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متهيد

تتسق الوحدات بكراسة تدريبات الكيمياء ملرحلة التعليم الثانوي مع وحدات الكتاب الدراسي، وتزود الطالب باملراجعة املنتظمة 
والتقومي الذاتي.

وُتســتهل كل وحــدة مــن وحدات الكراســة مبراجعة لقيــاس قدرة الطالب علــى فهم املصطلحــات واملفاهيم العلمية األساســية في 
الوحدة، يعقبها تدريبات تقيس فهم الطالب للمفاهيم األساسية وأسئلة منظمة لتقومي تطبيقه للمفاهيم التي تعلمها، ثم تنتهي 
كل وحدة بنشــاط مثل: االختيار من متعدد، واأللغاز العلمية، وســؤال البحث عن مصطلح معني.... إلخ لتعزيز التعلم وتشــويق 

الطالب.
وتركــز التدريبــات التــي تضمنتها الكراســة علــى تنمية مهارات التفكيــر لدى الطالب مثــل: تنظيم املعلومــات، وتعيني األمناط، 
ومقارنة املعلومات، وحل املشكالت، واتخاذ القرارات، والتحليل، واالستدالل، واالستنباط،  وتضمنت تدريبات الكراسة  بعض 

قضايا التربية الوطنية لزيادة الوعي بقضايا املجتمع. واُستخدمت األيقونتان  التاليتان لتشيرا  إلى تضمني ما يلي:

مهارات
تفكير

تربية 
وطنية
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- يود
- اخلمول الكيميائي

- تقل
- دورة

- أحماض

- بروم
- زيت
- تزيد

- مجموعة
- الكتلة الذرية

- كلور
- متغيرة
- ثابت

- قلويات
- نيكل

- فلور
- الفاعلية

- إلكترونات التكافؤ
- عدد بروتوني

- األغلفة اإللكترونية

1- اجلدول الدوري، هو ترتيب  للعناصر حسب زيادة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2- يوجد تغير تدريجي من الصفة الفلزية إلى الالفلزية عبر الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- الفلزات االنتقالية لها حاالت أكسدة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تساعدها على أن يكون لها خواص حفزية.

4- العناصر في نفس العمود الرأسي باجلدول الدوري لها نفس عدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

5- العناصر في نفس الصف األفقي باجلدول الدوري لها نفس عدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

6-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاعلية الفلزات القلوية كلما اجتهنا أعلى املجموعة.

7- الهالوجني الذي مييل إلى اكتساب اإللكترونات يكون الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

8- درجة غليان الغاز النبيل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلما اجتهنا أسفل املجموعة.

9- تتفاعل الفلزات القلوية مع املاء لتكوين الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ويتصاعد غاز 
الهيدروجني.

10- يحترق البوتاسيوم في بخار الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتكوين مادة صلبة بلورية بيضاء، تسمى بروميد 
البوتاسيوم.

11- الهالوجني الوحيد بجانب األستاتني الذي له درجات انصهار وغليان أعلى من درجة حرارة الغرفة، هو الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

1
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

للعناصر الدوري  الـجدول 
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12- الهالوجني الذي يحتوي على ثالثة أغلفة إلكترونية، هو الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

13- يتم منع أكسدة الفلزات القلوية في الهواء بحفظها حتت سطح الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- يستخدم الفلز االنتقالي الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الهدرجة احلفزية لأللكينات.

15- تعتمد معظم استخدامات الغازات النبيلة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العناصر وفًقا لزيادة عددها  كون قاعدة بيانات ألول عشرين عنصًرا باجلدول الدوري متضمًنا عنصر الكالسيوم. رتب هذه 
البروتوني. أكمل البيانات في ضوء العناوين التالية :

أجب عن األسئلة التالية باستخدام قاعدة بياناتك.

1- ما العالقة بني العدد البروتوني، وعدد اإللكترونات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- ما العالقة بني األعداد البروتونية والكتلية، وبني عدد النيوترونات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- ما العالقة بني عدد إلكترون )إلكترونات( التكافؤ، ورقم املجموعة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ما العالقة بني عدد إلكترون )إلكترونات( التكافؤ، وما إذا كان العنصر فلًزا أو ال فلًزا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- ما العالقة بني رقم الدورة، وعدد اإللكترونات؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب 1 - 1

العدد العنصر
البروتوني

العدد 
الكتلي

عدد 
النيوترونات

عدد 
رقم رقم الدورةاإللكترونات

املجموعة
إلكترونات 

فلز أو الفلزالتكافؤ

هيدروجني

كالسيوم
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فيما يلي مواضع العناصر من )A(  إلى )J(  باجلدول الدوري. واحلروف املعطاة للعناصر ليست رموزها الكيميائية.

ضع في كل فراغ مما يلي حرًفا واحًدا من احلروف )A(  إلى ) J (  وفًقا للجدول الدوري املوضح أعاله.
1- غاز نبيل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- فلز قلوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- عنصران من العناصر الهالوجينية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- عنصران في نفس املجموعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي هذه العبارات تنطبق على الفلزات القلوية وأيها على الهالوجينات؟ ضع احلرف املمثل لكل عبارة في العمود املالئم باجلدول 
التالي.

ن أيونات موجبة.  أ  - يكوِّ

ب - أكثر فاعلية كلما اجتهنا أسفل املجموعة.

ن جزيئات ثنائية الذرات. جـ - يكوِّ

د - يوصل الكهرباء.

هـ - تزيد درجة االنصهار كلما اجتهنا أسفل املجموعة.

و - بها سبعة إلكترونات في غالفها اخلارجي.

ز - يقل تفاعلها كلما اجتهنا أسفل املجموعة. 

ح - تتفاعل مع املاء، وينتج غاز الهيدروجني.

ت -  ال توصل التيار الكهربائي.

ن أيونات سالبة. ى - يكوِّ

ق - بها إلكترون واحد في الغالف اخلارجي. 

ل - تقل درجة انصهارها كلما اجتهنا ألسفل املجموعة.

2- ثالثة فلزات انتقالية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- أربعة ال فلزات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- عنصران في نفس الدورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصنيف

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

تدريب 1 - 2

تدريب 1 - 3

الهالوجيناتالفلزات القلوية
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قارن الفلزات القلوية )املجموعة 1( مع الفلزات االنتقالية بتكملة املنظم البياني التالي:

-1

-2

أوجه التشابه

الفلزات االنتقاليةالفلزات القلوية

أوجه االختالف
من حيث:

-1

-2

-3

-4

-5

مقارنة تدريب 1 - 4
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ن لكل من أول عشرين عنصًرا )من لإلجابة عن هذا السؤال، ارجع إلى نسخة من اجلدول الدوري للعناصر. سوف ُتكوِّ
إلى          ( " مكعب معلومات". حتتاج أوًلا إلى قص منوذج ملكعب، طول ضلعه 2 سم كما هو موضح في الشكل التالي:

اكتب املعلومات التالية على األوجه الستة للمكعب:

اسم العنصر. الوجه 1: 

أذكر ما إذا كان العنصر فلزّيًا أو ال فلزّيًا أو شبه فلز. الوجه 2: 

أعط حالته في درجة حرارة وضغط الغرفة. الوجه 3: 

التشكيل اإللكتروني. الوجه 4: 

عدد أغلفة اإللكترونات. الوجه 5: 

عدد اإللكترونات في الغالف اخلارجي )إلكترونات التكافؤ(. الوجه 6: 

كرر ألول عشرين عنصًرا باجلدول الدوري. بترتيب املكعبات وفًقا للجدول الدوري، ثم بتغيير األوجه املقابلة لك، ستتمكن 
من رؤية األمناط عبر اجلدول الدوري بوضوح.

 1 H1
   

 صلب

ال فلز

اثنني              بورون  

أضف هذه احلوافثالث

2 سم

1

2

3

2 سم

2.3
4 5

6

نشاط )1(

40Ca20
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- صالبة
- غاز ثاني أكسيد الكربون

- نشيط )فعال(
- اختزال

- أيونات موجبة

- أكاسيد فلزية
- كربون

- رنانة
- إلكترونات

- ثرميت

- أكسدة
- بروم

- يحل محل
- ثابت

- ثابتة حرارّيًا

- ماء
- الهيدروجني

- ثاني أكسيد النيتروجني
- قابلة للطرق

- أيونات سالبة

1- الفلزات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألن طبقات ذرات الفلز ميكن أن تنزلق فوق بعضها.

2- الفلزات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث حتدث صوًتا عند دقها.

3- سبائك الفلزات عادة أكثر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من عناصرها املكونة، لذلك تعتبر 
أكثر فائدة لإلنسان.

4- يحدث اختزال األكاسيد الفلزية بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو بالهيدروجني فقط مع الفلزات التي تلي 
األلومنيوم في سلسلة الفاعلية الكيميائية.

5- ال ميكن أن يحل النحاس محل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من األحماض املخففة، أو املاء، أو 
البخار.

ل الفلزات في أعلى سلسلة الفاعلية الكيميائية أن توجد كـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عكس الذرات. 6- تفضِّ

7- الفلزات موصالت جيدة للحرارة نتيجة حركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحرية حول 
األيونات املوجبة.

8- تكون كربونات الفلزات في أعلى سلسلة الفاعلية الكيميائية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذلك ال تنحل 
باحلرارة.

9- الفلز األكثر فاعلية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائًما الفلز األقل فاعلية من أكسيده.

10- يعتبر تفاعل الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بني مسحوق األلومنيوم وأكسيد احلديد )III( مثاًلا 
لتفاعل اإلحالل السريع.

2
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

الفلزات
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11- تتحلل الكربونات في أسفل سلسلة الفاعلية الكيميائية بالتسخني إلى أكسيد الفلز ويتصاعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

12- تتفاعل الفلزات الفعالة في املجموعتني )II( ،)I( مع الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلنتاج 
قلوي و غاز هيدروجني.

ن الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 13- تنزع العناصر املتوسطة في الترتيب الهيدروجني من البخار، وُتكوِّ

14- تتحلل معظم نترات الفلزات باحلرارة، وينتج دخان بني من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

15- أثناء تفاعالت اإلحالل، يكتسب الفلز األقل فاعلية إلكترونات، ولذلك يكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ُرتبت ستة فلزات )ممثلة برموزها الكيميائية( وثالثة فلزات مجهولة Z ،Y ،X حسب فاعليتها.

تنبأ باخلواص الكيميائية لكل فلز مجهول من موضعه في سلسلة الفاعلية الكيميائية، وذلك بإجابة األسئلة التالية.

 z ،y ،x 1- أي الفلزات املجهولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) أ (  تتفاعل مع البخار وليس مع املاء البارد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب( ال تتفاعل مع األحماض املخففة؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن أكسيد أكثر ثباًتا؟    )جـ( تكوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )د( من األسهل اختزالها إلى فلز؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )هـ( تتفاعل مع املاء البارد؟   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )و( أقل ميال لتكوين أيون؟   

2- يحل فلز أكثر فاعلية محل فلز أقل فاعلية في محلول ملحه. هل ينتج عن كل من التفاعالت التالية "تفاعل إحالل"؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   X أ ( محلول كلوريد كالسيوم و (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Z و )II( محلول نترات نحاس )ب(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Y و )II( محلول كبريتات حديد )جـ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Z د( محلول نترات ماغنسيوم  و(

 X         Ca         Mg         Al         Y         Fe         Pb         Cu         Z

تنبؤ تدريب 2 - 1
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الهيدروكلوريك املخفف، ومت   املاء، أو حمض  أو بخار  املاء،  بالتفاعل مع  ُسمح لستة فلزات مختلفة )ا، ب، جـ، د، هـ، و( 
تسجيل املالحظات اآلتية:

1- استنتج من هذه النتائج التجريبية ترتيب فاعلية الفلزات، مبتدًئا باألقل فاعلية إلى األكثر فاعلية.

لم يتفاعل الفلز )ا(  مع املاء البارد 
ولكنه تفاعل مع البخار وتكون أكسيد 

وغاز هيدروجني.

غاص الفلز )هـ (  في املاء البارد 

وتفاعل وتكونت فقاعات كثيرة من 

غاز الهيدروجني.

تفاعل الفلز )ب( ببطء شديد عند 
إضافة حمض هيدروكلوريك مخفف إليه 

وتكونت فقاعات هيدروجني 
أكثر عند تدفئة احلمض.

تفاعل الفلز )و( بشراهة مع املاء البارد 

فانطلق على سطحه واندفع مشتعًلا.

لم يتفاعل الفلز )د( مع املاء البارد 
أو البخار أو األحماض املخففة.

تفاعل الفلز )جـ ( ببطء مع املاء البارد 
وتكونت فقاعتني أو ثالث فقط من 

الهيدروجني كل دقيقة. تفاعل مع ذلك 
لهبًا أبيض متوهًجا.بشراهة مع بخار املاء مشتعًلا ومعطيًا 

زيادة الفاعلية

2- أي هذه الفلزات قد يكون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب( رصاص؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ) أ ( كالسيوم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )د( بوتاسيوم؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )ج( ماغنسيوم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )و( خارصني؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )هـ( فضة؟  

استنتاج تدريب 2- 2
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يتحدد موضع الفلز باجلدول الدوري برقم مجموعته ورقم دورته. 
فيما يلي عشرة فلزات T - R - Q - M - L - J - G - E - D - A )هذه ليست رموزها الكيميائية(، مع عددها 

البروتوني والكتلي. ثالثة من هذه الفلزات، فلزات انتقالية.

حدد موضع كل عنصر باجلدول الدوري بكتابة حرفه في املكان املناسب من اجلدول الدوري التالي للعناصر.  ال ترجع إلى نسخة 
من اجلدول الدوري للعناصر. 

فلزات انتقالية

1 - يبني اجلدول التالي تفاعل  فلزات متعددة مع حمض الهيدروكلوريك املخفف.

استنتج من هذه النتائج التجريبية ترتيب فاعلية العناصر من )P( إلى )U( مبتدًءا بأقلها إلى أكثرها فاعلية. 

استنتاج

زيادة الفاعلية

مجموعة
III

دورة

2

3

4

مجموعة
II

مجموعة
I

تصنيف تدريب 2 - 3

أعلى درجة حرارة وصل إليهاالتفاعلالفلز
P

Q

R

S

T

U

تصاعد بطيء للفقاعات .

ا مع فقاعات قليلة فقط . بطيء جّدً

يبدأ ببطء ثم تصاعد سريع للفقاعات .

تصاعد ثابت للفقاعات .

عدم تصاعد فقاعات .

تصاعد شديد للفقاعات .  

̊ س 35

̊ س 22

̊ س 81

̊ س 54

̊ س 20

̊ س 90

تدريب 2 - 4

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



14

2- مت تسخني مخاليط متعددة للفلزات وأكاسيدها مًعا، ووجد أن:

 A    +    B أكسيد    B    +    A أكسيد    

B    +    C أكسيد    C    +    B أكسيد    

D    +    B أكسيد    B    +    D أكسيد    

ال يحدث تفاعل    A    +    D أكسيد    

استنتج من هذه النتائج التجريبية ترتيب فاعلية العناصر من )A( إلى )D( مبتدًءا باألقل فاعلية إلى األكثر فاعلية.

التي  األسئلة  عن  وأجب  الزركونيوم،  عنصر  عن  التالية  املعلومات  اقرأ 
تليها.

مقاوم  وهو  مظهره،  في  الفوالذ  يشبه  انتقالي،  عنصر   )Zr'( الزركونيوم 
ا لدرجة استخدامه في صنع املقصات والسكاكني.  ا للصدأ، قوي جّدً جّدً
ألنها  النووية  املفاعالت  في  الزركالو  مثل  الزركونيوم  سبائك  تستخدم 
في  النووي  الوقود  لتبريد  املستخدم  املاء  ويسري  النيوترونات.  متتص  ال 
أيًضا  الزركونيوم  مسحوق  يستخدم  بالزركالو.  مكسوة  توصيل  أنابيب 
في مصابيح التصوير الضوئي حيث يختلط بغاز األكسجني النقي وعندما 
تسخن الفتيلة الكهربية داخل املصباح الضوئي تشعل مسحوق الزركونيوم 
الذي يحترق، ويعطي ضوًءا أبيض المًعا كثيًفا، لتكوين مسحوق أبيض 

يعرف بأكسيد الزركونيوم.

1- أعط ثالث خواص منوذجية للعناصر االنتقالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- ما املقصود بالسبيكة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- ما التفاعل الذي ميكن أن يحدث بني الزركونيوم واملاء، أو بخار املاء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- أين تضع فلز الزركونيوم في سلسلة الفاعلية الكيميائية؟ وملاذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب 2 - 5

مسحوق زركونيوم 
في أكسجني نقي

الفتيلة
مصباح ضوئي 

زركونيومي
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5- ) أ ( ملاذا يكون الزركونيوم داخل املصباح الضوئي في هيئة مسحوق؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ب( اكتب معادلة كيميائية متوازنة لتفاعل الزركونيوم مع غاز األكسجني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)جـ( اذكر اسم فلز آخر، أكثر شيوًعا يحترق معطًيا ضوًءا أبيض ساطًعا ومكوًنا أكسيًدا أبيض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- ميكن أن حتل العناصر التي تسبق الهيدروجني في سلسلة الفاعلية الكيميائية مثل اخلارصني واحلديد محل  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في األحماض املخففة.

األكسجني. )ب(  الهيدروجني.     ) أ (   
الكلور. )د(  النيتروجني.     )جـ(   

2- ال ميكن أن حتل العناصر التي تلي الهيدروجني، وتقع أسفل منه في سلسلة الفاعلية الكيميائية مثل النحاس محل  ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في األحماض املخففة.

الهيدروجني. )ب(  األكسجني.     ) أ (   
الكبريت. )د(  النيتروجني.     )جـ(   

3- يتصاعد عند تفاعل حمض الكبريتيك املخفف مع اخلارصني غاز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

األكسجني. )ب(  النيتروجني.     ) أ (   
الهيدروجني. )د(  ثاني أكسيد الكبريت.    )جـ(   

4- عند تفاعل حمض الكبريتيك املخفف مع النحاس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  O2 يتصاعد غاز )ب(  ال يحدث تفاعل.    ) أ (   
N2 يتصاعد غاز )د(     .CO2 يتصاعد غاز )جـ(   

5- تكون الفلزات في أعلى سلسلة الفاعلية الكيميائية على هيئة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

منفردة. )ب(  مخاليط.     ) أ (   
مركبات. )د(  أيونية.      )جـ(   

نشاط )2(
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6- تنحل نترات النحاس باحلرارة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وتتصاعد غازات بنية محمرة من NO2 وأكسجني. ) أ (   
ويتكون راسب أسود وثاني أكسيد الكربون. )ب(   

ويتكون عنصر فضي وأكسجني. )جـ(   
ويتكون ماء وأكسجني. )د(   

7- تنحل نترات الصوديوم باحلرارة، ويتصاعد غاز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ثاني أكسيد الكربون. )ب(  األكسجني.     ) أ (   
الهيدروجني. )د(  النيتروجني.     )جـ(   

8- ينحل هيدروكسيد النحاس باحلرارة، ويتكون راسب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أصفر. )ب(  أحمر.      ) أ (   
أخضر. )د(  أسود.      )جـ(   

9- تنحل كربونات النحاس باحلرارة، ويتكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

عنصر فضي وأكسجني. ) أ (   
راسب أسود وثاني أكسيد الكربون. )ب(   

يتصاعد غاز األكسجني. )جـ(   
املاء. )د(   

10- ملح فلز تتصاعد منه أبخرة بنية بالتسخني، هو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

كبريتات. )ب(  نترات.      ) أ (   
كلوريد. )د(  فوسفات.     )جـ(   

11- اسم تفاعل إحالل قوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

حمض الهيدروكلوريك والصوديوم. ) أ (   
حمض الهيدروكلوريك واحلديد. )ب(   
حمض الهيدروكلوريك والنحاس. )جـ(   

حمض الهيدروكلوريك واأللومنيوم. )د(   
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1- يتضمن استخالص الفلزات من خاماتها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائًما.

2- خامات الفلزات مصدر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذلك من املهم إعادة تدويرها كلما أمكن ذلك.

3- موضع الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الالفلزي في سلسلة الفاعلية الكيميائية هو بني األلومنيوم واخلارصني.

4- ميكن استخالص الفلزات التي في أعلى سلسلة الفاعلية الكيميائية فقط من خاماتها بواسطة الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

5- يكون العامل املختزل الرئيس في الفرن الالفح، هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ا للحرارة، وتزيد درجة احلرارة  6- يكون التفاعل في الفرن الالفح بني الكربون و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طارًدا جّدً
̊ س. عند قاعدة الفرن على 1900

7- التفاعل في الفرن الالفح بني ثاني أكسيد الكربون والكربون هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وتقل درجة احلرارة في 
̊ س. منطقة الفرن هذه عن 1100

8- الشائبة الرئيسة في خام احلديد هي الرمل أو الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

9- يتحول احلجر اجليري بالتسخني إلى جير أو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذي يعادل الشوائب 
احلمضية في الفرن الالفح كالرمل.

10- يكون الفوالذ الذي به نسبة أعلى من الكربون قوّيًا، ولكن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بينما يكون الفوالذ الذي 
به نسبة كربون أقل مطاوًعا، وأكثر سهولة للتشكيل.

11-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحديد متنع الصدأ باستخدام فلز أكثر فاعلية يفقد 
إلكترونات بسهولة عن احلديد.

- طارد للحرارة
- زئبق

- هيدروجني
- أكسجني
- هواء وماء

- ماص للحرارة 
- الكريوليت

- كربون
- محدود
- متجدد

- أخسدة )أكسدة واختزال(
- اختزال

- ثاني أكسيد السيلكون
- الوقاية االفتدائية

ا - هّشً

- حتليل كهربي
- أكسدة

- أكسيد كالسيوم
- غطاء واقي من األكسيد

- أول أكسيد كربون

3
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

الفلزات استخالص 
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12- ُيستخلص فلز األلومنيوم باالختزال اإللكتروليتي ألكسيد األلومنيوم النقي الذائب في مصهور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

13- الصدأ هو تفاعل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتم فيه اكتساب وفقد إلكترونات .

ن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 14- يكون ضعف فاعلية األلومنيوم الواضح نتيجة لتكوُّ

15- تتضمن معظم طرق منع الصدأ تكوين حاجز حول الفلز ملنع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الوصو ل إلى السطح .
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رسم بعض الطالب مخطط انسياب الستخالص واستخدامات احلديد، واملخطط غير املكتمل موضح فيما يلي:

مواد خام

غازات 
فرن عاٍل وعوادم

)الفح(

يستخدم لـ

تنقية

إضافة نيكل 
وكروم

إضافة 5. % 
كربون

يستخدم لـــ 

أكمل مخطط انسياب العمليات بوضع العناوين التالية  في مكانها الصحيح:

هواء

الهيماتيت

فوالذ ال يصدأ

أجسام السيارات

فحم الكوك

حديد خام

ثاني أكسيد كربون

فوالذ مطاوعحديد قابل للطرق

تشييد الطرق

َخَبثمصنع كيميائي

حجر جيري

نيتروجني

يستخدم لـــ 

تدريب 3 - 1
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 ما اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلعادة تدوير الفلزات؟ صنف كل عبارة كميزة أو كعيب إلعادة التدوير، واكتبها في
اجلدول التالي:

توفير طاقة أثناء تصنيع 
األجسام الفلزية

األجسام الفلزيةأرباح أقل من تصنيع 

صناديق إعادة التدوير 
قبيحة الشكل

االجتماعي اجتاه املصادر يساعد في زيادة الوعي 
احملدودة 

تلوث أقل من عوادم األجسام 

الفلزية مثل : معلبات 
املشروبات

تصنيع األدوات الفلزيةسوف تقل تكاليف 

وظائف أقل في تصنيع 
األدوات الفلزية

يدوم االحتياطي الطبيعي 

للخامات أطول

تقييم تدريب 3- 2

العيبامليزة
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تتابع
فيما يلي تسع مراحل في االستخالص اإللكتروليتي لأللومنيوم من خاماته.  رتب هذه املراحل طبًقا حلدوثها بكتابة الرقم من       

1 - 9 في ركن كل صندوق.

تسخني هيدروكسيد 
األلومنيوم لتكوين أكسيد 

األلومنيوم

انصهار اإللكتروليت ، 
ومرور كميات كبيرة من 

الكهرباء خالل اإللكتروليت

إضافة املاء إلى محلول رائق 
لترسيب هيدروكسيد

األلومنيوم 

الترشيح لنزع الشوائب 
غير الذوابة مثل أكسيد 

)III( احلديديك

سحب مصهور األلومنيوم 
من عند الكاثود اجلرافيت 

جمع غاز األكسجني عند 
األنود )املصعد(  ومصهور 

األلومنيوم عند الكاثود 
)املهبط(

خلط أكسيد األلومنيوم 
والكريوليت لتكوين 

اإللكتروليت

سحق خام البوكسيت 
وخلطه مبحلول 

هيدروكسيد الصوديوم

جتميد مصهور األلومنيوم 
بصبه في خزائن لتكوين 
القوالب الالزمة للتخزين

اقرأ املعلومات التالية عن الصدأ، وأجب عن األسئلة التي تليها:

الصدأ عملية كهروكيميائية. تتضمن العملية األنودية )املصعد( )فقد إلكترونات( حتويل فلز احلديد إلى أيونات حديد 
)II(. وتتضمن العملية الكاثودية )املهبط( )اكتساب إلكترونات( حتويل املاء واألكسجني إلى أيونات هيدروكسيد. تتحد 
الهواء  الراسب بعد ذلك في  يتأكسد   .)II( لتكوين راسب من هيدروكسيد احلديد  والهيدروكسيد   )II( أيونات احلديد 
احلديد فجوات تسمى "جتويفات  في  وتظهر  بالصدأ.  يعرف  الذي   )Fe2O3.H2O( املائي   )III( احلديد  أكسيد  ن  ويتكوَّ
األنود" في املواضع التي يذوب احلديد فيها مكوًنا أيونات. تتكون هذه التجويفات في الغالب في مناطق على الفلز يكون 
إمدادها ضعيًفا من األكسجني، مثل الشروخ أو الصدوع. إذا اتصل احلديد مع فلز أقل فاعلية فإن ذلك يزيد من احتمال فقد 
احلديد لإللكترونات ليعمل كتجويف أنود. املناطق الكاثودية للفلز هي تلك التي يكون إمدادها وافًرا باألكسجني )الهواء( 

واملاء. 

تدريب 3 - 3

تدريب 3 - 4

21 20]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



صدأ

1- ملاذا ُيوصف الصدأ بعملية أخسدة )ريدوكس(؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- ملاذا يُوصف الصدأ بعملية كهروكيميائية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- ملاذا كثيًرا ما يبدأ صدأ السيارة عند أعتاب األبواب أو عند علب الشاسيه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- ملاذا ال ميكنك أبًدا استخدام برشمة النحاس للحام قطعتني من احلديد مًعا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- اشرح ملاذا ال يصدأ هيكل السيارة إذا وصل جسم السيارة بالقطب السالب لبطاريتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- اشرح ملاذا يصدأ احلديد في حني ال يصدأ األلومنيوم بالرغم من أن األلومنيوم فلز أكثر فاعلية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- يستخدم في صناعة املوصالت الكهربائية العالية فلز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

احلديد. )ب(  األلومنيوم.     ) أ (   
الرصاص. )د(  النحاس.      )جـ(   

2- تستخدم في عمل مسحوق اخلبيز بيكربونات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الصوديوم. )ب(  البوتاسيوم.     ) أ (   

األلومنيوم. )د(  النحاس.      )جـ(   

3- يستخدم في صناعة الترمومترات فلز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

Hg )ب(       Na ) أ (   
K )د(       Cu )جـ(   

4- يحتوي البرونز على  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قصدير وحديد. )ب(  قصدير ونحاس.     ) أ (   
بوتاسيوم وكالسيوم. )د(  صوديوم ونحاس.     )جـ(   

ب للصوديوم شائع االستعمال هو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5- مركَّ

نترات. )ب(  كلوريد.     ) أ (   
كربونات. )د(  كبريتات.     )جـ(   

6- متتاز الفلزات بأنها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

درجة انصهارها منخفضة. )ب(  توصل الكهرباء.     ) أ (   
غير قابلة للطرق. )د(  غير قابلة للسحب.    )جـ(   

نشاط )3(
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4
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية

واأللكينات األلكانات 

أكمل الجمل التالية باختيار االجابة الصحيحة من القامئة . ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم عىل اإلطالق .

1- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الهيدروكربونات ميكن متثيلها 
بصيغة عامة .

2- من خواص األلكانات أنها خاملة بصفة عامة إال من حيث االحتراق و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع   
الكلور . 

3- الصيغة العامة لأللكانات هي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  

4- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهيدروكربونات يعطي دامئاً ثاين أكسيد الكربون وبخار املاء . 

5- كلما زادات الكتلة اجلزيئية النسبية لأللكان تزيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

6- األلكينات لها صيغة عامة هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

7- اجلزئ العضوي الـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو ذلك الذي يحتوي على رابطة تساهمية أحادية .   

8- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي جزئيات لها ترتيبات بنائية  مختلفة ، ولكن لها نفس الصيغة اجلزئية . 

9- الهيدروكربونات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تزيل لون ماء البروم أو برمنجنات البوتاسيوم احملمضة . 

10- عند إضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى األلكينات، تتحول إلى األلكانات .

11-  يتم تصنيع ألكينات عن طريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهيدروكربونات باستخدام التسخني 
والعوامل احلفازة .

12- طريقة للتمييز بني األلكينات و األلكانات هي استخدام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

13- حتدث تفاعالت استبدال لأللكانات في حني حتدث تفاعالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأللكينات . 

- تنقية
- غير املشبعة 

- بترول
- إضافة 

- األيزوميرات

- درجة غليانه
- دورة

- السمن النباتي
- عوامل محفزة

- النظائر

 Cn H2n +2 -
- مشبع

- تكسير
- ماء البروم

- الهيدروجني

CnH2 n -
- احتراق

- بولي غير مشبع 
- سالسل متجانسة

- االستبدال
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تدريب 4 - 1

استنتاج

14- يوصف جزيء الهيدروكربون الذي به روابط تساهمية ثنائية كثيرة بأنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

15- يستخدم إضافة الهيدروجني للزيوت النباتية غير املشبعة في تصنيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

1- كون قاعدة بيانات عن أول عشرة مركبات من عائلة األلكانات مستخدمًا العناوين املبينة في اجلدول التالي :

 امليثان

 اإليثان

 البروبان

 البيوتان

 البنتان

الهكسان

الهبتان

 األوكتان

النونان

الديكان
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تدريب 4 - 2

والبنائية  
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مقارنة تدريب 4 - 3

-
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مقارنةتدريب 4 - 4
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تصنيف تدريب 4 - 5
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تدريب 4 - 6
بليبيا  النفطيةاملقتطفات املقتطفات 
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نشاط )4(
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1-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو مخلوط من الهيدروكربونات ومصدر طاقة مهم.

2- الوقود احلفري هو مصدر طاقة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- مقتطف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من زيت النفط هو املصدر الرئيس للهيدروكربونات املستخدمة في 
التصنيع الكيميائي.

4-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيت النفط هي عملية تقطير جتزيئي.

5- الوقود احلفري الذي يحتوي أساًسا على امليثان هو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

6- حتتوي جميع أنواع الوقود احلفري على عنصر الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذي يسبب عند االحتراق مشكلة 
التلوث التي تعرف باملطر احلمضي.

7- الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الغاز املتصاعد عند تخمر املواد العضوية في غياب الهواء.

8- تتجمع في عمود التجزئة املقتطفات التي لها درجات غليان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند القمة.

9-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، والنافتا من أهم مكونات زيت النفط.

10-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقتطع زيتي به ما بني 10 و 16 ذرة كربون، ويستخدم للتسخني ووقود 
للطائرات النفاثة. 

11- الراسب الناجت من تقطير النفط اخلام هو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ويتم تسخينه مع الرمل واحلصا ليستخدم 
في رصف الطرق.

12- املواد الكيميائية الناجتة من زيت النفط والتي تستخدم في تصنيع اللدائن، واألنسجة االصطناعية، واملنظفات، 
واألدوية... إلخ تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

5
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

والوقود النفط 

- هيدروجني
- الديزل

- غاز طبيعي
- أقل

- متجدد

- البيوغاز
- نفط

- كبريت
- أعلى

- عوامل حفازة

- املواد الكيميائية احليوية
- كربون

- نيتروجني
- تقطير

- غير متجدد

- زيت البرافني
- النافتا
- القار

- البتروكيماويات
- تكسير

مقتطف
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13- تسمى عملية كسر املقتطفات الثقيلة إلى مقتطفات أخف وأكثر فائدة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- املقتطعات التي لها درجات غليان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لها سالسل كربونية أطول.

15- تستخدم عادة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تكسير املقتطعات النفطية املتعددة.

يبني اجلدول التالي أنواع الوقود املختلفة التي استهلكتها إحدى الدول في سنة معينة .

1- أجب عن األسئلة التالية اخلاصة بالوقود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) أ ( أي أنواع الوقود هذه ليس وقوًدا حفرّيًا؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب( ما العنصر املوجود في كل أنواع الوقود هذه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )جـ( ما الوقودان الهيدروكربونيان؟   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )د(  ما الوقود املتجدد في هذه األنواع؟   

تدريب 5 - 1

النسبة من استهالك الطاقة الكليالوقود
فحم اإلنثراسيت

فحم قاري
غاز طبيعي

النفط
اخلشب

14
18
17
42
9

املقتطفات 

املقتطفات 
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تصنيف

فيما يلي أجزاء معلومات عن املقتطفات املتعددة الناجتة من النفط اخلام.

4 - 12وقود تسخني
ذرات كربون

مدى الغليانوقود السفن
40 - 130˚ س

 70 - 20
ذرات كربون 

مدى الغليان 
300 - 400˚ س

 25 - 14
ذرات كربون

مصادر للتلميع 
والشمع

مادة خام 
كيميائية

أكثر من 70 ذرة 
كربون

مدى الغليان 
150 - 200˚ س

يخلط بالرمل واحلصا 
لرصف الطرق

يغلي عند أعلى 
من 400˚ س

16 - 10
ذرات كربون

مدى غليان
225 - 300˚ س

التالي مع كتابة املقتطف األخف في قمة اجلدول واملقتطف األثقل عند  أماكنها الصحيحة باجلدول  املعلومات في  صنف هذه 
قاعدته.

تدريب 5 - 2

االستخدامحجم اجلزيءمدى الغليان )˚س(املقتطف

األخف

األثقل
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فيما يلي معادالت كيميائية ُتبنّي نواجت تكسير مقتطفات النفط. أكمل الصيغة للنواجت الناقصة واكتب أسماءها.

تدريب 5 - 3

-1+C9H20تكسيرC18H38

-22+C7H16تكسيرC13H28

-3C5H10
بنتني

C11H24تكسير+
أنديكان

-42+C4H10
بيوتان

C8H18تكسير
أوكتان

-5
بنتني

+
بيوتان

C9H20تكسير
نونان

-6
بروبني

C7H16تكسير+
هبتان

-7+2
إيثني

C4H10تكسير
بيوتان

أوكتاديكان

ترايديكان
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��

-1

-2

-3

أوجه التشابه

أوجه االختالف

من حيث :

الديزل       اجلازولني     

-1

-2

-3

-4

-5

قارن مقتطفي النفط، اجلازولني والديزل بتكملة املنظم البياني التالي:

مقارنة تدريب 5 - 4
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يستخدم كوقود للطائرات.

اجلازولني. )ب(  الكيروسني.     ) أ (   
زيت الديزل. )د(  البنزين.      )جـ(   

2- تسمى املواد الكيميائية الناجتة من زيت النفط، والتي تستخدم في تصنيع اللدائن واألنسجة االصطناعية واملنظفات 
واألدوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الوقود احلفري. )ب(  غاز طبيعي.     ) أ (   
الهيدروكربونات. )د(  البتروكيماويات.     )جـ(   

3- حتتوي جميع أنواع الوقود احلفري على عنصر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

النيتروجني. )ب(  الهيدروجني.     ) أ (   
الكربون. )د(  الكبريت.     )جـ(   

4- ينتج بعد عملية تقطير النفط راسب هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الرمل. )ب(  القار.      ) أ (   
التراب. )د(  احلصى.      )جـ(   

ن الفحم والنفط في باطن األرض نتيجة اندثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5- تكوِّ

الصخور الرسوبية. )ب(  الكائنات احلية.     ) أ (   
الصخور النارية. )د(  الصخور املتحولة.     )جـ(   

6- غاز خفيف يصل إلينا خالل أنابيب غاز الطهي يسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

البيوغاز. )ب(  الهيدروجني.     ) أ (   
ثاني أكسيد الكربون. )د(  األكسجني.     )جـ(   

نشاط )5(
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.-OH 1- الكحوالت هي سلسلة متجانسة حتتوي على  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي حتويل السكر إلى إيثانول باستخدام األنزميات املوجودة في اخلميرة.

3- ينتج عن احتراق الكحوالت ثاني أكسيد كربون، و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- الغاز الناجت من تخمر السكريات هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- اإلضافة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لبخار املاء إلى اإليثني يؤدي إلى تكوين اإليثانول.

6- يستخدم اإليثانول بكثرة كـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وكوقود، وكمكون للمشروبات الكحولية.

7- األحماض الكربوكسيلية هي سلسلة متجانسة حتتوي على مجموعة وظيفية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

8- يسمى حمض الكربوكسيليك ذو األربع ذرات كربون حمض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- جميع األحماض الكربوكسيلية هي أحماض ضعيفة، حيث أنها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقط في املاء.

10- عندما يتأكسد اإليثانول بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احملمضة، يتغير اللون من األصفر إلى األخضر.

11- يتفاعل حمض امليثانويك مع فلز املاغنسيوم لتكوين ميثانوات املاغنسيوم و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

12- يتفاعل اإليثانول مع حمض اإليثانويك لتكوين اإلستر املسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

13- يتفاعل امليثانول مع حمض امليثانويك لتكوين اإلستر املسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بخار ماء
- ثاني كرومات البوتاسيوم

-CHO -
- حمض اإليثانويك

ا - تتأين جزئّيً

- غاز أكسجني 
- بيوتانويك
- اإلسترات

- نزع املاء
- ميثانوات امليثيل

- ثاني أكسيد كربون
- غاز الهيدروجني
- إيثانوات اإليثيل

- تخمر
- مجموعة وظيفية

- مذيب
- ميثانويك

- برمنجنات البوتاسيوم
-COOH -

- احمُلفزة

6
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

الهيدروكربونات مشتقات  بعض 
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تصف الفقرة التالية استخدام السكر كمصدر لإليثانول. اقرأها، وأجب عن األسئلة التالية لها.

ماالوي بلد نامي في وسط أفريقيا، يعتمد اقتصادها على الزراعة، وتنتج كميات كبيرة من قصب السكر، وهي إحدى الدول 
اإلفريقية القليلة التي تستخدم قصب السكر في صناعة اإليثانول حالًيا. 

يتم تخمير قصب السكر وتقطير اإليثانول في مصانع التقطير املبنية بجوار حقول القصب. اإليثانول مادة كيميائية متعددة 
االستخدامات، فبجانب استخدامها في املشروبات الكحولية وكمذيب، تتحول بسهولة إلى غاز اإليثني، وتعتبر مادة كيميائية 

مهمة في تصنيع  أنواع متعددة من البالستيك.
ويتأكسد اإليثانول أيًضا بسهولة إلى حمض اإليثانويك )اخلل( الذي ميكن حتويله  إلى إسترات متعددة. حمض اإليثانويك 
وإستراته مواد كيميائية مفيدة في صناعة النكهات واإلضافات الغذائية والروائح، وكذلك في تصنيع الطالء، والصبغات، 

والعقاقير الطبية، واملنظفات، واملبيدات احلشرية.
أوكتان  مستوى  له  ا  نسبّيً رخيًصا  نفًطا  تستورد  فهي  املرتفع.  البترول  سعر  نتيجة  كوقود  اإليثانول  أيًضا  ماالوي  تستخدم 
منخفض وتخلطه باإليثانول إلنتاج وقود محركات له مستوى أوكتان مرتفع. وتستخدم اإليثانول أيًضا كمكون ممزوج في 

الديزل، فيعمل مصنع جرارات اإليثانول على 51% إيثانول ممزوج في خليط الديزل منذ ست سنوات دون أية آثار سلبية.
ا  وأخيًرا ميكن استخدام اإليثانول في التدفئة واإلضاءة والتبريد بنفس طريقة استخدام وقود البرافني. ويعتبر ذلك مفيًدا جّدً

في املناطق الريفية مباالوي.

1- ملاذا ال ينتج اإليثانول في ماالوي من النفط؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- ملاذا يعتبر اإليثانول مالئًما القتصاد ماالوي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- اذكر أسماء واستخدامات ثالث مواد كيميائية بسيطة تصنع من اإليثانول؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- اذكر ثالثة استخدامات لإليثانول في املناطق الريفية مباالوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- اذكر إستر حلمض اإليثانويك، واكتب صيغته الكيميائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14-ُتستخدم الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتارّيًا في العطور والنكهات واملذيبات.

15- ُتنتج األكسدة اجلوية لإليثانول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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أكمل املخطط التالي والذي يتناول تخمر السكر بترتيب العبارات الثماني ترتيًبا صحيًحا حسب حدوث اخلطوات.

تتابع

 هروب فقاعات وعند

 مرورها خالل ماء اجلير

يتعكر

ذوبان السكر في املاء

الترشيح 
لنزع اخلميرة

 تقطير احمللول لنزع
الكحول

في الظهور أكسيد الكربون تبدأ فقاعات ثاني

إضافة اخلميرة
للمحلول

تدفئة املاء 
حتى 35˚ س تقريًبا

ال توجد فقاعات أخرى من 
ثاني أكسيد كربون

البداية

النهاية
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.)CnH2n+1OH( يبني اجلدول التالي درجات غليان أول ستة كحوالت في السلسلة املتجانسة ذات الصيغة العامة

]Ar)C( = 12 ،Ar)H( = 1 ،Ar)O( = 16[ .1- أكمل اجلدول بحساب الكتلة اجلزيئية النسبية للكحوالت

تدريب 6 - 3

n الكتلة اجلزيئية الصيغة اجلزيئيةدرجة الغليان )˚س(اسم الكحولقيمة
النسبية

1

2

3

4

5

6

ميثانول
إيثانول
بروبانول
بيوتانول
بنتانول

هكسانول

65

78

97

117

137

158

CH3OH

C2H5OH

C3H7OH

C4H9OH

C5H11OH

C6H13OH
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االختالفات التشابهات

مقارنة

ك
نوي

يثا
 اإل

ض
حم

ك
وري

وكل
در

لهي
ض ا

حم

قارن حمض كربوكسيلي كحمض اإليثانويك بحمض معدني كحمض الهيدروكلوريك بتكملة املخطط التالي لتوضيح أربعة 
تشابهات وثالثة اختالفات.

االختالفات

تدريب 6 - 4
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فيما يلي وصف لثالثة مركبات عضوية أ، ب، جـ ، يحتوي كل منها على ذرتي كربون فقط في كل جزيء. استنتج اسم كل 
مركب من األوصاف املعطاة، واشرح أسباب استنتاجك، واكتب املعادالت الكيميائية للتفاعالت الكيميائية املوصوفة.

1- مركب ) أ ( هو غاز عدمي اللون، قابل لالشتعال، ويحترق في وفرة من الهواء، ويكون ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. 
وعند تنكيس مخبار من غاز البروم على مخبار الغاز ) أ (، يختفي لون البروم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- مركب )ب( سائل عدمي اللون، قابل لالشتعال أيًضا. يتفاعل مع فلز الصوديوم، ويتكون غاز الهيدروجني، ولكن ليس 

له أثر على كربونات الفلز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن أيًضا غاز  3- مركب )جـ( سائل عدمي اللون، يتفاعل مع كربونات النحاس )II(  لتكوين غاز ثاني أكسيد كربون. ويكوِّ

هيدروجني عند إضافة شريط ماغنسيوم إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استنتاج تدريب 6 - 5
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ا. الشكل غير املكتمل  يصمم بعض الطالب صفحة على موقع بشبكة اإلنترنت لتوضيح كيفية حتويل املركبات العضوية بينّيً
مبني فيما يلي:

1، 2 ثنائي برومو إيثان

بولي إيثني

إيثان

إيثني

إيثانوات اإليثيل

جلوكوز

إيثانول

حمض 
اإليثانويك

أكمل الشكل باختيار التفاعل الكيميائي الصحيح مما يلي )ُيستخدم كل تفاعل مرة واحدة فقط(، واكتبه فوق السهم املالئم 
من األسهم الثمانية املوضحة أعاله.

تخمر حتلل مائي أكسدة  بلمرة

أسترة نزع املاء إضافة هدرجة

تدريب 6 - 6
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- كائنات دقيقة توجد في الهواء، وحتول الكحول إلى حمض تسمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

بكتريا. )ب(  فيروسات.     ) أ (   
طحالب. )د(  فطريات.     )جـ(   

2- سكر له صيغة كيميائية C12H22O11، ويستخدم في املنازل هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الفركتوز. )ب(  اجللوكوز.     ) أ (   

السكروز. )د(  اجلاالكتوز.     )جـ(   

3- حتتوي الكحوالت على مجموعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

-COOH )ب(       -CHO ) أ (   
-OH )د(       -CO )جـ(   

ا من غاز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4- يحضر اإليثانول )الكحول اإليثيلي( صناعّيً

ميثان. )ب(  اإليثيلني.     ) أ (   
بيوتان. )د(  اإليثان.      )جـ(   

5- عند نزع املاء من الكحول اإليثيلي يتكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

كيتون. )ب(  إيثر ثنائي اإليثيل.    ) أ (   

صابون. )د(  حمض أسيتيك.     )جـ(   

6- عند حرق اإليثانول في وفرة من الهواء يتكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

CH4 )ب(      CO2 + H2O ) أ (   
C2H6 )د(      CH3COOH )جـ(   

7- يطلق على التحلل املائي لإلستر في وجود قلوي اسم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

التحلل احلمضي. )ب(  التحلل النشادري.    ) أ (   
التحلل الكحولي. )د(  التصنب.      )جـ(   

نشاط )6(
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8- االسم الكيميائي الصحيح للخل أو حمض األسيتيك هو حمض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

البيوتانويك. )ب(  امليثانويك.     ) أ (   
الهكساديكانويك. )د(  اإليثانويك.     )جـ(   

9- عند إضافة كبريتات النحاس الالمائية )البيضاء( إلى الكحول اإليثيلي املخلوط باملاء يتكون لون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أحمر. )ب(  أزرق.      ) أ ( 

أصفر. )د(  وردي.      )جـ(   

10- عند إضافة كمية زائدة من اإليثر النفطي إلى الكحول اإليثيلي املخلوط باملاء يتكون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

تعكير. )ب(  لون أحمر.     ) أ (   
لون أصفر. )د(  لون أزرق.     )جـ(   

11- حالة أغلب الكحوالت عند درجة حرارة الغرفة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

سوائل زيتية القوام. )ب(  سوائل خفيفة.     ) أ (   
صلبة. )د(  شمعية القوام.     )جـ(   

12-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي السوائل العضوية املتطايرة ذات الرائحة الذكية.

اإلسترات. )ب(  األحماض العضوية.    ) أ (   
الكحوالت. )د(  األلدهيدات.     )جـ(   

13- تستخدم اإلسترات كمكسبات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

للقوام. )ب(  للطعم والرائحة.     ) أ (   
للحجم. )د(   للون.      )جـ(   
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1- البوليمرات جزيئات ضخمة، عمالقة التركيب تكونت من تكرار وحدات تسمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2- البولي بروبني هو بوليمر يتكون عن طريق بلمرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- التيرلني نوع من البوليمر يعرف بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويتكون عن طريق بلمرة التكاثف.

4- اللدائن هي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ومن ثم يسبب مشكالت تلوث.

5-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي جزيئات ضخمة طبيعية، ولها رابطة متماثلة بني املومنرات كالنيلون.

6-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي جزيئات ضخمة طبيعية، ولها رابطة متماثلة كالتيرلني.

7-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعية تتضمن الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات. 

8- النيلون هو نوع من البوليمر املعروف بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويتكون من بلمرة التكاثف.

9-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتضمن إضافة وحدات مومنر مع نزع جزيء بسيط كاملاء.

10- لتكوين رابطة األميد، نحتاج تكاثف أمني و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

11- لتكوين رابطة اإلستر، نحتاج تكاثف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحمض كربوكسيلي. 

ا مع املاء. 12- البروتينات ميكن تكسيرها بـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذي يعتبر تفاعًلا كيميائّيً

7
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على اإلطالق.

الضخمة الـجزيئات 

كربوهيدرات  - إضافة     - احليوي  للتحلل  قابل   - احليوي  للتحلل  قابل  غير   -
تيرلني  - أيونات    - تكاثف   بلمرة   - نيلون      -

ضخمة جزيئات   - أميد   بولي   - ماء     - إستر     بولي   -
)مومنرات( مفرد  - جزيء  كربوكسيلي  حمض   - كحول    - أمينية   أحماض   -

- دهون  مائي   حتلل   - أمينات    - بروتينات      -

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



49 48

13- وحدات املومنر للبروتينات هي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

14- التركيب اجلزئي للنسيج االصطناعي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضح فيما يلي:

15- التركيب اجلزئي للنسيج االصطناعي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضح فيما يلي:

1� 1- 1�

2� 3� 2�

2�

مقارنة

االختالفات    التشابهات   االختالفات
ف

كاث
 الت

مرة
بل

افة
إلض

رة ا
لم

ب

قارن بلمرة اإلضافة مع بلمرة التكاثف بإكمال املنظم البياني التالي، معطًيا ثالثة تشابهات واختالفني:

تدريب 7 - 1

n

n

-1-1-1

-2

-2 -2-3
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بوليمر اإلضافةاملومنر

بولي كلورو إيثني

بروبني

رباعي فلورو إيثني

استنتاج

استنتج لكل مما يلي االسم  والصيغة البنائية للمومنر )املومنرات( إذا أعطي لك البوليمر أو العكس.

تدريب 7 - 2

بوليمر التكاثفاملومنر

ثنائي األمني

بولي إستر
n
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قارن جزيء التيرلني مع جزيء دهن بإكمال املنظم البياني التالي.

مقارنة

أوجه التشابه

أوجه االختالف

من حيث:   

التيرلني الدهن

تدريب 7 - 3

-1

-2

-3

-4

-1

-2

-3

-4
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اقرأ هذه القطعة عن اجلزيء الضخم تيفلون وأجب عن األسئلة التي تليها:

التيفلون بوليمر إضافة اكتشفه بالصدفة في عام 1883 كيميائي يعمل في شركة دوبونت للمواد الكيميائية بالواليات املتحدة 
األمريكية. كان يستقصي مبردات ممكنة، ويحضر غاًزا يسمى رباعي فلوروإيثني CF2 = CF2. بعد حتضير الغاز، قرر تخزينه 
حتت ضغط داخل أسطوانة. وعندما حاول إطالق الغاز من األسطوانة، لم يخرج الغاز، واعتقد في البداية أن الغاز قد تسرب. 
ا أبيض بداخلها . وعند حتليل املسحوق وجد أن صيغته التجريبية هي CF2 ومن  وعند فك األسطوانة، وجد مسحوًقا شمعّيً

ثم أدرك أنه بولي رباعي فلوروإيثني PTFE، وأعطته دوبونت اسًما جتارّيًا هو التيفلون.
لم يدرك في البداية أبعاد اكتشافه الرتفاع تكلفة تصنيع البوليمر وصعوبة العمل به، فهو ال ينصهر عند أقل من 340˚س 
ا للغاية.  ولذلك يصعب تشكيله. هو مع ذلك لدينة غير عادية، حيث إنه أكثر انزالًقا من الثلج املبلل، وهو خامل كيماوّيً
وكان االستخدام التجاري األول له خالل احلرب العاملية الثانية لتخزين سادس فلوريد اليورانيوم UF6 الذي يسبب التآكل 
بعد احلرب،  االلتصاق  استثمار خاصية عدم  بدأ  الذرية.  القنابل  الكيميائية في صنع  املادة  استخدمت هذه  الشديد. وقد 
ويستخدم اآلن على أي سطح لتقليل االحتكاك وهي استخدامات واسعة النطاق، فيستخدم في تبطني أواني التحمير، وفي 

األطراف االصطناعية في جسم اإلنسان، وفي فرد العجني في املخابز، وفي احملاميل الدحروجية في الكباري املتحركة.

1- ماذا تفهم عن مصطلح "بوليمر إضافة"؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- اكتب عيبني أساسيني لبوليمر التيفلون هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- ) أ ( ارسم الصيغة البنائية لرباعي فلوروإيثني.

)ب( اكتب معادلة كيميائية لتوضيح بلمرته.

)Ar )C( = 12 ،Ar )F( = 19( .PTFE احسب نسبة تكوين ،CF2 4- من الصيغة التجريبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- ما األسطح األخرى التي قد يستخدم بها PTFE لتقليل االحتكاك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- ما نوع املواد التي ميكن تخزينها في أواني التيفلون في ضوء خموله الكيميائي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب 7 - 4
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- جزيء يتم نزعه عند حدوث تفاعالت التكاثف هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

CO2 )ب(       N2 ) أ (   
H2O )د(       NO2 )جـ(   

2- عملية يتم بها حتويل األحماض الدهنية غير املشبعة في جزيئات ثالثي اجلليسريد السائلة )الزيوت( إلى أحماض دهنية 
مشبعة في جزيئات ثالثي اجلليسريد الصلبة )الدهون(، ويطلق عليها اسم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

التصنب. )ب(  التصلب.     ) أ (   
األكسدة. )د(  التزنخ.      جـ(   

3- حتويل الزيت أو الدهن إلى صابون يتم بفعل القواعد القوية مثل الصودا الكاوية أو البوتاسا الكاوية، وينتج اجلليسرول 
وامللح الصوديومي للحمض الدهني، وهو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

األكسدة. )ب(  التصنب.      ) أ (   
التصلب. )د(  التزنخ.      )جـ(   

4- مركبات عضوية حتتوي على الكربون والهيدروجني والنيتروجني واألكسجني، وغالًبا الكبريت، وأحياًنا الفوسفور تسمى  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الدهون. )ب(  البروتينات.     ) أ (   
الفيتامينات. )د(  الكربوهيدرات.     )جـ(   

5- تعتبر البروتينات بوليمرات لألحماض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الكربوكسيلية. )ب(  املعدنية.      ) أ (   
الدهنية. )د(  األمينية.      )جـ(   

6- جزيء إستر طبيعي هو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الدهون. )ب(  البروتينات.     ) أ (   

الزيوت. )د(  الكربوهيدرات.     )جـ(   
7- عن طريق كل مما يأتي يتم التحلل املائي للزيوت والدهون عدا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

القواعد القوية. )ب(  األنزميات.     ) أ (   
املاء. )د(  األحماض القوية.     )جـ(   

نشاط )7(
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متعدد من  االختيار  أنشطة  إجابة 
نشاط )2( ص 15

6 - أ 5 - د   4 - أ   3 - د   2 - ب   1 - أ     
11 - أ 10 - أ   9 - ب   8 - جـ   7 - أ     

نشاط )3( ص 23
6 - أ 5 - أ   4 - أ   3 - ب   2 - ب   1 - أ     

نشاط )5( ص 37
6 - أ 5 - أ   4 - أ   3 - د   2 - جـ   1 - أ          

  
نشاط )6( ص 45

6 - أ 5 - أ   4 - أ   3 - د   2 - د   1 - ب     
11 - أ              12 - ب 10 - ب   9 - أ   8 - جـ                           7 - جـ  

                       13 - أ

نشاط )7( ص 52
6 - ب 5 - جـ   4 - أ   3 - أ   2 - أ   1 - د     

7 - أ     
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اسم الطالب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  الفصل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    الرقم                     تدريب                            الصفحة              مالحظات املعلم               الدرجة      التاريخ
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اسم الطالب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  الفصل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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