي الصيغ اجلزيئية التالية تكون حلمض كربوكسيلي؟  -8 
CH2O2 )ب(    CH2O ) أ (   

 C2H5O2 )د(    C2H3O2 )جـ(   

أي املعادالت التالية متثل  تخمر اجللوكوز متثيًلا   -9 
صحيًحا؟

) أ (   
 

)ب(    
 

)جـ(    
 

)د(  

ميكن استخدام عمود التجزئة املبني في املخطط لفصل   -10 
سائلني ممتزجني كالبيوتانول 

)درجة غليانه 117˚س( واملاء   
)درجة غليان 100˚س(. أي  

  العبارات التالية ليست صحيحة؟
يبقى البيوتانول دائًما في  ) أ (   

الدورق.   
يتكثف البيوتانول في عمود  )ب(   

التجزئة في حني يبقى املاء    
كبخار.   

قراءة الترمومتر تكون )جـ(   
   100˚س حتى مير كل 

البخار إلى املكثف.    
يقدم عمود التجزئة مساحة سطح كبيرة   )د(   

للتكثيف.  

حتتوي الفينوالت على مجموعة؟  -11
-C + O )ب(    -COOH ) أ (   

-OH )د(    -CHO )جـ(   

يعتبر الفينول أكثر حامضية من اإليثانول بسبب؟  -12 
) أ ( وجود حلقة بنزين في الفينول.  

)ب( وجود روابط متعددة في الكحول.  
وجود مجموعة )-OH( في الفينول. )جـ(   

) د ( وجود عدد أكبر من ذرات الهيدروجني في    
الفينول.  

C6H12O6 )aq(         C2H5OH )aq( 
                            + 2CO2 )g(
C6H12O6 )aq(         2C2H5OH )aq( 
                            + 4CO2 )g(
C6H12O6 )aq(         2C2H5OH )aq( 
                            + 2CO2 )g(
 C6H12O6 )aq(         C2H5OH )aq( 
                            + 4CO2 )g(

ينتج عن تفاعل الديازونيوم؟  -13
أحماض. )ب(  أمالح.   ) أ (   

لدائن. )د(  قواعد.   )جـ(   

املجموعة املميزة لألميدات هي؟  -14
-N2 )ب(    -NH2 ) أ (   

-CONH )د(    -CN )جـ(   

) أ ( ميكن صنع اإليثانول من السكر.  -15 
1- ما اسم تلك العملية؟   

2- ملاذا تستخدم اخلميرة؟   
3- ما الغاز املتصاعد خالل العملية؟   

4- ملاذا تنتج البرازيل كل كحولها تقريًبا بهذه     
      العملية؟ 

5- أعِط استخدامني للكحول؟   
)ب( ميكن أيًضا صنع اإليثانول من النفط اخلام.  

1- ما الغاز الناجت بصفة رئيسة من التكسير،     
      وهو املادة األولية لصناعة اإليثانول؟
2- كيف تختبر عدم تشبع ذلك الغاز؟    

3- ما الذي تضيفه إلى هذا الغاز إلنتاج     
اإليثانول؟    

4- اكتب معادلة كيميائية متزنة لتبني هذه     
اإلضافة.    

5- يقال إن اإليثانول مشبع. ما معنى ذلك؟   

أسئلة تركيبية
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يبني املخطط التالي كيفية تصنيع اإليثانول  )جـ(   
في دول مختلفة.  

1- هل ميكنك شرح سبب تصينع اإليثانول في     
      ليبيامن النفط فقط؟

2- تنبأ مبا ستكون عليه املخططات في كل من     
  بريطانيا والواليات املتحدة بعد 100 عام؟

ما مقدار اإليثانول الذي ميكن صناعته من تخمر 0.54   -16 
كجم سكر عنب؟

C6H12O6         2C2H5OH + 2CO2

]Ar)C( = 12، Ar)H( = 1، Ar)O( = 16[

االحتاد اإلفريقيبريطانيا

الواليات املتحدةالبرازيل

إيثانول من النفط
إيثانول من التخمير
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عند رسم الصيغة البنائية للجزيئات العضوية كالكحوالت، يجب تذكر أن كل ذرة كربون متصل بها أربع روابط تساهمية، 
وأن كل ذرة أكسجني متصل بها رابطتان، وأن كل ذرة هيدروجني متصل بها رابطة تساهمية واحدة.

بروبانول C3H7OH له أيزومر  بنائي واحد. 
أكمل املخططات التالية واستنتج الصيغة البنائية لهذا األيزومر.

الصيغ  واستنتج  التالية،  املخططات  أكمل  متفرعة.  كربون  سلسلة  له  أحدهما  بنائيان،  أيزومران  له   C4H9OH البيوتانول 
البنائية لهذين األيزومرين. 

أيزومر بروبانول 

أيزومر بيوتانول  بيوتانول عادي 

أيزومر متفرع السلسلة   

بروبانول عادي 

ركن التفكير

املهارة: االستنتاج

    — C — C — C — O — H

H — C — C — C — C — H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

—

H

H — C — C — C — H 

—

H

—

H

—

H

—

H

 — C — C — C — C — O — H

H — C — C — C

—

O

—

C
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حتتوي معظـم األطعمـة 
على واحد أو أكثر من املواد 

الغذائية الرئيسة الثالث: 
البروتينات، والدهون، 

والكربوهيدرات. مثل تلك 
اجلزيئات تكون جزيئات 

ضخمة طبيعية.

اجلزيئات الضخمة 
Macromolecules)البوليمرات(

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادًرا على أن: 

تصف اجلزيئات الضخمة )بوليمرات( كجزيئات كبيرة تبنى من وحدات 
صغيرة تسمى املومنرات.  

تصف تكوين البولي إيثني كمثال لبلمرة إضافة اإليثني كمومنر. 
تذكر بعض االستخدامات الشائعة للبولي إيثني. 

تستنتج تركيب ناجت البوليمر من مومنر معلوم، والعكس. 
تصف النايلون، والبولي أميد، والتيرلني، والبولي إستر كبوليمرات تكاثف.

تذكر بعض االستخدامات الشائعة لألنسجة االصطناعية كالنايلون والتيرلني.
تصف مشكالت التلوث الناجتة عن  التخلص من  اللدائن غير القابلة للتحلل.

تعني الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون كجزيئات ضخمة طبيعية.
تصف البروتينات بأن لها نفس الترابط األميدي كالنايلون، ولكن مع وحدات 

مومنر مختلفة.
تصف الدهون كإسترات لها نفس الترابط كالتيرلني، ولكن مع وحدات مومنر 

مختلفة.

أهداف التعلم

7
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البوليمرات االصطناعية 2-7Synthetic Polymers

البلمرة: من جزيئات صغيرة 
إلى جزيئات ضخمة 1-7

Polymerisation: From 
Small Molecules to Large 
Macromolecules

البلمــرة هــي عمليــة ربط اجلزيئــات الصغيرة واملســماة مومنرات مًعــا، لتكوين جزيئات 
ضخمة عمالقة تسمى بوليمرات. واشتقت كلمة بوليمر من الكلمة اإلغريقية بوليز، 
وتعنــي كثير، وكلمــة ميروز وتعني جزء. تكون عادة البوليمرات في شــكل سالســل 
طويلــة، مــع وجــود روابط عرضية فــي كثير من األحيان. )انظر شــكل 7-1(. إذا كانت 
M هي رمز املومنر و n هي عدد املومنرات )تتراوح القيم مابني 50 و 000 50(، فيمكن 

:)M(n متثيل البوليمر بـ
 nM             )M(n

ــا كالنشــا، والســيليلوز، والالتكــس )املطــاط  البوليمــرات طبيعّيً تتواجــد بعــض 
الطبيعــي(، وتتزايد أهميــة البوليمرات االصطناعية كاللدائن، واألقمشــة االصطناعية، 

والتي ُتَصنَّع من النفط أو الزيت اخلام. 

ميكــن احلصــول علــى البوليمرات االصطناعيــة )أي التي من صنع اإلنســان( بنوعني من 
البلمرة: بلمرة اإلضافة، وبلمرة التكاثف. 

بلمرة اإلضافة
بلمرة اإلضافة هي ربط املومنرات غير املشبعة مًعا لتكوين بوليمر. ويتم عمل كل 

بوليمر من نوع واحد فقط من جزيء املومنر.
اجلزيئات غير املشبعة املالئمة لذلك النوع من البلمرة هي األلكينات واأللكاينات. تأمل 

على سبيل املثال اإليثني )انظر شكل 2-7(:
 n )بولي إيثني        )إيثني                                 

شكل 7-1 بلمرة )حيث متثل كل دائرة 
مومنر(

مومنرات إيثني

شكل 7-2 تتبلمر مومنرات اإليثني لتكوين البولي إيثني

ترابط عرضي

سلسلة

سلسلة بوليمر 

يوجــد بوليمر )يســمى بولــي بروبني 
أميــد( ميتــص مــا يعــادل 40 ضعــف 
البوليمــر  ذلــك  يكــون  مــاء.  كتلتــه 
مفيــًدا للغايــة في املناطــق الصحراوية 
اجلافــة. متتــص النباتــات املزروعــة في 
ا  مخلــوط رمل وبوليمــر املــاء تدريجّيً
عــن طريق جذورها، فتســتطيع البقاء 

ملدة أطول من دون مطر.

بوليمر ورمل

n
—

— C —        — C — N —        — N — C —        — C — N —        — N — ...... + 2nH2O
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n هنــا عــدد كبيــر من اجلزيئــات، قد يكــون 000 50، ولذلك يكــون للبوليمر املتكون 
ا. وتكون عادة شــروط حدوث البلمرة مضبوطــة للغاية. إذا  سلســلة جزيئيــة طويلــة جّدً
ر مثــًلا غــاز اإليثني في مذيــب هيدروكربوني مــع حفاز مركب عنــد 100˚س  وعند  ُمــرِّ
ضغط جوي، يتكون بولي إيثني عالي الكثافة )HDPE(، ولكن إذا ســخن اإليثني إلى 
180˚س عند ضغوط عالية للغاية )تقريًبا 000 1 ضغط جوي( مع قليل من األكسجني 

.)LDPE( كبادئ للتفاعل، يتكون بولي إيثني منخفض الكثافة
توجــد بوليمــرات إضافة أخــرى متعددة ومفيــدة للغايــة كلدائن البالســتيك، أو 

األنسجة االصطناعية )انظر جدول 1(.

بلمرة التكاثف
بلمرة التكاثف هي ترابط املومنرات مًعا مع نزع جزيء بسيط كاملاء.

قد يحتوي كل بوليمر على نوعني من جزيئات املومنر.

شكل 7-3 صناعة النايلون من ثنائي األمني، وحمض ثنائي الكربوكسيل

ثنائي 
األمني

حمض ثنائي 
الكربوكسيل

 )نايلون( ماء
بولي أميد 

سلسلة البوليمر في الشريط الالصق 
هي بولي إيثني منخفض الكثافة.

لــه قيمة "n" حوالــي 000 10 وحدة 
مومنــر لكل سلســلة. ومن ثــم حتتوي 
كل سلســلة على 000 60 ذرة تقريًبا 

ولها كتـلة جــزيئية نسبيــة حــوالـي 
300 000

بعض خواص البالستيك )اللدائن(

ميكن قطعه
بسهولة

ال ينكسر

ينثني 
يغوص في املاء 

يلني بالتسخني
يعطى باالحتراق 

اخلاصية
البولي إيثني

P . V . Cبرسبكسبولي ستيرين

×
)ال ميكن قطعه(

•

×
•

 ×
لهب ذو سناج
ورائحة شمع

•
 

×
)ينكسر(

•
×

 •
رائحة ورد

•
 

•
 

•
×

)يطفو(

 •
رائحة شمع مشتعل

•
 

•

•
•

 •
رائحة حمض

×
 

×

×
•

 •
رائحة سمك

n HO — C —        — C — OH + nH — N —        — N — H

—

H

—

H

O

— —

O

— —

— C —        — C — N —        — N — C —        — C — N —        — N — ...... + 2nH2O

—

H

O

— —

O

— —

—

H

—

H

—

H

منخفض الكثافةعالي الكثافة

O

— —

O

— —

حقائق

n
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اختبر فهمك 1

بوليمـر تكاثف شـائع هـو النايلون. وهو 
أيًضــا أول بوليمر تكاثف اصطناعي، وقد 
اشــتق اســمه من نيويورك ولندن ألنه كان 
ينتج بهما. وقد صنع من مومنرين أحدهما 
بــه مجموعــة أمينــو NH2- عنــد طرفــي 
جزيئــه، واملومنر اآلخــر له مجموعة حمض 
طرفيــه.  عنــد   -COOH كربوكســيلي 
يرتبط املومنران مًعا بســهولة مع نزع جزيء 
نا بولي أميد يســمى النايلون.  ماء، وُيكوِّ
تكــون الرابطــة بــني املومنريــن في سلســلة 
النايلون  هي -CO-NH- وتســمى رابطة 
األميــد. وهــذا الترابــط مهــم وشــائع فــي 

جزيئات البروتني )الوحدة 4-7(. 

إيثني

بروبني

كلوروإيثني
)كلوريد 
القاينيل(

إيثني الفينيل
)ستيرين(

رباعي 
فلوروإيثني

أكريلونيتريل

أكريالت
امليثيل

جدول 1 بعض بوليمرات اإلضافة

بولي إيثني
) بولي ثني (

بولي بروبني
) بروباثني (

بولي كلوروإيثني
 )PVC أو 

بولي كلوريد 
القاينيل(

بولي إيثني 
الفينيل 

)بولي ستيرين(
بولي رباعي 
فلورو إيثني 

) PTFE أو 
تيفلون(

بولي 
أكريلونيتريل
) أكريالن (

بولي 
ميثا أكريالت 

امليثيل
)بيرسبكس(

أكياس لدائنية 
شرائح، شرائط،

 ... إلخ.
زجاجات لدائنية، 

والعبوات.. إلخ.

مواد مقاومة للماء
وعازلة، 

وأسطوانات.

تعليب، 
وتسقيف.

األواني غير 
الالصقة، 
ودعامات 
الكباري.
األنسجة 

االصطناعية
للسجاد، واملالبس 

.. إلخ.
بديل للزجاج

االستخداماتصيغة البوليمراسم البوليمرصيغة املومنراسم املومنر

فضالت  نظـرّيًا  تعتبر  لذلك  احتراقهــا،  عند  كبيرة  حــرارة  اللدائن  جميع  تعطى 
اللدائن وقوًدا جيًدا، ولكن تنتج اللدائن نواجت سامة عند االحتراق.

أحد احللول لهذه املشكلة تكون بخلط فضالت اللدائن بالورق، وسحق املخلوط 
خالل مطحنة. وتعرف احلبيبات الناجتة بـ  .R. D. F )وقود مشتق من النفايات(.

يكون ذلك الوقود أقل سمية وميكن استخدامه كبديل للفحم. 

ما نوع البلمرة التي حتدث   )1(
لأللكينات؟

ارسم بوليمر اإلضافة الذي   )2(
وحدة املومنر له

ما املومنر املستخدم في بناء   )3(
بوليمر اإلضافة التالي؟

ارسم بوليمر إضافة تكون وحدة   )4(
املومنر له هي

ما املومنر املستخدم في بناء   )5(
بوليمر اإلضافة التالي؟

C

Cl

H

C C C C C C C C C

H H H H H H H H H

H H H H HCl Cl Cl Cl

— C — C — C — C — C — C — C — C — C — C —

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

—

F

C — C —

H

—

COOCH3

—

H

—

—
H

 C —— C

—

H

—

H

—

H

—COOCH3

n

 C — C

—

H

—

H

—

CN

n

 C — C

—

H

—

H

—

H n

—

H

 C — C

—

F

—

F

—

F n

—

F

—

H

 C — C

—

H

—

H

—

H n

—

CH3

 C — C

—

H

—

H

—

H n

—

Cl

 C — C

—
H

—

H

—

H n
—

C6H5

.

.
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املهمة مثل  األلياف االصطناعية  بوليمر تكاثف آخر مهم وشائع. ويعتبر من  التيرلني 
واملظالت  الصيد،  وخيوط  الستائر،  وقماش  املالبس،  في صناعة  ويستخدم  النايلون، 
إنه يسمى بولي إستر ألنه ُيصنع بتكثيف أحماض  إلخ.  النوم ...  اجلوية، وحقائب 
كربوكسيلية حتتوي على مجموعتني COOH- مع كحوالت محتوية على مجموعتني 

-OH

B محلول

شكل 7-4 صناعة التيرلني من حمض ثنائي الكربوكسيل وكحول

حمض ثنائي كحول
الكربوكسيل

بولي إستر ماء
) تيرلني( 

أصبحت اآلن اللدائن احلديثة تصمم 
للتغلب على عيوبها السابقة. فلدائن 
البولــي إيثــني املعاجلــة باليــود أفضــل 
000 1 مليــون مــرة فــي التوصيل من 
البولــي إيثــني. يوجــد أيًضــا بوليمــر 
)بولــي   PEEK يســمى  بالســتيك 
إيثــر - إيثــر كيتون(، مقــاوم للحرارة 
لدرجة اســتخدامه في صناعة مخروط 

مقدمة الصواريخ.

احمللول A هو 1 جم من هكسان 1، 6 ثنائي أمني، مذاب 
في 10سم3 هيدروكسيد صـوديوم. احمللول B هو 1 سم3 

هكسان 1، 6 كلوريد دايول مذاب في 10 سم3 من 
رباعي كلوروميثان.

ضع احمللول B في كأس.   -1
.B بعناية على احمللول A صب احمللول  -2

مستخدًما امللقط، التقط النايلون الذي يتكون عند    -3
تداخل احمللولني.  

لف "خيط النايلون" حول احملراك، كما هو مبني إلى    -4
اليسار، واستمر في نزع النايلون حتى ينقطع اخليط.  

حاول هذا !
احمللوالن B ،A غير ممتزجني. ما معنى ذلك؟ ) أ ( 

ن النايلون؟ ما نوع البلمرة التي ُتكوِّ )ب( 

جتربة 1-7
صناعة النايلون

Experiment 7-1
Making Nylon 

n HO — C —        — C — OH + nHO —        — OH

O

— —

O

— —

...... — C —        — C — O —        — O — C —        — C — O —        — O —        ..... + 2nH2O

O

— —

O

— —

O

— —

O

— —

n
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عالم اللدائن )البالستيك( 3-7The World of Plastics

ازدادت منــذ احلــرب العاملية الثانية أهمية اللدائــن، وأصبحت أغراض عديدة  ُتصنع من 
اللدائــن بعــد أن كانــت تصنع من اخلشــب أو الفلــزات. نحن نعيش في عصــر اللدائن، 
وميكــن التأكــد من ذلك إذا توقفت عما تعمل ونظــرت حولك. فال تندهش عندما جتد 

أشياَء كثيرة حولك مصنوعة من اللدائن.
توجــد مميــزات عديــدة للدائــن مقارنة باملــواد األخــرى. اللدائن نظيفــة، ورخيصة، 
وشــفافة، ويســهل تلوينها، والتتآكل، وعازل جيد، وخفيفة الوزن، وســهلة التشكيل، 

وتبقى طويًلا، وتكون قوية للغاية.
ولكــن للدائــن عيــب واحد خطير، فهي ال تتحلل، ومن ثم تســبب مشــكلة تلوث 

بيئية، حيث تبقى في األرض إلى ما النهاية.

بطاقــات النقــد، وبطاقــات الهاتــف، 
وبطاقــات االئتمــان جميعهــا مصنوع 
تــدوم  اللدائــن، وهــي خفيفــة   مــن 
الصنــع  ورخيصــة  وقويــة،  طويــًلا، 
ويســهل الطباعــة وحفــظ املعلومــات 

املغناطيسية عليها.

شكل 7-6 النايلون

شكل 7-5 التيرلني: قارنه بالنايلون في شكل 6-7 

جزيء ضخم 
البلمرة 

بلمرة إضافة 

بلمرة تكاثف
النايلون

التيرلني

جزيء عمالق مكون من آالف الذرات كالبوليمرات.
ارتباط اجلزيئات الصغيرة )املومنرات( مًعا لتكوين البوليمر.
ارتباط املومنرات غير املشبعة مًعا مثل البولي إيثني، والبولي 

ستيرين.
ارتباط املومنرات مًعا مع نزع املاء مثل النايلون، والتيرلني. 

هو بولي أميد، ويحتوي على رابطة أميد. 

هو بولي إستر، ويحتوي على رابطة إستر.

أصبــح مــن الضــروري تطوير 
لدائــن قابلــة للتحلــل احليــوي ميكــن 
مشــكلة  لتجنــب  منهــا  التخلــص 
رت لدينة قابلة  للتحلل  النفايات. ُطوِّ
تســمى )بيوبول(، تصنع من تخمر 
الســكر بفعــل البكتريــا. وهــي لدينة 
منوذجية، وميكن تشكيلها في قوالب 
أو في شــكل شرائح، وميكن نسجها. 
وتشــبه إلــى حــد بعيــد لدينــة البولي 
بروبــني، ولكنهــا تتكلــف 15 ضعف 
تكلفة تصنيعها، واسمها الكيميائي 
بيوتيــرات  هيدروكســي  بولــي 

.)PHB(

مراجعة سريعة

 — N — C —

O

—

H
——

 — C — O —

O

——

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



اجلزيئات الضخمة كيمياء - السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي

121

اجلزيئات الضخمة الطبيعية:
البروتينات، والدهون، 

والكربوهيدرات
4-7Natural Macromolecules:

Proteins، Fats and Carbohydrates

تتحلل معظم املواد الطبيعية بكائنات دقيقة كالبكتريا في التربة. أما اللدائن، فال تتفتت 
ا أو بكائنات دقيقة، فيقال إنها غير قابلة للتحلل العضوي. وألن تصنيع العبوات  طبيعّيً
اللدائنية كالصناديق، واألكياس، واألكواب، والزجاجات رخيص، فيتم التخلص منها. 
ا، وبذلــك تصبح مشــكلة نفايات على  ولكــن العبــوات اللدائنيــة ال تتحلــل طبيعّيً
عكس الورق أو الكرتون. وإذا تخلصنا من تلك اللدائن باحلرق؛ فإنها تنتج أدخنة سامة 
)كلوريــد هيدروجــني من .P. V. C، أو ســيانوجني من بولي يوريثــان(. ويبحث حالًيا 
العلماء في طرق تصنيع لدائن رخيصة وقابلة للتحـــلل احليوي. تتحـــلل تلك اللدائن 
ا  ببــطء في ضوء الشــمس إلى جزيئات أصغر )حتلل ضوئي( ثــم تتحلل بعد ذلك طبيعّيً

بفعل الكائنات الدقيقة. 

شكل 7-7 تكوين بروتينات وتكسرها عن طريق التحلل املائي 

ميكــن تقســيم املــواد الغذائيــة إلــى ثــالث فئــات رئيســة: البروتينــات، والدهــون، 
والكربوهيــدرات.  والفئات الثــالث عبارة عن بوليمرات طبيعيــة أو جزيئات ضخمة، 

ن جزيًئا عمالًقا. حيث ترتبط وحدات مومنر صغيرة لتكوِّ
الغــذاء الــذي يحتــوي فقــط علــى كربــون، وهيدروجــني، وأكســجني يكــون إمــا 
كربوهيدرات، )سكر، نشا، سيليلوز(، أو دهون )زبد، زيوت(. الغذاء الذي يحتوي 
علــى كربــون، وهيدروجني، وأكســجني وكبريت، أو نيتروجني يكــون بروتينات )حلم، 

سمك(. 
تتحلــل جميع اجلزيئات الضخمة الطبيعية )املــواد الغذائية( حيوّيًا، وتتفتت أثناء 
الهضم بفعل حفازات حيوية تسمى أنزميات. حتفز األنزميات تفاعل البروتني، والدهون، 

ا. والكربوهيدرات مع املاء، ويسمى ذلك التفاعل حتلًلا مائّيً

البروتينات
متتلك البروتينات نفس ترابط النايلون، فهي تتكون من وحدات حامض أميني يحتوي 
علــى املجموعتــني COOH- و NH2 - فــي جزيئه. ُينزع املاء عند تبلمر تلك األحماض 
األمينيــة، ومن ثم يعتبر ذلك شــكًلا من أشــكال بلمرة تكاثــف. تصلها رابطة الببتيد 

مًعا، مثلما تصل رابطة األميد املومنرات في النايلون. 

ماء
حمض أميني 

}

رابطة 
ببتيد

ثنائي الببتيد

بلمرة تكاثف
حتلل مائي

مميزات اللدائن
ا، يسهل تشكليها في قوالب إلى أشكال  معظمها خفيف، رخيص نسبّيً

متعددة، مقاومة للتآكل، يسهل تلوينها وتنظيفها.

عيوب اللدائن
معظمها غير قابل للتحلل، تنتج غازات سامة باالحتراق.

بولي إيثينول

بأ

دجـ

مراجعة سريعة

ا فكر علمّيً

H2N —        — COOH + H2N —        — COOH                H2N —        — C — N —        — COOH + H2O

O

— —

—

H

H      H

H     C     C  H

OH H

HO   H

H     C     C  H

H    OH

        C     C 

OH  

H  H  

H  

        C     C 

HO  

H  H  

HO  

لدينة  إيثينـول  البولي 
في  تستخدم  املاء،  في  ذوابة  جديدة 
املالبس  بها  فتوضع  املستشفيات، 
املعدة للغسل ملنع العدوى، ثم توضع 
فتذوب  الغسالة  في  املالبس  تلك 
البولي  وتركيب  الغسيل.  أكياس 

إيثينول كما يلي:

استنتج أّيًا من وحدات مومنر التالية
بوليمر  لعمل  د تستخدم  أ، ب، جـ، 

اإلضافة هذا.
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اختبر فهمك 2 قــد حتتــوي البروتينات على آالف من جزيئات احلمــض األميني املترابطة مًعا، ولكن 
ميكننــا إعــادة جزيء املــاء املفقود حتت شــروط معينة. يؤدي ذلك إلى تكســير البروتني، 
ليعــود أحماًضــا أمينيــة، وتســمى تلــك العملية التحلــل املائي، وهي مهمــة في هضم 

البروتينات في األمعاء الدقيقة. 

الدهون
الدهون جزيئات ضخمة إلسترات بها نفس الترابط كما في التيرلني. يتكون كل جزيء 
دهــن بتكاثــف جزيئــات حمض كربوكســيلي طويلة السلســلة )COOH-( مع كحول 
يحتــوي ثــالث مجموعــات OH- يســمى جليســرول. ميكن مــرة أخرى وحتت شــروط 
ا  مالئمــة حتلــل الدهون باملاء لتعود أحماًضا كربوكســيلية وكحوالت. ويكون ذلك مهّمً
ا فــي تصنيع الصابون  ا مهّمً فــي هضــم الكبد للدهون. ويكــون أيًضا حتلل الدهــون مائّيً

واملنظفات. 

الكربوهيدرات 
تشمل الكربوهيدرات جميع السكريات، والنشا، والسليلوز. يكون لتلك املركبات صيغة 
عامة  CxH2yOy. أواًل                 أبسط مركب هو سكر يدعى اجللوكوز C6H12O6، حيث
x = y = 6 تتكون الكربوهيدرات األكبر كالنشا بتكاثف عدد كبير ) n = 3 000( من 

وحدات جلوكوز بسيطة. 

شكل 7-8 تكوين الدهون وتكسيرها بالتحلل املائي

ماء                            جزيء دهن

بلمرة تكاثف

حتلل مائي 

أحماض كربوكسيلية )جليسرول( كحول 

حمـض  مع  النشـا  ُغلي  فإذا  والبروتينات.  كالدهــون،  املائي  بالتحــلل  النشــا  يتفتت 
بوليمر  يتفتت  املعدة( ملدة حوالي ساعة،  في  أيًضا  املخفف )يوجد  الهيدروكلوريك 

النشا الطبيعي إلى مومنره، اجللوكوز.
     جلوكوز                ماء )حمض مخفف(             نشا 

)C6H10O5(n    +          nH2O )l(           nC6H12O6 )aq(

شكل 7-9 تكوين النشا

جلوكوز             +         جلوكوز     ماء   +                          نشا

ما نوعي البلمرة املستخدمان في   )1(
صناعة األلياف االصطناعية؟  

ما نوع البلمرة التي يتعرض لها   )2(
جزيء غير مشبع كاإليثني؟  

النايلون والتيرلني أمثلة ألي نوع   )3(
من البلمرة؟  

أعِط أربعة مميزات للدائن.  )4(
مبا نسمي اللدائن التي ال  )5(

تتحلل بالعمليات البيولوجية   
الطبيعية؟  

      
Cx)H2O(y  
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فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• البلمرة هي عملية ربط للجزيئات الصغيرة، املسماة مومنرات مًعا؛ لتكوين جزيئات ضخمة عمالقة، تسمى 

بوليمرات.
• بلمرة اإلضافة هي ربط مومنرات غير مشبعة لتكوين بوليمر. تصنع تلك البوليمرات من نوع واحد من املومنر 

مثل البولي إيثني، أو  البولي كلوروإيثني. 

• البولي إيثني لدينة منوذجية، تستخدم في التعبئة مثل الشرائط الالصقة، والشرائح اللدائنية، واألكياس 
اللدائنية.

• بلمرة التكاثف هي ربط مومنرات مع نزع جزيء بسيط كاملاء أثناء تكون كل رابطة. قد يحتوي كل بوليمر على 
نوعني من جزيء مومنر، مثل النايلون )بولي أميد( و التيرلني )بولي إستر(.

• يستخدم النايلون والتيرلني لعمل األلياف االصطناعية. تستخدم األلياف في صنع املالبس، وقماش الستائر، 
وخيوط الصيد، واملظالت، وحقائب النوم ...... إلخ.

ا. وهو مقاوم للتآكل، وسهل التشكيل في قوالب، ولكن يسبب عدم حتلل  • يعتبر تصنيع البالستيك رخيًصا نسبّيً
معظمه حيوّيًا مشكلة تلوث. وقد ينتج أيًضا أدخنة سامة عند احتراقه.

ملخص

—        — C —        — C — O —        — O — C —تيرلني

O

— —

O

— —

O

— —
—        — C —        — C — N —        — N — C —نايلون

O

— —

O

— —

O

— —

—

H

—

H
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فيما يلي قائمة بالنقاط املهمة الواجب تذكرها.
• البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات جزيئات ضخمة طبيعية. تتحلل تلك اجلزيئات الطبيعية حيوّيًا، 

وتتفتت أثناء الهضم باستخدام حفازات بيولوجية تسمى أنزميات. 

• للبروتينات نفس رابطة األميد كالنايلون، ولكن تتكون من وحدات مومنر  تسمى األحماض األمينية. تسمى رابطة 
األميد رابطة ببتيد. 

• للدهون نفس رابطة اإلستر كالتيرلني، ولكن مع وحدات مومنر مختلفة. 

النواجت الشروط الرابطةاجلزيئات الضخمة 

الدهون

البروتينات

الكربوهيدرات

رابطة إستر

رابطة أميد أو ببتيد

رابطة أكسجني

 يغلى مع هيدروكسيد الصوديوم
 أنزمي: الليبيز

 أنزمي: الببسني في وسط حمضي

 يغلى مع حمض الهيدروكلوريك 
املخفف

 أنزمي: اإلميليز

\ حمض دهني وجليسرول

أحماض أمينية مثل األالنني، 
السيستني، إلخ.

سكريات بسيطة، مثل 
اجللوكوز أو املالتوز

رابطة ببتيد

أحماض كربوكسيلية كحول )جليسرول(  جزيء دهن
)ثالثي اجلليسريد(

ملخص

H2N —        — COOH + H2N —        — COOH             ~N —        — C — N —        — C ~

O
— —

—

H}—

H

O

— —

— COOH          HO — CH2                   — C — O — CH2

O

— —

+

+

— COOH          HO — CH                    — C — O — CH + 3H2O 

— COOH          HO — CH2                   — C — O — CH2

O

— —

O

— —
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تكونت 
بواسطة

 من نوعني

بلمرة إضافة: ربط مومنرات غير مشبعة مًعا 
لتكوين بوليمر، مثل اإليثني إلى البولي إيثني. 

.)PVC( الكلوروإيثني إلى بولي كلوروإيثني

بلمرة تكاثف: ربط مومنرين مختلفني مًعا مع 
نزع جزيء بسيط كاملاء، مثل األلياف االصطناعية 

كالنايلون أو التيرلني. 

اللدائن
املميزات:

رخيصة، سهلة التشكيل، ال تتآكل، 
سهلة التلوين 

العيوب: 
ال تتحلل عضوّيًا،تعطي أدخنة سامة 

عند االحتراق، صعب التخلص منها، 
لذلك تعتبر مشكلة تلوث.

الدهون: جزيئات إستر كبيرة تتكون كل 
منها بتكاثف حمض كربوكسيلي طويل 

السلسلة مع كحول. الدهون لها نفس 
رابطة اإلستر كالتيرلني.

البروتينات: تتكون من وحدات 
أحماض أمينية بنفس رابطة أميد 
)رابطة ببتيد( كالنايلون. ميكن 

أن تتفتت البروتينات بالتحلل 
املائي. يحدث هذا التفاعل مع 

املاء أثناء الهضم في األمعاء.

الكربوهيدرات: تتضمن السكريات والكربوهيدرات 
األكبر كالنشا والسليلوز املتكونة بتكاثف عدد كبير 

من وحدات جلوكوز بسيطة.

اجلزيئات الضخمة الطبيعية: 
مواد غذائية طبيعية كالبروتينات، 

والدهون، والكربوهيدرات. 

البوليمرات االصطناعية: كاللدائن، أو 
األنسجة االصطناعية تزداد أهميتها. 

بوليمرات: جزيئات ضخمة تكونت من 
وحدات أصغر تسمى مومنرات.

خريطة مفاهيم
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بأ

دجـ

أسئلة االختيار من متعدد

في أي العمليات التالية تتحول جزيئات صغيرة   -1 
عضوية إلى جزيئات ضخمة؟ 

) أ ( تكسير مقتطفات النفط.  
)ب( التقطير التجزيئي للزيت اخلام.  

بلمرة اإليثني. )جـ(   
) د ( حتلل البروتينات باملاء.  

أي البوليمرات التالية بوليمر إضافة؟    -2 
بولي ستيرين )ب(  نايلون   ) أ (   

تيرلني   )د(  بروتني   )جـ(   
أي جزيئات الهيدروكربونات التالية ميكن بلمرته؟  -3 

C2H6 )ب(    CH4 ) أ (   
C4H10 )د(    C3H6 )جـ(   

 
أي البوليمرات التالية مصنف بطريقة صحيحة   -4 

كبوليمر طبيعي أو اصطناعي؟

يتفاعل البروبني في وجود حفاز، وينتج مادة صلبة   -5 
بيضاء ولينة. يعتبر هذا التفاعل:

إضافة. )ب(  ا.   تبادلّيً ) أ (   
ا. حتلًلا مائّيً )د(  بلمرة.   )جـ(   

البالستيك الذي يتحلل حيوّيًا:   -6 
) أ ( يحترق بسهولة، وينتج أدخنة سامة.  

)ب( ميكن امتصاصه خالل جذور النباتات.  
يتكسر بفعل التحلل البكتيري. )جـ(   

) د ( ينتج بالتفاعالت البيولوجية.  

بوليمر اصطناعي بوليمر طبيعي

أ
ب
جـ 
د

دهن حيواني
بولي ستيرين

مطاط
سكر 

نشا
برسبكس

نايلون
نشا 

أي مما يلي تطبيق خطأ للدينة البالستيك؟  -7 
     لدينة البالستيك             االستخدام 
كمواد تعبئة ) أ ( بولي إيثني     

كبديل للزجاج )ب( برسبكس     
كأسالك عازلة    P V C )جـ(   

ألسطح املناضد ) د ( بولي ستيرين     
الدهون فئة من املواد الغذائية حتتوي:    -8 

رابطة اإلستر. )ب(  رابطة الببتيد.   ) أ (   
كحوالت.   )د(  أحماض أمينية.  )جـ(   

اللدائن مشكلة تلوث ألن العديد من لدائن   -9 
البالستيك:

) أ ( مصنوع من النفط.  
ا لالشتعال.   )ب( قابل جّدً  

يحترق مكوًنا أدخنه سامة.   )جـ(   
) د ( يتحلل مكوًنا نواجت سامة.  

أي مما يلي وحدات بناء مومنر لبوليمر اإلضافة بولي   -10 
ستيرين؟ تركيب البولي ستيرين هو:

H — C — C — H

—

H

—

C6H5

—

H

—

H
C6H5

—

H

H

—
H

——

C — C—

C6H5

—

H
—

H

——

C — C—
C6H5

—

H
—

H

——

C — C—
HH

—        — C — N —        — C — N —        — C — N —        — 

HOOC —        — COOH   +   HO —        — OH

H2N —        — COOH   +   H2N —        — COOH

HO —        — OH   +   HO —        — OH

H2N —        — NH2   +   HOOC —        — COOH
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دجـ

أي بوليمر إضافة صيغة مونومره؟  -11 

 
أي جزيئني ميكن تكثيفهما لتكوين مركب تركيبه   -12 

كما يلي؟

) أ (  
)ب(  
)جـ(  
)د(  

زرت مطعًما مبدينة طرابلس لتناول وجبة سريعة،   -13 
وطلبت وجبة "إفطار كبير" قدمت لك في صندوق 

جذاب من البولي ستيرين، وأخذت كيًسا من الصلصة 
املفضلة لك مصنوع من البولي إيثني.

1- ما املادة اخلام املصنوع منها كل من البولي   ) أ (   
ستيرين، والبولي إيثني؟   

2- هل هذه املادة اخلام متجددة؟   
كل من البولي ستيرين والبولي إيثني بوليمرات   )ب(   
إضافة. ما املقصود بذلك؟ اكتب معادالت إن    

أمكن تساعدك على التوضيح.  

أسئلة تركيبية

نعيش اآلن في "عصر اللدائن" وكثير من املواد   -14 
اليومية مصنوعة من اللدائن. صل كل لدينة مما يلي 

باستخدامها املوضح:
      اللدينة             االستخدام 

أواني قلي غير الصقة ) أ ( بولي إيثني        
القمصان وأربطة العنق )ب( بروباثني         
أكريالن بديل للسجاد  بولي كلوريد الفاينيل      )جـ(   

حبل بولي ستيرين    )د(   
أسطوانات بولي رباعي فلورو إيثني  )هـ(   

كراسي لدائنية بولي أكريلونيتريل   )و(   
قرميد للسقف برسبكس    )ز(   
أكياس لدائنية نايلون    )ح(   
بديل للزجاج بولي إستر    )ط(   

يصعب التخلص من بوليمرات اإلضافة كالبولي إيثني   -15 
أو بولي بروبني، ولذلك تسبب مشكلة تلوث.

ملاذا يعتبر التخلص من البوليمرات أصعب من   ) أ (   
اخلشب، أو الفلزات، أو الورق؟  

إذا احترقت البوليمرات في وفرة من الهواء ما   )ب(   
الناجتان الرئيسان؟  

أكمل معادلة االحتراق التالية: )جـ(   
2C3H6 )g( + 9O2 )g(     ........... + ............  

يخطط لصناعة لدائن "قابلة للتحلل    )د(   
العضوي". كيف يساعد ذلك في مشكلة    

التلوث؟  
تتضمن البوليمرات الطبيعية مجموعات الغذاء   -16 

الرئيسية. 
مبا تسمى تلك الروابط في البوليمرات الطبيعية؟ ) أ (   

)1(   

)2(   
  

ما مجموعـة املواد الغذائية التي حتتوي على   )ب(   
الـروابط املوضحة أعاله؟   

لعمل الروابط، يفقد جزيء بسيط كاملاء. ما   )جـ(   
نوع البلمرة هذه؟  

ما مجموعة الغذاء التي لها نفس نوع الرابطة   )د(   
كما في:  

2- التيرلني؟ 1- النايلون   

—        — C — N —        — C — N —        — C — N —        — 

—

H

O

— —

—
H

—

H

O

— —

O

— —

HOOC —        — COOH   +   HO —        — OH

H2N —        — COOH   +   H2N —        — COOH

HO —        — OH   +   HO —        — OH

H2N —        — NH2   +   HOOC —        — COOH

—        — C — O —        —

O

— —

—        — C — N —        —

O

— —

—

H
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ميكــن متثيــل البوليمــرات املتكونــة من بلمــرة اإلضافة ببيانها موصولة مًعا كقطــع لغز النماذج املقطعة، حيــث متثل كل قطعة 
املومنرات. 

ارسم البوليمر املتكون، واذكر اسمه عند تبلمر القطع التالية. 

ميكن متثيل البوليمرات املتكونة من بلمرة التكاثف كما يلي: 

ميثل B ،A مومنرين مختلفني. 
استنتج هوية املومنرين املختلفني في بلمرة التكاثف التالية، مفترًضا أن جزيء املاء هو املنزوع.

)1(

)2(

مومنر بوليمر 

مومنرات بوليمر 

جزيئات  منزوعة 
مثل املاء

ركن التفكير

املهارة: التفسير

(IV)(III)(II)(I)
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مسرد

ُيَعرِّف هذا املسرد املصطلحات الكيميائية التي وردت في السلسلة

يتكون من ذرات مفردة مثل الغازات النبيلة.                                       أحادي الذرة 
تفاعل كيميائي مع األكسجني )االحتراق(، وينتج عنه غالًبا    احتراق     

ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء.  
نزع األكسجني، أو اكتساب الهيدروجني، أو اكتساب إلكترونات،               اختزال              

أو نقص عدد التأكسد.   
عدد يبني تركيز أيونات الهيدروجني – يكون أقل من سبعة في األحماض،   األس الهيدروجيني   

و 7 في احملاليل املتعادلة، وأكثر من 7 في محاليل القلويات.   
مجموعة من املواد العضوية حتضر من تفاعل األحماض العضوية مع  إسترات  

الكحوالت.   
جتمع فقاعات الهيدروجني على أقطاب التحليل مما مينع سريان  استقطاب  

الكهرباء.  
االحتاد مع األكسجني، أو فقد الهيدروجني، أو فقد اإللكترونات، أكسدة   

أو زيادة عدد التأكسد.  
ا مثل  األكسيد الذي يذوب في املاء منتًجا محلوًلا حامضّيً أكسيد حامضي  

   .SO2 ثاني أكسيد الكبريت  
األكسيد الذي يتعادل مع احلمض لينتج ملح وماء فقط. أكسيد قاعدي         

  ZnO أكسيد يتفاعل كحمض أو كقاعدة مثل أكسيد الزنك أكسيد متردد    
،CH4 مثل امليثان CnH2n+2 هيدروكربون غير مشبع معادلته العامة ألكان    

واإليثان C2H6 ....... إلخ.  
ساق أو صفيحة للتوصيل حتمل الكهرباء من أو إلى اإللكتروليت  إلكترود )قطب(    

أثناء عملية التحلل الكهربائي مثل الكربون، أو البالتني.  
جسيم سالب الشحنة يدور حول نواة الذرة. إلكترون 

إلكترون يوجد في الغالف اخلارجي للذرة. إلكترون التكافؤ 
محلول موصل للتيار الكهـربائي. إلكتروليت 

سائل ال يوصل التيار الكهـربائي مثل النفط. الإلكتروليتي 
هيدروكربون غير مشبع معادلته العامة CnH2n مثل  ألكني   

اإليثني C2H4، والبروبني C3H6 ..... إلخ  
األمطار امللوثة باألحماض الناجتة من ذوبان أكاسيد النيتروجني  أمطار حمضية          

)التي تنتج من احتاد أكسجني ونيتروجني الهواء اجلوي أثناء البرق(   
أو أكاسيد الكبريت )التي تنتج من احتراق الوقود احلفري(.  

انتشار اجلسيمات لتشغل كل الفراغ املتاح. انتشار  

monatomic
combustion

reduction

pH

esters

polarisation

oxidation

acidic oxide

basic oxide
amphoteric oxide
alkane

electrode

electron
valence electron
electrolyte
non-electrolyte
alkene

acid rain

diffusion
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تكسير املادة إلى مواد أبسط منها غالًبا بالتسخني. انحالل      
تكسير املادة إلى مواد أبسط منها باحلرارة، مثًلا تكسير  انحالل حراري         

الكربونات إلى األكسيد وثاني أكسيد الكربون.  
حفاز حيوي. أنزمي              

القطب املوجب الشحنة في عمليات التحلل الكهـربائي. أنود           
.Cl- أيون سالب الشحنة مثل أنيون  

جزيئات لها نفس الصيغة اجلزيئية ولكنها تختلف في الصيغة البنائية  أيزوميرات  
مثل البيوتان، واأليزوبيوتان.  

جسيم مشحون يتكون بفقد إلكترونات )أيون موجب( أو باكتساب  أيون 
إلكترونات )أيون سالب(.  

األيون الذي يظل في احمللول دون تغير وبالتالي ال يظهر في املعادلة األيون املتفرج  
األيونية.  

ا. هو أيون +H والذي يجعل احمللول حامضّيً أيون الهيدروجني        
أيون -OH والذي يجعل احمللول قلوّيًا. أيون هيدروكسيد      

الراسب املتبقي بعد التقطير التجزيئي للنفط اخلام. بتومني           
احلالة الغازية للسائل. بخار       

جسيم يوجد في نواة الذرة يحمل شحنة موجبة وكتلته تساوي  بروتون   
وحدة كتلة ذرية.  

مادة غذائية طبيعية مهمة للنمو ولتجديد األنسجة. بروتني    
جتمع من اخلاليا الكيميائية. النضيدة     

جزيء ضخم غالًبا بوليمر ميكن صبه وتشكيله مثل البولي إيثني  لدائن )بالستيك(    
والـ PVC .... إلخ.  

ا من  تفاعل كيميائي يتم فيه إضافة عدد كبير جّدً بلمرة باإلضافة    
جزيئات صغيرة غير مشبعة )مونومر( لتكون جزيء واحد   

ضخم وعمالق، وهو البوليمر مثل إضافة جزيئات اإليثني   
لبعضها لتكون جزيء البولي إيثني.  

ارتباط املونوميرات لتكوين بوليمر مع انتزاع  بلمرة بالتكاثف    
جزيء صغير مثل املاء. مثل تكوين بوليمرات   

النايلون والتريلني.   
قطع من املادة الصلبة لها نفس األشكال املنتظمة.  بلورات  

ترتيب اإللكترونات في األغلفة املختلفة. البنية اإللكترونية    
الطريقة التي تترتب بها مكونات الذرة. بنية الذرة    

جزيء ضخم يتكون من ارتباط عدد كبير من اجلزيئات  بوليمر    
الصغيرة )املونومر( مثل البولي إيثني.  

جزيء ضخم طبيعي مثل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون. بوليمر طبيعي 

decomposition
thermal decomposition

enzyme
anode
anion
isomers

ion

spectatorion

hydrogen ion
hydroxide ion
bitumen
vapour
proton

protein
battery
plastic

addition polymerisation

condensation polymerisation

crystals
electronic structure
atomic structure
polymer

natural polymer
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بوليمرات من صنع اإلنسان مثل البالستيك، واأللياف  بوليمرات اصطناعية   
االصطناعية ... إلخ.  

تفاعل كيميائي بني سطوح الفلزات والهواء احمليط مثل الصدأ. تآكل   
حتول السائل إلى بخار عند درجة أقل من درجة غليانه. تبخير   

تبريد احملاليل الساخنة لكي تترسب املواد الصلبة املذابة على  التبلر   
هيئة بلورات.  

التحلل الطبيعي للمواد بواسطة البكتيريا وضوء الشمس. حتلل بيولوجي   
حتلل كيميائي بواسطة املاء. حتلل مائي    

حتلل نتيجة مرور التيار الكهـربائي في املواد، وهي في احلالة     حتليل كهـربائي    
السائلة )على هيئة محلول أو مصهور(.  

بناء جزيء معقد من جزيئات أصغر. تخليق أو حتضير  
حتول السكر إلى كحول وثاني أكسيد الكربون بواسطة أنزميات    تخمر   

اخلميرة.  
فصل مادة صلبة غير ذائبة من السائل. ترشيح   

حتول املادة من احلالة الصلبة إلى الغازية دون املرور باحلالة السائلة. تسامي   
سهولة حتول املركب إلى بخار. مثًلا النفط مادة متطايرة. تطاير  
حتول الصلب إلى سائل، أو السائل إلى غاز، أو العكس. تغير احلالة   

ا. تغير مؤقت ميكن إرجاعه، وهو بالتالي ليس تغيًرا كيميائّيً تغير فيزيائي  
تغير دائم ينتج عنه مادة جديدة، ويسمى غالًبا تفاعًلا     تغير كيميائي  

ا.  كيميائّيً  
إحالل الفلز األكثر فاعلية محل الفلز األقل فاعلية في      تفاعل إحالل  

محاليل أمالحه، مثل إحالل الزنك محل النحاس في   
محاليل أمالحه.  

التفاعل الذي تتم فيه عمليتا األكسدة واالختزال في  تفاعل أخسدة )ريدوكس(  
نفس الوقت.  

نوع من التفاعل يحدث في املركبات املشبعة، وذلك  تفاعل إزاحة  
بإحالل ذرة محل ذرة أخرى.  

إضافة جزيئني أو أكثر لبعضهما لتكوين جزيء واحد مثل    تفاعل إضافة  
إضافة جزيء البروم إلى جزيء اإليثني لتكوين جزيء  

1 و 2 ثنائي بروموإيثان.  
تفاعل كيميائي تنتج عنه طاقة حرارية، ويتضمن تكوين  تفاعل طارد للحرارة    

روابط.  
تفاعل كيميائي يتم في كلتا اجلهتني ويتميز باألسهم   تفاعل عكوس  

في املعادلة.  
تفاعل كيميائي ميتص طاقة حرارية لتكسير الروابط. تفاعل ماص للحرارة   

synthetic polymer

corrosion
evaporation
crystallisation

biodegradable
hydrolysis
electrolysis

synthesis
fermentation

filtration
sublimation
volatility
change of state
physical change
chemical change

substitution reaction

redox reaction

displacement reaction

addition reaction

exothermic reaction

reversible reaction

endothermic reaction
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غلي السائل ثم تكثيف البخار للحصول على السائل النقي  تقطير    
الذي يسمى بالقطير )القطارة(.  

فصل عدة سوائل ممتزجة تختلف عن بعضها في درجة  تقطير جتزيئي  
الغليان وذلك عن طريق التبخير والتكثيف املتكرر.  

القدرة االحتادية للذرة أو الشق. تكافؤ  
عودة الغاز أو البخار إلى احلالة السائلة. تكثف    

حتويل الزيت اخلام إلى نواجت لها استخدامات معينة. التكرير   
تكسير املقتطعات الثقيلة ذات اجلزيئات الكبيرة إلى مقتطعات خفيفة  التكسير       

ذات جزيئات صغيرة.  
إحلاق الضرر بالبيئة نتيجة استخدام املواد الكيميائية اخلطرة  تلوث    

والتي تسمى ملوثات.  
اللون الذي يكتسبه اللهب عند تعرضه لفلز معني. تلوين اللهب   

عملية تصنيع السكر في النباتات اخلضراء من ثاني أكسيد  بناء ضوئي   
الكربون واملاء.  

عملية كيميائية تتأكسد فيها املواد الغذائية وتنتج الطاقة. التنفس  
 O2 جزيء مكون من ذرتني مثل الغازات املعروفة كاألكسجني ثنائي الذرة    

والنيتروجني N2، والهيدروجني H2 ..... إلخ.  
ترتيب العناصر حسب أعدادها الذرية. اجلدول الدوري    

أصغر وحدات املركب . يتكون اجلزيء من ذرتني أو أكثر. جزيء    
جزيء عمالق غالًبا للبوليمر . اجلزيء الضخم   

وحدة طاقة  )1000 جول = واحد كيلو جول(. اجلول   
هي احلاالت الثالث الصلبة، والسائلة، والغازية. حاالت املادة    

احلجم الذي يشغله مول واحد من أي غاز عند ضغط  حجم الغاز املوالري    
ودرجة حرارة الغرفة، ويساوي 24 ديسمتر3.  

الوقاية من الصدأ باستخدام فلز أكثر نشاًطا )فاعلية(  احلماية بالتضحية  
مثل املاغنسيوم مع املواد احلديدية.  

مادة تنتج أيونات هيدروجني H في احملاليل املائية.  حمض  
هو الوحدة البنائية للبروتينات، حيث ترتبط جزيئات األحماض  حمض أميني    

األمينية مع بعضها بروابط ببتيدية لتكون جزيء البروتني.  
مركبات طبيعية للفلزات توجد في القشرة األرضية. خام     

جهاز يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. خلية )عمود(     
خلية كهربية بها عجني من مواد إلكترولتية مثل خلية الزنك – كربون. خلية جافة   

خلية كهربية حتتوي على إلكتروليت سائل مثل بطارية السيارة. خلية سائلة    
طريقة سلوك وتفاعل املواد. اخلواص    

درجة احلرارة التي يتحول فيها كل الصلب إلى سائل. درجة االنصهار    
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درجة احلرارة التي يتحول عندها كل السائل إلى بخار. درجة الغليان 
مادة يتغير لونها في الوسط احلمضي والقلوي مثل دوار الشمس  دليل    

فيكون لونه أحمر في الوسط احلمضي، وأزرق في الوسط القلوي.      
صف أفقي من العناصر في اجلدول الدوري. دورة    

التغير املنتظم في اخلواص عبر الدورة. الدورية   
أصغر جسيم في املادة يدخل في التفاعل الكيميائي. ذرة  

قابل للذوبان في املذيب. ذواب      
اختفاء املادة عند تقليبها في املاء. ذوبان    

رابطة باالنتقال اإللكتروني. رابطة أيونية    
زوج من اإللكترونات املشتركة تربط ذرتني مًعا. رابطة تساهمية         

رابطتان تساهميتان تربطان ذرتني مًعا. رابطة مزدوجة        
مادة صلبة غير قابلة للذوبان تتكون في بعض التفاعالت الكيميائية  راسب   

.AgCl مثل كلوريد الفضة  
السائل الذي مير خالل ورق الترشيح. الرشيح )الراشح(                 

احلرف أو احلرفان املستخدمان للتعريف بذرة عنصر معني. رمز                 
مخلوط من فلزين أو أكثر مثل سبيكة البراس وهي سبيكة  سبيكة     

مكونة من خليط من النحاس والزنك.  
جهاز يستخدم إلضافة احلمض بدقة إلى القلوي في عمليات املعايرة. سحاحة  

الترتيب التنازلي للفلزات حسب فاعليتها )نشاطها(، الفلز  سلسلة الفاعلية )النشاط(   
األنشط هو األول وأقلها نشاًطا هو األخير فمثال يرتب البوتاسيوم،   

ثم الصوديوم، ثم الكالسيوم، ثم املاغنسيوم، ثم الزنك، ثم احلديد، ثم    
الهيدروجني، ثم النحاس.  

مادة كيميائية تعالج بها التربة لتساعد في منو النبات. سماد  
الترتيب البنائي لأليونات في البلورة. شبكية    

عنصر له خواص كل من الفلز والالفلز مثل السيليكون. شبه موصل  
صنف له إلكترونات مفردة وال ميكن تواجده مبفرده مثل ذرة الكلور. شق  

تآكل احلديد بسبب األكسجني وبخار املاء في الهواء.  الصدأ   
صهر اخلامات الستخالص الفلزات. الصهر    

أبسط صيغة للمركب الكيميائي والتي تبني األعداد النسبية  الصيغة األولية    
لذرات العناصر املختلفة املكونة له.  

صيغة تبني عدد ذرات العناصر في املركب الكيميائي. الصيغة الكيميائية   
الصيغة التي تظهر ترتيب الذرات وطريقة ارتباطها ببعضها. صيغة بنائية   

صيغة تبني عدد ذرات كل عنصر في جزيء واحد من املركب. صيغة جزيئية     
مادة صلبة ال توصل الكهرباء. عازل  
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مادة تسرع من معدل التفاعل الكيميائي وال يتغير تركيبها عند  عامل حفز            
نهاية التفاعل.  

املادة التي تسبب عملية االختزال. عامل مختزل     
عدد الذرات في 12 جرام من نظير الكربون -12  عدد أڤوجادرو         

)2310 x 6.02 يساوي(  
عدد البروتونات في نواة الذرة. العدد البروتوني    
عدد البروتونات في نواة الذرة. العدد الذري     

العدد الكلي للنكليونات )البروتونات والنيوترونات( في  العدد الكتلي )النووي(    
نواة الذرة.  

مجموعة من الفلزات تقع بني املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة  عناصر انتقالية           
في اجلدول الدوري مثل النحاس واحلديد والزنك ... إلخ.  

مادة مفردة ال ميكن جتزئتها إلى مواد أبسط منها بالطرق  عنصر    
الكيميائية.  

غاز يتجمع فوق زيت النفط اخلام ومكونه األساسي هو امليثان. غاز طبيعي       
مجموعة غازات املجموعة الثامنة أو الصفرية في اجلدول  غازات خاملة )نبيلة(     

الدوري. وتسمى أحياًنا بالغازات النبيلة مثل الهيليوم والنيون   
واألرجون .... إلخ.  

إلكترونات تدور على مسافة محدودة من النواة. غالف إلكتروني     
مادة ال تذوب.  غير ذواب     

سائالن ال يختلطان ببعضهما مثل الزيت واملاء. غير ممتزج      
إذا اقترب أكثر من نوع من األيونات إلى قطب معني  فقد الشحنة االختياري     

فإن األيون األسهل في فقد الشحنة هو الذي يتفاعل.  
ن أيونات موجبة، وهو غالًبا المع، وقابل للسحب، وموصل جيد. عنصر ُيكوِّ فلز       

هي فلزات املجموعة األولى في اجلدول الدوري مثل  فلز قلوي     
.)... K، Na، Li(  

عنصر يكون أيونات سالبة. الفلز    
الهروب السريع لفقاعات الغاز. فوران    
مادة ميكن سحبها إلى أسالك. قابلة للسحب   

سهل التشكيل خاصة على شكل صفائح. قابل للطرق  
أكاسيد وهيدروكسيدات الفلزات. قاعدة       

ا أثناء عملية التحليل الكهـربائي  قطب ال يتفاعل كيميائّيً قطب خامل 
مثل البالتني.  

 ،)OH-( مادة غير عضوية حتتوي على أيونات الهيدروكسيد قلوي       
وجميع القلويات هي قواعد قابلة للذوبان في املاء.  

.Cu 2+ أيون موجب الشحنة مثل كاتيون  
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القطب السالب الشحنة في عمليات التحلل الكهـربائي. كاثود 
عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة. كتلة ذرية    

مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر املختلفة   )Mr( الكتلة اجلزيئية النسبية
في اجلزيء فمثًلا                              

األرقام التي تقارن كتل الذرات اخلاصة للعناصر املختلفة   )Ar( الكتلة الذرية النسبية
مثال الهيدروجني  = 1 واألكسجني = 16  

الكتلة اجلزيئية النسبية )Mr( كما تبينها الصيغة الكيميائية. كتلة الصيغة    
.)-OH( مادة عضوية حتتوي على مجموعة الهيدروكسيل كحول 

مواد غذائية مهمة كمصدر للطاقة – ولها املعادلة  كربوهيدرات 
.)C6H12O6( مثل اجللوكوز )Cx)H2O(y( العامة  

طريقة مناسبة لفصل املواد امللونة خاصة – أو األحماض األمينية  كروماتوجرافي 
أو السكريات.  

 )II( مادة ال حتتوي على ماء تبلر مثل كبريتات النحاس المائي     
.CuSO4 الالمائية  

عدد محدد من جزيئات املاء داخل البلورة مثل  ماء تبلر     
 CuSO4 . 5H2O بلورة كبريتات النحاس  

املاء النقي الناجت من عملية التقطير. ماء مقطر   
املادة التي تقوم بعملية األكسدة. مادة مؤكسدة    

جهاز زجاجي لقياس حجوم السوائل )القلويات غالًبا( بدقة متناهية. ماصة    
خليط كيميائي يستخدم في النضائد ملنع تكوين  مانع االستقطاب     

الفقاعات الغازية على األقطاب.  
املادة غير الذائبة التي تبقى على ورقة الترشيح. املتبقي )فضالة(        

pH = 7 ا وال قاعدّيًا وله ليس حامضّيً متعادل      
املواد البادئة التي يتم التفاعل الكيميائي بينها. متفاعالت   

صف رأسي من العناصر في اجلدول الدوري. مجموعة    
مجموعة من املركبات العضوية لها نفس املعادلة العامة  مجموعة متجانسة 

وخواص متشابهة.  
مخلوط املذاب واملذيب. محلول 

احمللول الذي ال ميكنه إذابة أي كمية إضافية من املذاب. محلول مشبع  
محلول يحتوي اللتر منه على مول واحد من املذاب، ويسمى  محلول موالري  

واحد مولر.  
أشكال تبني ترتيب اإللكترونات املكونة للروابط. مخططات النقط و �  

املادة التي تذوب في املذيب. مذاب  
السائل الذي يذوب فيه املذاب. مذيب 

ناجت االحتاد الكيميائي بني عنصرين أو أكثر. مركب 
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H2O = 16 + )1x2( = 18
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مركب ترتبط مكوناته بروابط أيونية. مركب أيوني 
مركب ترتبط ذراته مًعا بروابط تساهمية. مركب تساهمي  

مركب عضوي ترتبط فيه ذرات الكربون بروابط ثنائية  مركب غير مشبع  
 .C2H4 أو ثالثية مثل اإليثني  

مركب عضوي تكون فيه جميع الروابط بني ذرات الكربون  مركب مشبع 
.CH4 أحادية مثل امليثان  

معادلة كيميائية تبني فقط األيونات التي حدث لها تغير  معادلة أيونية  
أثناء التفاعل الكيميائي.  

ملخص للتفاعل الكيميائي. معادلة كيميائية  
ى املتفاعالت والنواجت. ملخص للتفاعل الكيميائي يسمِّ معادلة لفظية  

طريقة عملية ملعادلة األحماض والقلويات، وتستخدم السحاحة واملاصة. معايرة  
سرعة التغير الكيميائي. معدل التفاعل 

مادة كيميائية طبيعية توجد في األرض. معدن  
أحد مكونات الزيت اخلام.   مقتطع    

ا( بفلز. ا أو كلّيً املادة الناجتة من إحالل هيدروجني احلمض )جزئّيً ملح 
مادة صلبة تسمح مبرور احلرارة أو الكهرباء خاللها مثل الفلزات واجلرافيت. موصل 

كمية املادة التي حتتوي على العدد أفوجادرو من اجلسيمات ويساوي       مول 
.2310 x 6.02  

جزيء صغير ميكن أن يرتبط عدد كبير منه )يتبلمر( فاإليثني هو  مونومر 
املونومر للبولي إيثني.  
انتزاع املاء من املادة. نزع املاء 

ذرات لنفس العنصر تختلف في عدد النيوترونات مثل الكلور 35،  نظائر 
والكلور 37  

حركة اجلسيمات في املواد الصلبة والسائلة والغازية. نظرية احلركة  
اجلزيء الصغير املركزي في الذرة. نواة  

املواد الناجتة من التفاعل الكيميائي. النواجت 
جسيم موجود في نواة الذرة غير مشحون وكتلته تساوى واحد كتلة ذرية. نيوترون 

. )F، Cl، Br، I( املجموعة السابعة في اجلدول الدوري هالوجينات  
مركبات عضوية تتكون من عنصري الكربون والهيدروجني فقط. هيدروكربونات  

مادة تنتج كميات كبيرة من احلرارة عند احتراقها مثل الفحم والنافتا. وقود 
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                      السؤال

   الوحدة
س12س11س10س9س8س7س6س5س4س3س2س1

بأأجدددببددبالوحدة األولى

//ججدأأبجدأدالوحدة الثانية

جأدبدجببببدبالوحدة الثالثة

أببجدبأأدأجدالوحدة الرابعة 

أججبدبدأببالوحدة اخلامسة 

أدأجببأجججججالوحدة السادسة

بجدجبدججججبجالوحدة السابعة

إجابات أسئلة االختيار من متعدد  
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