
العامةالفكرة

 ناقش الطالب يف بعض األشياء التي 
تبدو متشـاهبة لكنها خمتلفـة لتقديم الفكرة العامـة هلذا الفصل، 
عة؟  ـا بعـض املكـرسات املنوّ واسـأل: هـل تنـاول أحدكم يومً
ومـا وجه الشـبه واالختالف بـني هذه األنـواع؟ أخرب الطالب 
ـا تتشـابه، ولكنهـا خمتلفـة. وتتكـون  أن اهليدروكربونـات أيضً
اهليدروكربونات مجيعها من ذرات الكربون واهليدروجني، ومع 
ذلك فهي خمتلفة؛ ألهنا حتتوي عىل أنواع خمتلفة من الروابط التي 

تزودها بسامت وخصائص خمتلفة. 

 الربط مع المعرفة السابقة 
اطلـب إىل الطـالب مراجعـة املفاهيـم اآلتيـة قبل دراسـة هذا 

الفصل: 
بناء ذرة الكربون

الرابطة التسامهية والبناء اجلزيئي 
تغريات احلالة  الفيزيائية - الغليان واالنصهار

استعمال الصورة 

 اطلـب إىل الطـالب حتديـد ماهيـة الـيشء املوجود يف 
الصورة. منشـأة حفر يف البحار. واسـأهلم عام حيدث يف املُنشأة. 
يقوم عامل النفط باحلفر السـتخراج النفط، وضخه إىل السطح، 
ا حتديد اسـتخدامات  ثـم نقله إىل املصفـاة. ثم اطلب إليهم أيضً
ا للسـيارات والشـاحنات، ويف  النفـط. إجابـات حمتملـة: وقودً
اسـتخدامات املنازل، ويتخذ موادّ أوليـة للكثري من الصناعات 

التي تشمل البالستيك، واألفالم، واألنسجة الصناعية. 

العامةالفكرة  ختتلف اهليدروكربونات، وهي مركبات 

عضوية، باختالف أنواع الروابط فيها.

1-8 مقدمة إلى الهيدروكربونات 

الرئيسةالفكرة اهليدروكربونات مركبات عضوية حتتوي 

ا للطاقة واملواد اخلام.  عىل عنرص الكربون، وتعد مصدرً

2-8 ا�لكانات 

حتتوي  هيدروكربونات  األلكانات  الرئيسةالفكرة 

فقط عىل روابط أحادية. 

3-8 ا�لكينات وا�لكاينات

حتتوي  هيدروكربونات  األلكينات  الرئيسةالفكرة 

فهي  األلكاينات  أما  األقل.  عىل  واحدة  ثنائية  رابطة  عىل 
هيدروكربونات حتتوي عىل رابطة ثالثية واحدة عىل األقل.

4-8 متشكالت الهيدروكربونات

الرئيسةالفكرة لـبـعـض اهليـدروكـربونات الصيـغـة 

اجلزيئية نفسها، لكنها ختتلف يف صيغها البنائية.

5-8 الهيدروكربونات ا�روماتية

األروماتية  اهليدروكربونات  تتصف  الرئيسةالفكرة 

حيث  احللقي  بنائها  بسبب  الثبات،  من  عالية  بدرجة 
تتشارك اإللكرتونات يف عدد من الذرات.

املصدر الرئيس للهيدروكربونات هو النفط (البرتول).• 
ـا من جوف •  يتـم ضخ حـوايل 75 مليـون برميـل نفط يوميًّ

األرض.
تعـد •  كـام  الوقـود،  يف  اهليدروكربونـات  تُسـتخدم 

ـا لكثـري مـن املنتجـات، ومنهـا اللدائـن  مـواد خامًّ
واملذيبـات،  الصناعيـة،  واألليـاف  (البالسـتيك)، 

واملواد الكيميائية الصناعية.

حقائق كيميائية

الهيدروكربونات
Hydrocarbons
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 سيسـتخدم الطالب مهارات بناء النامذج ملسـاعدهتم يف 
ر جزيئات اهليدروكربونات البسيطة.  تَصوُّ

 اطلب إىل الطالب االطالع عىل تعليامت 
السالمة يف املخترب قبل بدء العمل. 


د الطالب بكرات (حتتوي عىل أربعة ثقوب) لتمثيل ذرات •  زوّ

 .(tetrahedral) الكربون يف نامذج رباعية األوجه
ر الطالب برضورة ربط ذرات الكربون عىل هيئة سالسل •  كِّ ذَ

مستقيمة دون تفرعات أو أشكال حلقية. 
 • كلف الطالب البحث عن أسامء هذه الصيغ البنائية يف حمتو

الفصل حسب النظام الدويل للتسمية (أيوباك).

َاثلة ملا   عـىل الطالب بناء أشـكال وتراكيب ممُ
هو موجود يف اجلدول 8-1.






وهيدروجني.  كربون  ذرات  من  اهليدروكربونات  تتكون 
فإهنا  لذا  تكافؤ،  إلكرتونات  أربعة  عىل  الكربون  ذرة  وحتتوي 

ن أربع روابط تسامهية. تستطيع أن تكوّ


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
استخدم جمموعات النامذج اجلزيئية (الكرات والوصالت) . 2

لعمـل نمـوذج بنائي مـن ذريت كربـون مرتبطتـني برابطة 
أحاديـة، عـىل أن متثَّـل كل ذرة كربـون بكـرة فيهـا أربعة 

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

الكـرات التـي متثـل ذرات الكربون، عـىل أن يبلغ جمموع 
ا. روابط كل ذرة كربون أربعً

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

يت كربون كحد أقىص.  ذرّ


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

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

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

ذرات  ترتبط  عندما  اجلزيئية  الصيغة  تتأثر  كيف   
الكربون بروابط ثنائية أو ثالثية؟

  
 اعمل املطوية اآلتية لتسـاعدك

عـىل تنظيـم املعلومـات حول 
املركبات اهليدروكربونية باتباع 

 اخلطوات اآلتية

1اثنِ ثالث أوراق    
ثم  أفقية،  بصورة  منتصفها  من 
ا، واقطع خط  أمسك بورقتني معً

.3 cm الثني بطول

2أمسك الورقة الثالثة،   
الثني،  خط  طــول  عىل  واقطع 

ر cm 3 دون قطع. واترك آخِ

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

اهليدروكربونية".

     المطويات 

8-5 ، 8-4 ، 8-3 ، 8-2من هذا الفصل. وبعد 
أنواع  من  نوع  كل  سامت  ل  سجّ األقسام  هذه  قراءة 
وأمثلة  املميِّزة،  اهليدروكربونات وخصائصه وصفاته 

من واقع احلياة.
C21-01A-874637
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 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 


1 . 

C ذراتH ذرات
26
38
410
512

2 .  C  5  H  12  ، C  4  H  10  ، C  3  H  8  ، C  2  H  6 
3 .  C  n  H  2n+2 

 سـيقل عـدد ذرات اهليدروجـني يف اجلـزيء، وسـتعكس 
الصيغة عدد ذرات هيدروجني أقل.
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8-1
ا�هداف

مـن  بـكل  املقصـود    
املركـب العضـوي والكيميـاء 

العضوية.
 اهليدروكربونات والنامذج  

املستخدمة لتمثيلها.
 بـني اهليدروكربونـات   

املشبعة وغري املشبعة.
 مصدر اهليدروكربونات  

وكيفيّة فصلها.
 مراجعة المفردات

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

المفردات الجديدة
املركب العضوي

اهليدروكربون
اهليدروكربون املشبع

اهليدروكربون غري املشبع
التقطري التجزيئي
التكسري احلراري

مقدمة إلى الهيدروكربونات
Introduction to Hydrocarbons

 الرئيسةالفكرة

 
اهليدروكربونات.  تستخدم  فإنك  حافلة  أو  سيّارة  تركب  عندما     
من  واحلافالت  والشاحنات  السيارات  تسيري  يف  يستخدمان  اللذان  والديزل  فاجلازولني 

اهليدروكربونات.

Organic Compounds المركبات العضوية
النباتات   - ومنها  احلية.  املخلوقات  أن  عرش  التاسع  القرن  بداية  يف  الكيميائيون  عرف 
وأشار  الكربون.  مركبات  من  ا  ومتنوعً هائالً  ا  رً قدْ نتِج  تُ  8-1 الشكل  يف   - واحليوانات 
الكيميائيون إىل هذه املركبات باملركبات العضوية؛ ألهنا ناجتة عن خملوقات حية (عضوية).

عندما قبلت نظرية دالتون يف بداية القرن التاسع عرش بدأ الكيميائيون يفهمون حقيقة أن 
ا  املركبات ـ بام فيها تلك املُصنّعة من املخلوقات احلية ـ تتألف من ذرات مرتبة ومرتبطة معً
ا من تصنيع الكثري من املواد اجلديدة واملفيدة. ولكن، مل  دة. وقد متكنوا أيضً برتاكيب حمدّ
يتمكن العلامء من تصنيع املركبات العضوية. وبناءً عىل ذلك، استنتج الكثري من العلامء – 
خطأً - أن عدم مقدرهتم عىل تصنيع املركبات العضوية عائدٌ إىل القوة احليوية (أو احلياتية 
ا هلذا املبدأ، فإن املخلوقات احلية (العضوية) هلا "قوة حيويّة" غامضة،  Vitalism). ووفقً

نها من تركيب مركبات الكربون. متكّ
 1882 –  )  Friedrich WÖhler فوهلر  فريدريك  كان     
1800 م) عامل الكيمياء األملاين أول من قام بتحضري مركب عضوي يف املخترب. ومل تدحض 

آخرين عىل  أوربيني  كيميائيني  احليوية، ولكنها حثت  القوة  فكرة  الفور  فوهلر عىل  جتربة 
ا ثبت بُطالن الفكرة القائلة بأن حتضري املركبات  القيام بسلسلة من التجارب املشاهبة. وأخريً

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

    8-1 



 

  

التركيز. 1


قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(27) الـواردة يف مصادر التعلم للفصول (8-5)، ويمكنك 
 عرضها ملونة من خالل الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

الفكرة           الرئيسة

 استخدم جمموعة النامذج اجلزيئية (الكرات 
والوصـالت) لبناء جزيء ميثـان C H  4 ، واعرض النموذج عىل 
الطـالب، واسـأهلم عـن اجلـزيء الـذي يمثلـه هـذا النموذج. 
ن األسـايس للغاز  وأخربهـم أن اجلزيء هو امليثـان، وهو املكوِّ
ا ألهنا  الطبيعـي. وارشح هلـم أن اهليدروكربونـات تتخذ وقـودً
تتحد باألكسـجني بسـهولة وتنتج كمية كبرية من الطاقة يف هذه 

العملية. 
ابـنِ جـزيء ميثـان آخـر، واعرضه عـىل الطالب، ثـم أزل ذرة 
ا لبناء جزيء اإليثان.  هيدروجني من كال النموذجني وصلهام معً
ن هذا اجلزيء اجلديد.  واطلب إىل الطالب أن يفرسوا كيف تكوّ
ا. ثم  نُزعـت ذرتان من اهليدروجني، وارتبطت ذرتا الكربون معً
ا مـواد أولية للكثري من  تخذ أيضً فـرسّ هلم أن اهليدروكربونات تُ
الصناعات؛ ألنه يمكن ربط اجلزيئات بعضها مع بعض بسهولة 
لتكوين سالسـل طويلـة. ويمكن اسـتبدال ذرات اهليدروجني 
بمجموعـات جديـدة لتكويـن جـزيء جديـد ختتلـف صفاته 

   وخصائصه عن خصائص اجلزيء األصيل. 
 الشـكل 1-8 إجابات حمتملـة: جلوكوز، أو  �

سكروز، أو ميثان. 

8-1

 يعود دحـض مبدأ احليويـة (أو احلياتيـة) إىل الكيميائي 
األملـاين فريدريك فوهلر عندما قام بتحضري املركب العضوي املعروف 
باليوريـا من مادة سـيانات األمونيـوم غري العضوية عـام 1828م. وقد 
ح عـام 1835م "بـأن الكيمياء العضوية يف هـذه األيام تكاد تقودين  رصّ
إىل اجلنـون. فهـي تبـدو يل عىل صورة غابة اسـتوائية بدائيـة مليئة بأكثر 
عة وال هناية هلا، وال جيرؤ املرء عىل دخوهلا؛ إذ  فزِ األشياء روعة، وأهنا مُ
يبدو ال جمال للخروج منها". اطلب إىل الطالب مناقشـة الصلة الوثيقة 

بني ترصيح فوهلر والطالب الذين يدرسون الكيمياء اليوم.
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 يطلق مصطلح مركب عضوي اليوم عىل املركبات التي حتتوي عىل 
غري  مركبات  تعد  حيث  والكربونات؛  والكربيدات  الكربون،  أكاسيد  عدا  ما  الكربون 
فروع  من  كامل  فرع  صص  خُ العضوية،  املركبات  من  الكثري  وجود  إىل  ا  ونظرً عضوية. 
ي الكيمياء العضوية ـ لدراسة هذه املركبات. تذكر أن الكربون عنرص يقع  مِّ الكيمياء ـ سُ
يف املجموعة 14 من اجلدول الدوري، كام يف الشكل 2-8 . ويظهر من التوزيع اإللكرتوين 
يف  تسامهية.  روابط  أربع  ن  ويكوّ بإلكرتوناته،  دائامً  يشارك  أنه   1s2 2s2 2p2 للكربون  
 املركبات العضوية تتحد ذرات الكربون مع ذرات اهليدروجني، أو ذرات عنارص أخر
ا النيرتوجني واألكسجني والكربيت  تقع قريبة من الكربون يف اجلدول الدوري، وخصوصً

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

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

ن الكربون الكثري من املركبات؟ ملاذا يكوّ 

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

الرئيس للغاز الطبيعي، ومن أجود أنواع الوقود، كام يبني الشكل 8-3.

استخدامني للميثان أو للغاز الطبيعي يف بيتك أو جمتمعك.

C22-001C-828378-08
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Lead
82
Pb

207.2

Germanium
32
Ge

72.61

Tin
50
Sn

118.710

Silicon
14
Si

28.086

Carbon
6
C

12.011
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 اطلب إىل جمموعة من الطالب املتفوقني البحث عن مبدأ 
احلياتية (احليوية) وعرض نتائج بحثهم شفويًا عىل الصف. ويتعني عىل 
الطـالب أن يفرسوا خالل هـذا العرض النظرية، وكيـف تم دحضها، 
ا  وكيف أد عدم مصداقيتها إىل تغيري التفكري العلمي. وشـجعهم أيضً

عىل إعداد مواد توضيحية مرئية الستخدامها خالل العرض. 
   

التدريس . 2

تطبيقات الكيمياء

 ينبعث غاز امليثان املتكون مع الفحم، من مناجم 
الفحـم املنشـأة حتت سـطح األرض. وإذا تراكم هـذا الغاز فإن 
ا. وألن امليثان ال لـون له وال  رشارة بسـيطة قـد تسـبب انفجـارً

رائحة وال طعم فليس من السهل اكتشافه.
وكان عـامل املناجـم قديـامً يصطحبون عصفور الكنـاري أو أي 
حيوان صغري آخر الختبار اهلواء. إنَّ هذه احليوانات الصغرية أو 
العصافري أكثر حساسية ملستويات األكسجني املنخفضة إذ تزداد 
رسعـة عمليات األيـض لدهيا. وعندما يفقـد عصفور الكناري 
وعيه أو يموت فإن ذلك يعد إشارة لعامل املناجم بإخالء املنجم 

إىل أن يتبدد امليثان. 
واليـوم تتوافـر أدوات حديثة للكشـف عن امليثـان؛ ومع ذلك، 

يتطلب استخدامها عناية فائقة؛ ألهنا ليست فعالة 100%. 
ن الكربون الكثري من املركبات ألنه قادر   يُكوِّ
عىل تكوين 4 روابط مشـرتكة مع الـذرات األخر، بام يف 

 .ذلك ذرات كربون أخر
 إجابات حمتملة: اسـتخدامه يف تدفئة املنازل، 

ويف طبخ الطعام. 
واألكسـجني  � النيرتوجـني،    8-3 الشـكل    

والكربيت، والفوسفور، واهلالوجينات. 
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 يمثل الكيميائيون جزيئات املركبات العضوية بطرائق خمتلفة. 
ويبني الشكل 4-8 أربع طرائق خمتلفة لتمثيل جزيء امليثان، حيث متثَّل الرابطة املشرتكة 
يف  الكيميائيون  ويستخدم  إلكرتونني.  ك  تشارُ إىل  يرمز  مستقيم  واحد  بخط  (التسامهية) 
معظم األحيان النموذج الذي يوضح املعلومات املراد إلقاء الضوء عليها. فال تعطي الصيغ 
تُظهر  4-8، يف حني  الشكل  اهلنديس للجزيء كام يف  الشكل  اجلزيئية أي معلومات عن 
الصيغة البنائية الرتتيب العام للذرات يف اجلزيء، ولكن ال تعطي الشكل اهلنديس(الثالثي 
والعصا.  الكرة  نموذج  يف  بوضوح  للجزيء  اهلنديس  الشكل  ويَظهر  الدقيق.  األبعاد) 
ولكن النموذج الفراغي يُعطي صورة أكثر واقعية عن الكيفية التي يبدو فيها اجلزيء لو 
ا  . لذا عليك أن تتذكر وأنت تنظر إىل هذه النامذج أن الذرات متصلة معً أمكن رؤيته حقيقةً

بروابط تشرتك فيها اإللكرتونات.
 ترتبط ذرات الكربون بعضها مع بعض ليس 
ا بروابط تسامهية ثنائية وثالثية، كام يف الشكل 8-5. فقط بروابط تسامهية أحادية، بل أيضً

الكيميائي  والبناء  الروابط  فهم  من  عرش  التاسع  القرن  يف  الكيميائيون  يتمكن  أن  وقبل 
للمواد العضوية، قاموا بإجراء اختبارات عىل اهليدروكربونات الناجتة عن تسخني الدهون 
لط  بناءً عىل اختبار كيميائي خيُ النباتية، وصنّفوا هذه اهليدروكربونات  احليوانية والزيوت 
فقد  اهليدروكربون.  مع  تفاعل  الذي  الربوم  مقدار  يُقاس  ثمّ  بالربوم،  اهليدروكربون  فيه 
تتفاعل بعض اهليدروكربونات مع كمية قليلة من الربوم، وبعضها مع كمية أكرب، وقد ال 
يتفاعل بعضها مع أي كمية من الربوم. لذا أطلق الكيميائيون عىل اهليدروكربونات التي 
املائي  تفاعلت مع الربوم اسم اهليدروكربونات غري املشبعة متأثّرين بمفهوم أن املحلول 
غري املشبع قادر عىل إذابة املزيد من املذاب. أما اهليدروكربونات التي مل تتفاعل مع الربوم 

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

ما أصل مصطلحي اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة؟ 
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A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P عـة حتتوي عـىل البيوتان  اسـتخدم والّ
لتوضيح الفرق الشاسـع بني حجـم هيدروكربون يف حالته 
ا  ا كبريً ا مدرجً السائلة وحجمه يف حالته الغازية. وامأل خمبارً
عة  باملاء، ثمّ اقلبه يف حوض ماء. أَمِلِ املخبار قليالً وضع والّ
البيوتان يف املاء حتت املخبار، عىل أن يدخل البيوتان املُنبعث 
غ حمتويات  عـة يف املخبار، وحيل حمـل املاء. ثم فـرّ مـن الوالّ
عة يف املخبار، واطلب إىل الطالب تسجيل حجم الغاز  الوالّ
عة الفارغة، وقس حجم املاء الرضوري  الناتج. وافتح الوالّ
لتعبئتهـا بصورة كاملة. واطلب إليهم املقارنة بني حجم كل 

من السائل والغاز. 
حتذيـر: تأكـد من عـدم وجود أي هلـب مشـتعل يف املخترب. 
ونفـذ هـذا العرض العمـيل يف غرفة جيدة التهويـة أو داخل 

  خزانة األبخرة. 

عرض سريع

 قـام الكيميائيـون يف بدايات القرن التاسـع 
عرش باختبار الدهون احليوانية والزيوت النباتية ملعرفة هل 
تتفاعـالن مع الـربوم. وقد سـميت اهليدروكربونات التي 
تفاعلت مع الربوم باهليدروكربونات غري املشبعة، يف حني 
سميت تلك التي مل تتفاعل معه باهليدروكربونات املشبعة. 

ني "مشبع" و"غري   سيسـتوعب بعض الطالب املُصطلحَ
ـبِّه عدم  مشـبع" عىل نحو أفضـل عند تطبيقهام عـىل مثال مناظر. لذا شَ
اإلشـباع بمنشـفة ورقية جافة ال تزال قادرة عـىل امتصاص املاء بألكني 
أو ألكاين يسـتطيع امتصاص املزيد مـن اهليدروجني عن طريق تكوين 
روابط C- H إضافية عىل حسـاب الروابـط الثنائية أو الثالثية. وبتعبري 
آخـر، حيتوي املركـب عىل عدد ذرات هيدروجني أقـل من العدد الذي 
تسـتطيع ذرات الكربون اسـتيعابه. ثم شبّه إشباع املنشـفة الورقية باملاء 
ا عىل مجيع ذرات اهليدروجني التي تسـتطيع ذرات  بألكان حيتوي مسـبقً

  الكربون يف األلكان استيعاهبا. 
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 Refining Hydrocarbons تنقية الهيدروكربونات
ل  ى النفط (البرتول). وقد تشكّ ينتجُ اليومَ الكثريُ من اهليدروكربونات من الوقود األحفوري املُسمّ
النفط من بقايا املخلوقات احلية التي عاشت يف املحيطات منذ ماليني السنني. ومع مرور الزمن كونت 
احلرارة  بفعل  لت  ترسبات شبه طينية، حتوّ املحيط طبقات سميكة من  قاع  املخلوقات يف  بقايا هذه 
املنبعثة من باطن األرض والضغط اهلائل من الرواسب الكثرية إىل صخر زيتي وغاز طبيعي. وينفذ 
النفط من خالل أنواع معينة من الصخور ذات مسامات، ويتجمع يف أعامق القرشة األرضية يف صورة 
ا يف الوقت نفسه  ك. وعادة ما يوجد الغاز الطبيعي مصاحبًا للرتسبات النفطية، حيث يتشكالن معً بِرَ
ا عىل كميات  وبالطريقة نفسها. ويتكون الغاز الطبيعي بصورة أساسية من امليثان، ولكنه حيتوي أيضً

ضئيلة من أنواع أخر من اهليدروكربونات حتتوي عىل ذريت كربون إىل مخس ذرات.
ا حيتوي عىل أكثر من ألف  دً عقّ ا مُ عد النفطـ  عىل العكس من الغاز الطبيعيـ  خليطً  يُ
ب من املركبات املختلفة. لذا فإن النفط قليالً ما يُستخدم يف صورته اخلام، فهو أكثر فائدة لإلنسان  مركّ
نات أو أجزاء أبسط. وحيدث هذا الفصل من خالل عملية التقطري التجزيئي،  عندما يفصل إىل مكوّ
التي تتضمن تبخري النفط عند درجة الغليان، ثم جتمع املشتقات أو املكونات املختلفة يف أثناء تكثفها 

عند درجات حرارة متباينة. وجيري التقطري التجزيئي يف أبراج للتجزئة شبيهة بام يف الشكل 8-6.
ويتم التحكم يف درجة احلرارة داخل برج التجزئة، فتكون قريبة من C°400 يف أسفل الربج، وهو املكان 
ا تنخفض درجات حرارة تكثّف  ا يف اجتاه أعىل الربج. وعمومً الذي يغيل فيه النفط، وتنخفض تدرجييًّ
املواد (درجات الغليان) مع انخفاض الكتلة اجلزيئية هلا. لذا تتكثف اهليدروكربونات وتُُسحب يف أثناء 

تصاعد األبخرة املختلفة داخل الربج، كام يف الشكل 8-6.
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التعلم البصري

 6-8 اطلب إىل الطالب تفحص الشـكل الذي يوضح 
نـات (األجزاء) الرئيسـة التي يتم احلصـول عليها من برج  املكوّ
التقطـري التجزيئي يف مصفاة البرتول. ووضح أن عملية التقطري 
البسـيط متثل فقط اخلطوة األوىل يف حتويـل النفط اخلام إىل مواد 
نات ختضـع ملعاجلة إضافية لفصلها  مفيـدة، وأن الكثري من املكوّ

 .ا إىل مركبات أخر بصورة أفضل، أو حتى حتويلها كيميائيًّ
هـذا ويتم إعادة تقطري بعض املخلفـات الثقيلة من برج التقطري 
حتت تأثري التفريغ؛ حيث إن تقليل الضغط فوق سـطح السـائل 
يـؤدي إىل خفـض درجـة غليانـه. وهـذا يعنـي إمكانيـة فصل 
نات الثقيلة مرة أخر دون اسـتعامل درجات حرارة عالية  املكوّ
نات الثقيلة للحصول  قد تؤدي إىل حتللها. ثم تُستخدم هذه املكوّ
زج بالوقود املستخدم يف الصناعة، أو  عىل زيوت التشحيم، أو متُ
ا باسـتخدام  ل كيميائيًّ ر داخل وحدة التكسـري احلراري لتُحوَّ رَّ متُ

 احلرارة وعوامل مساعدة إىل ألكينات. 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P اسـتخدم جهاز التقطري املوجود يف املخترب لعرض 
وتوضيـح كيف يُفصل اخلليط إىل مكوناته. واسـتخدم املاء 
ـا، وافصله إىل ملح ومـاء مقطر. وعند  املالـح بوصفه خليطً
اقرتاب عملية التقطري عىل االنتهاء، اسأل الطالب: ما الذي 
تبقـى يف الكأس الزجاجيـة؟ ماء مالح مركز. واسـأهلم: ما 

تركيب السائل املقطر؟ ماء مقطر. 

عرض سريع

التنوع الثقافي

 تم تطبيـق المعرفة الكيميائية منذ 
أقدم العصور على تقطير العطور والمراهم في منطقة وادي اإلندوس، 
العطـور  وشـملت  وأفغانسـتان.  والهنـد،  الباكسـتان،  مـن  كل  فـي 
ـرة بالتقطيـر زيـت خشـب الصندل، ومِسـك التمـر الهندي،  المحضّ
ش هـذه العطور األروماتية علـى الملوك خالل  رَ والكافـور. وكانت تُ
مراسـم التتويج، واستخدم عطر المرهم المشـتق من خشب الصندل 
في طقوس االستحمام. ويؤدي كل من المعاجين والمرهم األروماتي 
قـام حتى هذه األيام، مثل  ـا خالل بعض المهرجانات التي تُ ا مهمًّ دورً

مهرجان ديوالي (Diwali)، ومهرجان الهندوس لألضواء. 
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النفط  عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء   8-6 الشكل  يبني 
مصحوبة بدرجة غلياهنا، واملد الذي يرتاوح فيه حجم اهليدروكربون واستخداماته 
إنك  حيث  لديك؛  ا  مألوفً املكونات  أو  املشتقات  هذه  بعض  يكون  وقد  الشائعة. 
نتِج  تُ ال   8-7 الشكل  يف  املبينة  التجزيئي  التقطري  أبراج  أن  إال  ا،  يوميًّ تستخدمها 
نتِج  ا ما يُ نات. فعىل سبيل املثال، نادرً املكونات بالنسب التي نحتاج إليها من هذه املكوّ
نتِج يف املقابل الزيوت الثقيلة  التقطري الكمية املرغوب فيها من اجلازولني، ولكنه يُ

بكميات تفوق حاجة السوق.
ر الكيميائيون واملهندسون العاملون يف قطاع النفط قبل سنوات عديدة عملية  لقد طوّ
فيها  ل  وّ حتُ التي  العملية  وأُطلِق عىل هذه  الطلب،  مع  العرض  مواءمة  تساعد عىل 
املكونات الثقيلة إىل جازولني عن طريق تكسري اجلزيئات الكبرية إىل جزيئات أصغر 
احلراري عند غياب األكسجني  التكسري  احلراري. وحتدث عملية  التكسري  عملية 
ووجود عامل مساعد. وباإلضافة إىل تكسري اهليدروكربونات الثقيلة إىل جزيئات 
لصناعة  األولية  املواد  ا  أيضً تنتج  العملية  هذه  فإن  اجلازولني  يف  املطلوب  باحلجم 
الكثري من املنتجات املختلفة، ومنها املنتجات البالستيكية وأفالم التصوير واأللياف 

الصناعية.

العملية التي حيدث من خالهلا تكسري اهليدروكربونات 
ذات السالسل الكبرية إىل هيدروكربونات مرغوبة أكثر وذات سالسل أصغر.
 ال تُعد أي من املشتقات الناجتة عن تكرير النفط اخلام مادة نقية. 
ا من اهليدروكربونات، وليس  فكام هو موضح يف الشكل 6-8، يُعد اجلازولني خليطً
مادة نقية؛ إذ تتكون معظم جزيئات اهليدروكربونات يف اجلازولني التي حتتوي عىل 
روابط تسامهية أحادية من 5-12 ذرة كربون. وعىل الرغم من ذلك، فإن اجلازولني 
القرن  بدايات  يف  املركبات  يف  م  استُُخدِ عامّ  خيتلف  السيارات  يف  اليوم  املستخدم 
العرشين. فاليوم جير تعديل اجلازولني املستخلص من النفط بعملية التقطري من 
خالل ضبط تركيبه وإضافة مواد تؤدي إىل حتسني أدائه يف حمرك املركبات، وتؤدي 

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

 .(knocking) االحرتاق املبكر مصحوبًا بفرقعة

النفط  عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء  النفط   عن  تُُفصل  التي  األساسية  املكونات  أو  املشتقات  أسامء    8-7









   



مهن في الكيمياء

 








الخلفية النظرية للمحتوى

 قد يتفاجأ الطالب عندما يعرفون أن تصنيف 
األوكتـان ال يرتبـط مبارشة باألوكتـان؛ األلكان ذي السلسـلة 
املستقيمة التي حتتوي عىل 8 ذرات كربون. لقد وضعت تصنيفات 
األوكتان يف البداية، بإعطاء قيمة "صفر" للهبتان، الذي يسـبب 
االشـتعال املبكر يف اسطوانة االحرتاق (cylinder) يف املحرك، 
ِ 4،2،2- ثالثي ميثيل بنتـان، الذي كان له أفضل  وقيمـة 100 لـ
نوعية اشـتعال عندما أجريت االختبارات ألول مرة. إن االسم 
ـمي  ِ 4،2،2- ثالثـي ميثيل بنتان هو أيزوأوكتان، وسُ الشـائع لـ
خطأً باألوكتان عىل يد الفنِّيني الذين قاموا باختبار اجلازولني. إذ 
يؤدي اجلازولني ذو التصنيف 90  الدور نفسه خلليط مكون من 
%90 أيزوأوكتـان و %10 هبتان. واليوم يمكن إضافة مركبات 

إىل اجلازولني للحصول عىل تصنيفات أوكتان أعىل من 100. 
 

التقويم

 اطلـب إىل الطالب إجراء بحث وحتضري وسـيلة مرئية، 
مثـل ملصـق، أو عـرض رشائـح حاسـوبية تفـرس تصنيفـات 
األوكتان، عىل أن حتتوي هذه الوسيلة عىل معلومات حول مادة 
"رباعي إيثيل الرصاص" املوجودة يف اجلازولني، وكيف تؤثر يف 

     تصنيفات األوكتان. 
 الشـكل 7-8 إجابـات حمتملـة: ثاين أكسـيد  �

الكربون، وأكاسـيد الكربيت، وأكاسيد النيرتوجني، ومركبات 
الرصاص. 

 التكسـري احلـراري عمليـة حيـدث خالهلـا 
إىل  الكبـرية  السالسـل  ذات  اهليدروكربونـات  تكسـري 
هـذه  وحتـدث  أصغـر.  سالسـل  ذات  هيدروكربونـات 

العملية بوجود عامل حمفز ويف غياب األكسجني. 

مشروع الكيمياء

 اطلب إىل الطـالب إجراء بحث يتعلق بالفروق بني أنواع 
الوقود، عىل أن يشـتمل هـذا البحث معلومات تتعلـق بأنواع اجلازولني 
املختلفة املسـتخدمة يف السيارات والشـاحنات، ووقود الديزل والوقود 
ثَّهم عىل إدراج أنواع  املسـتخدم يف الطائرات ويف سـيارات السـباق. وحُ
الوقـود األخـر التـي جيدوهنا خـالل البحـث. واطلـب إليهم حتضري 

 ملصق يوضح تركيب كلٍّ من أنواع الوقود املختلفة. 

دفتر الكيمياء 

  اطلـب إىل الطـالب حتديـد مواقـع مصـايف النفط يف 
اململكـة. واطلب إليهم زيارة أقرب مصفاة هلم أو االتصال بأي مصفاة 
للحصول عىل معلومات تتعلق بامهية املواد التي تنتجها، وكمية براميل 
ا. وعىل الطـالب تلخيص نتائجهم يف  النفـط اخلام التي تكررها شـهريًّ

 دفرت الكيمياء. 
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العرشينيات،  أواخر  للبنزين يف  الفرقعة،  أو منع  نظام تصنيف األوكتان،  أُنشئ 
مما أد إىل إدراج تصنيف األوكتان عىل مضخات البنزين كام  يف الشكل 8-8. 
املمتاز  للبنزين  حني  يف   ،89 يقارب  أوكتان  تصنيف  الدرجة  املتوسط  فللبنزين 
دد كثري من العوامل التصنيف األوكتاين الذي  قيمة أعىل تصل 91 أو أكثر. وحتُ
ودفع  واهلواء،  الوقود  خليط  عىل  املكبس  ضغط  فمنها  السيارة،  إليه  حتتاج 
ا. ويف اململكة العربية السعودية تم تصنيف األوكتان عىل مضخات السيارة أيضً

 البنزين 91، 95.
يسيل  النفط  أن  العصور  أقدم  منذ  الناس  وجد         

من الشقوق املوجودة يف الصخور. وتشري السجالت التارخيية إىل أن النفط قد 
العامل  دخل  عندما  عرش  التاسع  القرن  ويف  سنة.   5000 من  أكثر  منذ  استُخدم 
ة  النفط وبخاصّ عرص اآلالت وازداد عدد سكانه، فازداد الطلب عىل منتجات 
 Edwin الكريوسني الستخدامه يف اإلنارة وتشحيم اآلالت. قام إدوين دريك
Drake -يف حماولة منه للعثور عىل خمزون دائم من النفط- بحفر أول بئر نفط يف 

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

ا. ا.كثريً كثريً

العرشينيات،  أواخر  للبنزين يف  الفرقعة،  أو منع  نظام تصنيف األوكتان،  أُنشئ 

التقويم 8-1
الخالصة

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

متفرعة.
من  تتألف  عضوية  مواد    اهليدروكربونات 

الكربون واهليدروجني.
مها  للهيدروكربونات  الرئيسان    املصدران 

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

عملية التقطري التجزيئي.

الرئيسةالفكرة اذكر ثالثة تطبيقات للهيدروكربونات؟. 1

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

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

6-8. ما تأثري أعداد ذرات الكربون يف . 7 ا عىل الشكل  البيانات اعتامدً فرسّ 
د إىل درجة حرارة  ن نفطي عندما يُربَّ اهليدروكربونات – يف لزوجة أي مكوّ

الغرفة؟

التقويم

نات التي تُفصل   اطلب إىل الطالب إعداد قائمة باملكوّ
مـن النفـط داخل عمـود التجزئـة، وترتيبهـا تصاعديًّا حسـب 
نات هي: غازات النفط (1 إىل 4  الزيـادة يف درجة الغليان. املكوّ
ذرات كربـون)؛ اجلازولني (5 إىل 12 ذرة كربون)؛ الكريوسـني 
(12 إىل 16 ذرة كربـون)؛ زيت التدفئة (15 إىل 18 ذرة كربون)؛ 
فات الثقيلة (20  زيت التشحيم (17 ذرة كربون أو أكثر)؛ واملخلّ

 ذرة كربون أو أكثر). 

التقويم. 3

التحقق من الفهم 
املشـبعة  اهليدروكربونـات  بـني  املقارنـة  الطـالب  إىل  اطلـب 

 واهليدروكربونات غري املشبعة. 

إعادة التدريس 
اسـأل الطالب ملـاذا يسـتخدم الكيميائيون أربـع طرائق خمتلفة 
ا  لنمذجة اهليدروكربونات. تعطي النامذج املختلفة األربعة أنواعً

 خمتلفة من املعلومات عن اجلزيء. 

التوسع 
اطلب إىل الطالب رسم ثالثة نامذج خمتلفة للميثان، واذكر ميزة 

 واحدة لكل نموذج.   واحدة لكل نموذج.  
التقويم 8-1 

تطبيقـات حمتملة: وقود لتدفئة املنـازل، ومواد أولية لتصنيع . 1
املنتجات البالستيكية، واألفالم، واألنسجة الصناعية. 

إجابة حمتملة: ميثان؛ يدرس عامل الكيمياء العضوية املركبات . 2
املحتويـة عـىل الكربـون مجيعهـا ما عـدا أكاسـيد الكربون، 

والكربيدات، والكربونات. 
توضح الصيغة اجلزيئية نـوع الذرات يف اجلزيء، أما الصيغة . 3

البنائيـة فتوضح الرتتيـب العام للذرات. كـام يوضح نموذج 
ا يوضح النموذج الفراغي  الكرة والعصا شكل اجلزيء. وأخريً

صورة واقعية عن اهليئة التي يبدو عليها اجلزيء.  
اهليدروكربونات املشـبعة هي هيدروكربونـات حتتوي فقط . 4

عـىل روابط أحادية بني ذرات الكربـون. واهليدروكربونات 
غـري املشـبعة هي هيدروكربونـات حتتوي عـىل األقل رابطة 

ثنائية أو ثالثية واحدة بني ذرات الكربون. 
التقطري التجزيئـي: عملية فصل النفط إىل مكوناته باالعتامد . 5

عىل اختالف درجات الغليان بوصفها طريقة للفصل. 
فرضية حمتملة: تتفاعل الزيوت مع اهليدروجني عندما تنكرس . 6

الروابـط الثنائيـة أو الثالثيـة، وترتبـط ذرات اهليدروجـني 
باجلزيء. 

كلـام زاد عدد ذرات الكربون يف سلسـلة اجلـزيء، ازدادت . 7
ن.  لزوجة املكوّ
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8-2
ا�هداف

ص   األلكانات من خالل تفحّ  
صيغها البنائية. 

 الصيغـة البنائية لأللـكان إذا  
أُعطيت اسمه. 

 خصائص األلكانات. 
 مراجعة المفردات


IUPAC
منظمة دولية تساعد عىل التواصل بني 
قواعد  وضع  خالل  من  الكيميائيني 
ومعايري لبعض املجاالت مثل التسمـيـة 
الكيـميائية، واملصطلحـات، والطـرائق 

 .املعـيارية

المفردات الجديدة
األلكان

السلسلة املتامثلة
السلسلة الرئيسة 
املجموعة البديلة

اهليدروكربون احللقي
األلكان احللقي

Alkanes ا�لكانات
    الرئيسةالفكرة


 هل سبق أن استخدمت هلب بنزن أو شواية غاز؟ إذا فعلت ذلك 
ا،  . فالغاز الطبيعي والربوبان مها الغازان األكثر استخدامً تكون قد استخدمت ألكاناً

وكالمها ألكان.

ا¶لكانات ذات السالسل المستقيمة 
Straight-Chain Alkanes

ويتخذ  باأللكانات.  املعروفة  اهليدروكربونات  سلسلة  يف  مركب  أصغر  امليثان  يُعدّ 
ا يف املنازل وخمتربات العلوم، وهو ينتج عن الكثري من العمليات احليوية. وحتتوي  وقودً
األلكانات، وهي هيدروكربونات، عىل روابط أحادية فقط بني الذرات. انظر إىل النامذج 
 C2H6 ا. كام يبني اجلدول 1-8 النامذج البنائية لإليثان البنائية للميثان التي درستها سابقً
ا برابطة  املركب الثاين يف سلسلة األلكانات. ويتألف اإليثان من ذريت كربون مرتبطتني معً
أحادية، وست ذرات هيدروجني تتشارك يف إلكرتونات التكافؤ املتبقية لذريت الكربون.  
ب الثالث يف سلسلة األلكانات، الربوبان، من ثالث ذرات كربون وثامين  ويتكون املركّ
ات هيدروجني، مما يعطيه الصيغة اجلزيئية C3H8. أما مركب البيوتان فيتكون من أربع  ذرّ
ذرات كربون وصيغته C4H10. قارن بني الصيغ البنائية لكل من اإليثان، والربوبان، 

والبيوتان، املبينة يف اجلدول 8-1. 
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التركيز. 1


قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(28) الـواردة يف مصادر التعلم للفصول (8-5)، ويمكنك 
 عرضها ملونة من خالل الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

الفكرة           الرئيسة

الرابطـة  تعريـف  الطـالب  إىل  اطلـب    
ك زوج من اإللكرتونات بني ذرتني. واسـأل:  األحاديـة. تَشـارُ
َثَّـل الروابط األحادية يف النامذج البنائية؟ من خالل خط  كيف متُ
قصـري أو رشطة (-) تربط بني ذرتني، أو زوج من النقط(:) بني 
ذرتـني. وأخربهـم أن اهليدروكربـون الذي حيتـوي عىل روابط 

 أحادية فقط يف بنائه يسمى األلكان. 

التدريس . 2

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P ابحـث عـن نـوع الغاز املسـتخدم 
يف املختـرب. تسـتخدم معظـم املختـربات الغـاز الطبيعي أو 
عة، ثم  الربوبـان. اشـعل موقد بنـزن أمـام الطـالب بالوالّ
عة وموقد بنزن يستخدم فيه ألكان  أخربهم أن كالًّ من الوالّ
عـة البيوتـان، يف حـني  ا. فيسـتخدم يف الوالّ بوصفـه وقـودً
يسـتخدم يف موقد بنزن الغاز الطبيعي أو الربوبان. واطلب 
إىل الطـالب املقارنـة بـني اللهبـني. جيب أن يبـدو كل منهام 
مثل اآلخر. وتعود اختالفات اللون إىل نسـبة األكسجني يف 

  خملوط األكسجني والغاز. 

عرض سريع

8-2

دفتر الكيمياء 

 الفت نظـر الطالب إىل أنه عىل الرغم من أن أسـامء 
األلكانـات التـي تتكون من مخـس ذرات كربون أو أكثـر وحتتوي عىل 
بادئات مشتقة من اليونانية أو اإلغريقية، إال أن عدد ذرات الكربون يف 
األلكانات األصغر سـميت وفق مصادر خمتلفة. لذا اطلب إىل الطالب 
البحـث عن أصل البادئات املسـتخدمة يف األلكانـات التي حتتوي عىل 
ذرة إىل أربع ذرات كربون يف صورة سلسلة مستقيمة. وعليهم تسجيل 

 املعلومات التي توصلوا إليها يف دفرت الكيمياء. 
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 C H  4 C H  4ميثان

 C  2  H  6 C H  3 C H  3 إيثان

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

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

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

 C  6  H  14 C H  3 C H  2 C H  2 C H  2 C H  2 C H  3 هكسان

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

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

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

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

ا بغاز (الربوبان املُسال) Liquified Propan (LP) ـ  باع الربوبان ـ واملعروف أيضً يُ
ويف  الصغرية،  احات  القدّ يف  البيوتان  ويستخدم  والتسخني.  للطبخ  وقود  صورة  يف 

ا يف تصنيع املطاط الصناعي. بعض املشاعل، كام يستخدم أيضً
أسامء  أن  األغلب  عىل  الحظت  لقد       
أو  كربون  ذرات  مخس  حتوي  التي  األلكانات  وأن  "ان"،  املقطع  بـ  تنتهي  األلكانات 
ثل عدد ذرات الكربون  أكثر تبدأ أسامؤها بمقاطع مشتقة من أرقام يونانية أو التينية متُ
ا كالشكل املخمس ذي األوجه  يف كل سلسلة. فالبنتان مثالً له مخس ذرات كربون، متامً
اخلمسة، واألوكتان حيتوي عىل ثامنية ذرات كربون مثل األخطبوط (octopus) ذي 
ميت قبلَ  ات الثامنية. أما مركبات امليثان، واإليثان، والربوبان، والبيوتان فقد سُ سَّ املجَ
معرفة بناء (تركيب) األلكانات، لذا فإن املقاطع األوىل من أسامئها ليست مشتقة من 
بادئة رقمية. ويُظهر اجلدول 2-8 أسامء األلكانات العرشة األوىل وصيغها. الحظ أن 

املقطع األول املخطوط حتته يمثل عدد ذرات الكربون يف اجلزيء. 
يف  عليه  هي  عامّ  خمتلفة  بطريقة  تبت  كُ قد  البنائية  الصيغ  أن   8-2 اجلدول  ويبني 
اجلدول 1-8. وتُسمى هذه الصيغ بالصيغ البنائية املكثفة، حيث توفر احليز لكوهنا ال 
تظهر تفرع ذرات اهليدروجني من ذرات الكربون. ويمكن كتابة الصيغ املكثفة بطرائق 

عدة. ففي اجلدول 2-8 حذفت اخلطوط التي بني ذرات الكربون لتوفري املساحة. 
يف  املتكررة  الوحدة  هي   -CH2 أن-  مالحظة   ،8-2 اجلدول  هذا  يف  ا  أيضً وتستطيع 
السلسلة الكربونية. فعىل سبيل املثال، يزيد البنتان عن البيوتان بوحدة -CH2- واحدة. 

ا بغاز (الربوبان املُسال)  باع الربوبان ـ واملعروف أيضً ا بغاز (الربوبان املُسال) يُ باع الربوبان ـ واملعروف أيضً يُ




Homologous تامثل مُ
جاءت من الكلمة اإلغريقية 

تّفِق. (homologos) وتعني مُ

استخدام المفردات العلمية 

 اطلب إىل الطالب كتابة عبارات تفرس معنى 
  كلٍّ من املصطلحني "سلسلة متامثلة" و" جمموعة بديلة". 

التقويم 

 اطلب إىل كل طالب كتابة سـؤال عن حمتو الدرس، 
ا.  واطلب إليهم تبادل األسـئلة فيـام بينهم واختبار بعضهم بعضً

  

يمكنـك تنفيذ خمتـرب الكيمياء املوجود يف   
هناية الفصل يف هذه املرحلة من الدرس.

التقويم

 بعـد أن تعلم الطالب أسـامء األلكانـات العرشة األوىل 
د لـكل طالب اسـمي ألكانني،  ذات السالسـل املسـتقيمة، حدِّ
واطلـب إليهم كتابة الصيغـة البنائية الكاملة واملكثفة هلام وعمل 

 نامذج متثل جزيئاهتام. 

 سيجد بعض الطالب أن من األسهل تعلم معنى الصيغة 
العامة لأللكانات ( C  2  H  2n+2 ) إذا اسـتخدموها يف عمل نامذج ألشـكال 
د لكل طالب ألكانًا معينًا، واطلب إليهم اسـتخدام  األلكانات. لذا حدّ
الصيغـة العامة لتوقـع عدد ذرات الكربون واهليدروجني الذي سـوف 
حيتاجـون إليه لعمل نموذج األلـكان املعطى هلم، ثم اطلب إليهم عمل 

 النامذج واختبار توقعاهتم.  
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عرض توضيحي




مالحظة احرتاق امليثان. 


كأس مدرجة سعة ml 400؛ وأخر سعة ml 150؛ سائل تنظيف 
ml 25؛ جليرسين ml 5؛ سكروز g 5؛ أنبوب مطاطي طوله 1m؛ 

قمع صغري؛ مسـطرة مرتية؛ شـمعة؛ أعواد ثقاب؛ جريدة؛ الصق 
شفاف.  

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


التخلص من النفايات يمكن سكب املحلول يف املغسلة. 

 
ـا بإضافـة ml 25 مـن سـائل التنظيـف، حـرض حملـوالً صابونيًّ

وml 160 من املاء، و ml 5 من اجلليرسين إىل كأس مدرجة سعتها 
ml 400. وأذب g 5 سكروز يف ml 160 من املاء يف كأس زجاجية 

 .400 ml ا برفق يف كأس سعتها أخر. ثم اخلط املحلولني معً
ـل أحد طـريف األنبوب املطاطـي بفتحة الغـاز والطرف اآلخر  صِ
بسـاق قمع صغري. واغمر القمع يف اخلليـط الصابوين، ثم ارفعه. 

ثم افتح الغاز برفق مدة ثانية لعمل فقاعات. وعتِّم الغرفة.
ا) أو سقطت نحو األرض (غاز  ا طبيعيًّ كلام ارتفعت الفقاعة (غازً
بروبان)، أشـعل الفقاعة بلهب شمعة حمرتقة مثبتة بطرف مسطرة 
مرتية. ويستحسـن االستعانة بشخص آخر لكي يُمسك باملسطرة 

املرتية املثبتة عليها الشمعة املحرتقة يف أثناء عمل الفقاعات. 

وتستطيع زيادة  تكثيف الصيغ البنائية بكتابة وحدة -CH2 – بني قوسني 
يتبعها رقم سفيل يمثل عدد هذه الوحدات، كام هو احلال مع األوكتان، 

والنونان، والديكان. 
وتُسمى سلسلة املركبات التي خيتلف بعضها عن بعض يف عدد الوحدة 
أعداد  بني  ثابتة  رقمية  صيغة  السلسلة  وهلذه  املُتامثلة.  السلسلة  املتكررة 
التي تربط بني عدد  الذرات. ففي األلكانات يمكن كتابة الصيغة العامة 
n عدد  CnH2n+2؛ حيث  التايل  النحو  واهليدروجني عىل  الكربون  ذرات 
ألي  اجلزيئية  الصيغة  كتابة  تستطيع  واآلن  األلكان.  يف  الكربون  ذرات 
حيتوي  املثال،  سبيل  فعىل  فيه.  الكربون  ذرات  عدد  أعطيت  إذا  ألكان 
.C7H16 أو C7H2(7)+2 اهلبتان عىل سبع ذرات كربون، لذا فإن صيغته هي

ذرة   13 اجلزيئية أللكان حيتوي عىل  الصيغة    
كربون يف صيغته اجلزيئية.

ا¶لكانات ذات السالسل المتفّرعة 
السالسل  ذات  األلكانات  اآلن  حتى  ناقشناها  التي  األلكانات  ى  تُسمّ  
انظر  واآلن  واحد.  بخط  ا  معً ترتبط  فيها  الكربون  ذرات  املستقيمة؛ ألن 
إىل الصيغتني يف الشكل 9-8، فإذا عددت ذرات الكربون واهليدروجني 
املادة  C4H10، فهل مها  نفسها  اجلزيئية  الصيغة  كلتيهام هلا  أن  فستكتشف 

نفسها؟ 
صواب.  عىل  فأنت  خمتلفتني  مادتني  متثّالن  البنائيتني  أن  اعتقدت  فإذا 
البناء  يمثل  حني  يف  البيوتان،  السفيل  اجلانب  يف  البنائية  الصيغة  متثل  إذ 
هلا  مادة  وهي  باأليزوبيوتان،  يعرف  ا  عً متفرّ ألكانًا  العلوي  اجلانب  يف 
ا. وتستطيع أن ترتبط  خصائص كيميائية وفيزيائية خمتلفة عن البيوتان متامً
 ،ذرة الكربون مع ذرة أو ذرتني أو ثالث أو حتى أربع ذرات كربون أخر
ذات  األلكانات  من  متنوعة  جمموعة  وجود  اخلاصية  هذه  عن  ينجم  ممّا 

السالسل املتفرعة. 
وأما  واملشاعل.  احات  القدّ يف  يُستخدم  البيوتان  أن  ا  سابقً عرفت  لقد 
ا فيستخدم يف التربيد، ويتخذ مادة دافعة  األيزوبيوتان بوصفه مادة آمنة بيئيًّ
9-8. وباإلضافة إىل هذه  الشكل  يف منتجات مماثلة جلل احلالقة، كام يف 
مادة  صورة  يف  يستخدم  واأليزوبيوتان  البيوتان  من  كالًّ  فإن  التطبيقات 

خام يف عمليات تصنيع الكثري من املواد الكيميائية. 

الفرق بـني الصيغـة البنائية لكل مـن البيوتان 
واأليزوبيوتان. 

C22-113C-828378-08


C4H10 C4H10 

C22-113C-828378-08


C4H10 C4H10 





  8-9



. C  13  H  28  

التوسع 

 اطلب إىل الطالب البحث عن مصدر الطاقة املستخدم 
يف تدفئة بيوهتم وتسجيل املعلومات التي حيصلون عليها يف دفرت 
الكيمياء. فإذا كان ذلك عن طريق حرق وقود ما، فعليهم حتديد 
هذا الوقود وتسـجيل تركيبه. وإذا استخدموا الكهرباء فاطلب 
إليهـم املزيد من البحث ملعرفة نوع الوقـود (إن وجد) الذي تم 
حرقه إلنتاج هذه الكهرباء، ثم اطلب إليهم رسم الصيغ البنائية 

 نات الرئيسة يف الوقود املستخدم.  للمكوّ

التعلم البصري 

البنائيـة  الصيـغ  اسـتعمل   83  89 
للهيدروكربونـات ذات السالسـل املسـتقيمة واملتفرعة لتقديم 
ع  مفهـوم املتشـكالت البنائيـة للطـالب. ولتحقيـق ذلك شـجَّ
الطالب عىل كتابة صيغ بنائية أو عمل نامذج للجزيئات املحتملة 
رهم بأن كل ذرة كربون جيب أن  ذات الصيغة  C  5  H  12  مجيعها. وذكّ
 .يكون هلا أربع روابط تسامهية أحادية تربطها بالذرات األخر
ويتعني عليهم كتابة ثالثة صيغ بنائية حمتملة وهي تلك املوجودة يف

 الشكل 8-17. 
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الصيغة  هلا  واملستقيمة  املتفرعة  األلكانات  أن  رأيت  لقد    
"حيدد  العضوية  الكيمياء  ا يف  اجلزيئية نفسها. وتوضح هذه احلقيقة مبدأً أساسيًّ
اسم  يصف  أن  جيب  لذا  هويته".  العضوي  اجلزيء  يف  وترتيبها  الذرات  تنظيم 

املركب العضوي الرتكيب البنائي للمركب بدقة. 
يطلـق عـىل أطـول سلسـلة كربونيـة متصلة (مسـتمرة) عنـد تسـمية األلكانات 
املجموعـات  اجلانبيـة  التفرعـات  كل  وتُسـمى  الرئيسـة.  السلسـلة  املتفرعـة 
البديلـة؛ ألهنـا تظهـر كأهنـا بديلـة لـذرة اهليدروجـني يف السلسـلة املسـتقيمة 
األلـكان،  مـن  املشـتقة  البديلـة  املجموعـة  اسـم  ويُنسـب  املتفرعـة).  (غـري 
والتـي تتفـرع مـن السلسـلة الرئيسـة، إىل اسـم األلـكان الـذي حيتـوي عـىل 
عـدد ذرات الكربـون نفسـها، ويتـم تغيـري املقطـع األخـري مـن "ان" إىل "يل". 
وتُسـمى املجموعـة البديلـة املشـتقة مـن األلـكان بمجموعـة األلكيـل. ويُبني 

اجلدول 3-8 بعض جمموعات األلكيل. 
القواعد  الكيميائيون  استخدم        
النظامية التالية املتفق عليها من االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية أيوباك، 

(IUPAC) يف تسمية مركبات الكيمياء العضوية.
ا اسـم  اخلطـوة1. حدد عدد ذرات الكربون يف أطول سلسـلة متصلة، مسـتخدمً
األلـكان الذي حيتوي عىل هذا العدد من ذرات الكربون عىل أنه اسـم للسلسـلة 

الرئيسة يف الصيغة البنائية. 
ـم كل ذرة كربون يف السلسـلة الرئيسـة، مبتدئًـا الرتقيم من طرف  اخلطـوة 2. رقِّ
السلسـلة األقـرب إىل املجموعـة البديلـة؛ إذ تُعطـي هـذه اخلطـوة مواقـعَ مجيع 

املجموعات البديلة أصغرَ أرقام ممكنة. 
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املفردات األكاديمية
(Substitute) البديل

لَّ  هو الشخص أو اليشء الذي حيل حمَ
غريه. 

مثـال: يُتخذ احلريـر الصناعـي بديالً 
عن احلرير الطبيعي.

رب مـواد قابلة لالشـتعال، وضع  حتذيـر: ال تقم هبـذا العـرض قُ
ر من  ورق جرائـد عىل األرض اللتقاط الشـمع املُنصهر الذي يَقطُ

الشمعة.
 

تِجُ  نْ حيدث توهج عند انفجار كل فقاعة. حيرتق الغاز املحصور ويُ
هلبًا أصفر مضيئًا. 

 
اطرح األسئلة التالية: 

مـا املادتـان املتفاعلتـان اللتـان نجـم عنهـام االحـرتاق الذي . 1
شاهدمتوه؟ األكسجني وامليثان أو الربوبان. 

ماذا أنتج تفاعل االحرتاق؟ ثاين أكسـيد الكربون، وربام أول . 2

أكسـيد الكربـون، ضـوء، حـرارة، بخار ماء، سـناج (سـواد 
الدخان، شحبار). 

هـل تفاعـل االحـرتاق طـارد للحـرارة أم ماص هلـا؟ طارد . 3
للحرارة.  

التقويم

 اطلـب إىل الطـالب كتابـة املعادلـة املوزونـة لتفاعـل 
االحرتاق. 

 C H  4  + 2 O  2  → C O  2  + 2 H  2 O
أو 

 C  3  H  8  + 5 O  2  → 3C O  2  + 4 H  2 O 

التعزيز 

 اسأل الطالب عام إذا كان هناك ألكان حيمل 
االسـم 2- إيثيـل بيوتان. واطلب إىل الطـالب قبل اإلجابة عن 
التسـاؤل كتابـة الصيغـة البنائية للجـزيء الذي له هذا االسـم 

وحتديد أطول سلسلة كربونية. 
ال. باتبـاع قواعـد أيوبـاك (IUPAC) يظهـر أن هذا االسـم هو 
لبنـاء حيتـوي عىل سلسـلة كربونيـة مكونة من ذرتـني متصلتني 
بـذرة الكربـون الثانية يف سلسـلة كربونية مكونة مـن 4 ذرات، 
ولكن يف هذه احلالة أنّ أطول سلسلة كربونية متصلة حتتوي عىل 
ا إىل الطالب كتابة االسـم  مخـس ذرات كربون. ثم اطلـب أيضً

 الصحيح للمركب. 3 – ميثيل بنتان. 

 البيوتان هو هيدروكربون ذو سلسلة مستقيمة، 
أما األيزوبيوتان فهو هيدروكربون ذو سلسلة متفرعة. 
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اخلطوة 3. سـمِّ كل جمموعة ألكيل بديلة. وضع اسم املجموعة قبل اسم السلسلة 
الرئيسة. 

ا عن  اخلطـوة 4. إذا تكـررت جمموعة األلكيل نفسـها أكثر من مـرة بوصفها تفرعً
السلسـلة الرئيسـة فاسـتخدم بادئة (ثنائي ، ثالثي، رباعي ، وهكذا...) قبل اسم 
املجموعـة للداللة عىل عدد املرات التي تظهر فيها، واسـتخدم رقم ذرة الكربون 

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

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

الرئيسة.
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سمِّ األلكان املبنيَّ يف الشكل أدناه.

1 تحليل المسألة

التفرعات  وأسامء  الرئيسة  السلسلة  اسم  لتحديد   IUPAC األيوباك  التسمية  نظام  قواعد  اتبع  البنائية.  الصيغة  أعطيت 
ومواقعها يف الشكل املعطى. 
2 حساب المطلوب

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

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

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

CH3

CH2

CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3

1 2 3 4
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6 7 8
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CH3 CH3

CH3CH2CH2CHCHCHCH2CH3
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3 2 1

CH3

CH2

CH 3 CH 3

CH 3CH 2CH 2CHCHCHCH 2CH 3

قـد يعتقد الطالب أن ذرات الكربـون املتصلة يف صورة خط 
أفقي يف الصيغة البنائية هي دائامً السلسـلة الرئيسة املستخدمة 

يف تسمية املادة. 


اكتب الصيغة البنائية لأللكان التايل عىل السـبورة: 6- ذرات 
كربـون متصلة يف صورة خط أفقي مع جمموعة بروبيل( ذات 
ا من ذرة الكربون الثانية،  ثالثة ذرات كربون) متفرعة عموديًّ

ثم اطلب إىل الطالب كتابة اسم هذا األلكان. 


اسـأل الطالب قبل الكشـف عن االسـم الصحيح (أيوباك) 
ى املركب بـ 2- بروبيل هكسـان؟  للمركـب: كـم طالبًا سـمّ
وكـم طالبًـا أطلق عىل املركب اسـامً آخر. ثـم اطلب إىل أحد 
الطـالب ممـن أخطؤوا يف التسـمية أن يفرس كيـف توصل إىل 
ذلك االسـم؟ واطلـب إىل أحد الطالب الذين كتبوا االسـم 
الصحيح للمركب 4- ميثيل أوكتان، ترقيم السلسلة بصورة 

صحيحة عىل السبورة. 


اكتـب سالسـل كربونية متثـل ألكانـات متفرعـة أخر عىل 
السـبورة، واطلـب إىل الطـالب إجيـاد الرتقيـم الصحيح هلا 
وكتابة أسـامء هـذه األلكانات. ثم اطلب إليهـم كتابة الصيغ 

    اهليكلية والبنائية الكاملة ملركبات يُعطون أسامءها. 
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ها. هناك جمموعتان ميثيل- موجودتان عىل املوقعني 3  اخلطوة 3. عنيّ جمموعات األلكيل املتفرعة عن السلسلة الرئيسة وسمّ
و 5، وجمموعة إيثيل عىل املوقع 4. 

CH 3

CH 2

CH 3 CH 3

CH 3CH 2CH 2CHCHCHCH 2CH 3

8 7 6 5

4

3 2 1



 

ا عىل السلسلة الرئيسة فاستخدم البادئات (ثنائي،  اخلطوة 4. إذا تكررت جمموعة األلكيل نفسها أكثر من مرة بوصفها فرعً
ثالثي، رباعي، وهكذا...) قبل اسم املجموعة للداللة عىل عدد املرات التي تظهر فيها، وابحث عن جمموعات األلكيل التي 
ر عدد املرات التي تظهر فيها كل جمموعة واستخدمها. وسوف  هِ ظْ د البادئة التي تُ تكررت أكثر من مرة وأحصِ عددها. ثم حدّ
تضاف يف هذا املثال البادئة "ثنائي" إىل االسم ميثيل؛ ألن هناك جمموعتي ميثيل. وال يتطلب ذلك إضافة أي بادئة إىل جمموعة 

اإليثيل الوحيدة. بنيّ اآلن موقع كل جمموعة باستخدام الرقم املناسب.  
CH 3

CH 2

CH 3 CH 3

CH 3CH 2CH 2CHCHCHCH 2CH 3

5

4

3


– 4


–5،3 



اخلطوة 5. عندما تتصل جمموعات ألكيل خمتلفة بالسلسلة الرئيسة ضع أسامءها حسب الرتتيب اهلجائي، وضع أسامء تفرعات 
األلكيل حسب الرتتيب اهلجائي مع جتاهل البادئات؛ حيث يضع الرتتيب اهلجائي االسم إيثيل قبل ثنائي ميثيل ( إ قبل م ). 
، واستخدم الرشطات لفصل األرقام عن الكلامت والفواصل للفصل بني األرقام، واكتب اسم  اخلطوة 6. اكتب االسم كامالً

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

3 تقويم ا�جابة

بالبادئات، وأسامء جمموعات  التفرعات  تعيني مجيع  وتَمَّ  إجياد وترقيم أطول سلسلة كربونية متصلة بصورة صحيحة،  تم 
ألكيل الصحيحة. الرتتيب اهلجائي وعالمات الرتقيم صحيحان. 


استخدم قواعد نظام التسمية األيوباك IUPAC لتسمية الصيغة البنائية للمركبات اآلتية:. 8

CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3

CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3

CH3

CH2 CH3 CH3

 .c   CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3
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CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3
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CH2 CH3 CH3

 .b   CH3 CH3

CH3CCH2CHCH3

CH3 CH3

CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3

CH3CHCH2CH2CHCH2CHCH3

CH3

CH2 CH3 CH3

 .a  

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

b. 3 ،4 ،5 – ثالثي إيثيل أوكتان     



 سمِّ األلكان أدناه. 

CH 3CHCHCH2CH 2CH 3

CH 3

CH 3


2، 3- ثنائي ميثيل هكسان



 a.  2، 4 - ثنائي ميثيل هكسان . 8
b .2، 2، 4 - ثالثي ميثيل بنتان

c .2، 4، 7 - ثالثي ميثيل نونان

ارجع إىل الدرس واكتب الصيغ البنائية. . 9
a . سلسـلة رئيسـة من 10 ذرات كربون، وجمموعتا ميثيل

عـىل ذريت الكربـون 2 و3، وجمموعـة بروبيـل عىل ذرة 
الكربون رقم 5. 

b . سلسلة رئيسة من 8 ذرات كربون، مع جمموعات إيثيل
عىل ذرات الكربون 3 و 4 و5.

التقويم

 اهلكتان هو اسم أيوباك لأللكان ذي السلسلة املستقيمة 
د الطـالب هبذه املعلومة، ثم  املحتوية عـىل 100 ذرة كربون. زوّ

  C  100  H  202  اسأل: ما الصيغة اجلزيئية للهكتان؟

مشروع الكيمياء

 اطلب إىل الطالب البحث 
عـن االسـتعامالت الصناعيـة لأللكانـات احللقيـة، وحتضـري ملصـق 
ل فيها  مِ عْ يُظهـر منتجات حتتـوي عىل هذه األلكانات، أو منتجات اسـتُ
األلكانـات احللقية خـالل عملية تصنيعها. واعـرض امللصقات داخل 

     الصف بوصفها أداة تعليمية جلميع الطالب. 
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Cycloalkanes ا�لكانات الحلقية
تُعـد قـدرة ذرة الكربـون عىل تكويـن تراكيب بنائيـة حلقية من أسـباب وجود 
هـذا التنوع يف املركبات العضوية. ويُسـمى املركب العضـوي الذي حيتوي عىل 
 (cyclo) حلقة هيدروكربونية اهليدروكربون احللقي. وتُسـتخدم البادئة حلقي
مـع اسـم اهليدروكربـون لإلشـارة إىل احتـواء اهليدروكربـون عىل بنـاء حلقي. 
لـذا فـإن اهليدروكربونـات احللقيـة املحتويـة عـىل روابـط أحادية فقط تُسـمى 
األلكانـات احللقية. وتتكون احللقات يف األلكانات احللقية من ثالث، أو أربع، 
أو مخس، أو سـت ذرات كربون أو أكثر. إن اسـم األلـكان احللقي ذي الذرات 
السـت من الكربون هو هكسان حلقي. ويسـتخدم اهلكسان احللقي املستخرج 
يَّارة لتحضري العطور.  زيالت الدهان، واستخالص الزيوت الطَّ من البرتول يف مُ
والحظ أن اهلكسان احللقي C6H12 يقل عن اهلكسان C6H14 غري املتفرع بذريت 
ا من كل مـن ذريت الكربون يف  هيدروجـني؛ وذلـك ألن إلكـرتون تكافؤ واحـدً
ا عـن رابطـة كربون- ن رابطـة كربـون- كربـون عوضً األلـكان احللقـي يكـوِّ

هيدروجني. 

إذا وجدت (حلقي) يف اسم األلكان، فام الذي ستعرفه  
عن هذا األلكان؟ 

ثَّل اهليدروكربونات احللقية، كام يف الشكل 10-8  اهلكسان احللقي بأشكال  متُ
ذرات  بني  الروابط  اخلطية  األشكال  وتُظهر  عديدة؛  وخطية  وهيكلية  مكثفة 
أما  الكربون.  ذرات  مواقع  أهنا  عىل  الشكل  يف  الزوايا  وتُفرس  فقط،  الكربون 
جدت  بالنسبة لذرات اهليدروجني فيفرتض أهنا حتتل بقية مواقع الربط إالّ إذا وُ
الشكل  يف  اهليدروجني  ذرات  تظهر  وال  البديلة).  (املجموعات  التفرعات 

اهليكيل. 
  يمكن أن 
يكـون لأللكانـات احللقيـة جمموعات بديلة كسـائر األلكانـات األخر. وتتم 
تسميتها باتباع قواعد نظام األيوباك (IUPCA) املستخدمة يف تسمية األلكانات 
غري املتفرعة نفسـها، ولكن بإجـراء تعديل حمدود؛ فليس هنـاك حاجة إىل إجياد 
أطول سلسـلة؛ إذ تعد احللقة دائامً السلسـلة الرئيسة. وألن الشكل احللقي ليس 
لـه أطراف لذا يبدأ الرتقيـم من ذرة الكربون املرتبطـة باملجموعة البديلة. وعند 
وجـود أكثر من جمموعة بديلة تُرقم ذرات الكربون حول احللقة، عىل أن حتصل 
املجموعـات البديلـة عـىل أصغر جمموعة أرقـام ممكنـة. وإذا كان هناك جمموعة 
بديلـة واحـدة متصلة باحللقة فـال رضورة عندئذٍ للرتقيـم. ويُوضح املثال اآليت 

عملية تسمية األلكانات احللقية. 
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 8-10


التعزيز

 أرش إىل وجود سـت طرائق خمتلفة 
لرتقيـم احللقة السداسـية. قد تكـون أرقام مواقـع املجموعات 
البديلـة ابتـداءً من أعىل هـي: 1، 2، 4 أو األرقـام 1، 4، 6. وقد 
ا  تكـون األرقـام ابتـداء من اليمـني هـي:1، 2، 5 أو 1، 3، 6. أمّ
 ابتداءً من أسفل، فتكون األرقام هي: 1، 3، 4 أو 1، 4، 5.

التقويم

 اطلـب إىل كل طالـب كتابة صيغة بنائيـة أللكان حلقي 
متفـرع يف أعـىل ورقـة، وكتابة اسـم األلـكان يف أسـفل الورقة 
نْي الورقة مـن النصف، عىل أال يظهر  نفسـها. ثم اطلب إليهم ثَ
اسـم األلكان احللقي، ودعهـم يتبادلوا األوراق فيـام بينهم. ثم 
اطلـب إىل كل طالـب أن حيـاول تسـمية األلـكان، وبعد ذلك، 
اطلب إليهم الوقوف عىل مد تطابق األسامء، ثم دعهم يعملوا 
ا لتسـمية األلـكان بصـورة صحيحة، وشـجعهم عىل طلب  معً

 املساعدة عند احلاجة. 

ا¬ثراء 

 اطلـب إىل الطـالب البحـث يف حجـوم 
ا بني املركبات العضوية، وحتديد  األلكانات احللقية األكثر شيوعً

سبب أمهية حجم األلكان احللقي.
 يُعـدّ حجـم احللقة يف كل من البنتان احللقي واهلكسـان احللقي 
ن  ا؛ ألن ذرات الكربون يف هذه الصيغ البنائية تكوّ األكثر شـيوعً
روابـط هلا أقـل انضغـاط مقارنـة بالصيـغ البنائيـة يف احللقات 
ن  وِّ كَ الصغـر أو الكـرب. إن ذرات الكربون أحاديـة الربط تُ
أقو روابـط ممكنة عندما تكون الزوايا بـني الروابط 109.5°، 

 كام هو احلال يف امليثان. 
 حيتوي األلكان عىل حلقة هيدروكربونية.

 اطلب إىل الطالب بناء نموذج أللكان كثري التفرع حيمل 
الصيغـة  C  18  H  38 ، ثـم تسـمية هـذا النموذج باسـتخدام قواعـد أيوباك 

  .(IUPAC)

دفتر الكيمياء 

 اطلـب إىل الطالب كتابة فقرة عـامّ يتوقعون حدوثه عند 
خلـط كمية قليلة من زيت املحركات، أو أي خليط آخر من األلكانات 
باملـاء. ويتعني عىل الطـالب بعد ذلك أن يصفوا ما حدث عندما جربوا 
 ا أن يكتبوا هاتني الفقرتني يف دفرت الكيمياء.  ذلك. وعليهم أيضً
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82


سمّ األلكان احللقي املجاور. 

1 تحليل المسألة

البديلة  املجموعات  ومواقع  الرئيس  احللقي  الشكل  لتحديد  األيوباك  نظام  قواعد  اتباع  عليك  البنائية.  الصيغة  أعطيت 
(التفرعات) للشكل املعطى.
2 حساب المطلوب

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

ا ممكنة للتفرعات.  د الرتقيم الذي يعطي أقل جمموعة أرقامً عات (CH3-)، وجِ م احللقة ابتداءً من أحد تفرّ اخلطوة 2. رقِّ
وفيام ييل طريقتان لرتقيم احللقة مها: 

C22-052C-828378-08
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6 2
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CH 3

CH 3

CH 3
1
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4
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B

1,2,4

1 و3 و4 يف الشكل A، يف حني يضع  املواقع  ا من ذرة الكربون يف أسفل احللقة جمموعاتِ CH3– عىل  يضع الرتقيم بدءً
ا من ذرة الكربون يف أعىل احللقة جمموعاتِ CH3 عىل املواقع 1و 2 و 4. وتضع طرائق الرتقيم األخر جمموعات  الرتقيم بدءً

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

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

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

والرشطات  األرقام،  بني  للفصل  الفواصل  ا  مستخدمً الرئيس،  احللقي  األلكان  اسم  باستخدام  االسم  ع  ّ مجَ  .6 اخلطوة 
للفصل بني األرقام والكلامت. واكتب االسم عىل النحو اآليت: 

1، 2، 4 – ثالثي ميثيل هكسان حلقي

3 تقويم ا�جابة

البادئة (ثالثي) إىل وجود ثالث  أرقام ممكنة. وتشري  أقل جمموعة  التفرعات  أن يعطي  الرئيس عىل  الشكل احللقي  م  رقّ يُ
ذرات كربون. وألن التفرعات كلها هي جمموعات ميثيل، لذا فال رضورة للرتتيب اهلجائي.

C22-130C-828378-08

CH3

CH3

CH3

دفتر الكيمياء 

 عادة مـا تكون 
ـا، أكثر دقة مـن أجهزة  الـكالب البوليسـية K-9 املدربـة تدريبًـا خاصًّ
عات احلريق يف موقع احلريق.  ِّ رسَ الكشـف اإللكرتونية يف العثور عىل مُ
نـات  اسـة جتـاه مكوّ إن أجهـزة الكشـف عـن اهليدروكربونـات حسّ
اجلازولـني يف مد أجزاء من املليـون (ppm). وعىل الرغم من ذلك، 
ا قد تغفل عنها األجهزة  ا ضئيلة جدًّ د بدقة آثارً تسـتطيع الكالب أن حتدِّ
 0.01 microliter ا تصـل إىل اإللكرتونيـة، وعادة ما تكون ضئيلة جدًّ
ر. اطلب إىل الطالب  مـن خملوط حيتوي عـىل %50 من اجلازولني املُتَبخِّ
مت فيها الكالب إلثبـات أن احلريق  البحـث يف قضية حقيقية اسـتُخدِ

 فتَعل.  مُ



 استخدم قواعد أيوباك لتسمية املركب اآليت: 
CH 3

CH 3


1، 2 - ثنائي ميثيل بروبان حلقي
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استخدم قواعد نظام األيوباك لتسمية الصيغ البنائية اآلتية:. 10

C22-055C-828378-08

CH3CH2

CH2CH3   .c  

C22-054C-828378-08

CH2CH3

CH3

CH3

  .b  
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  اكتب الصيغ البنائية لأللكانات التالية:. 11
بنتان حلقي.    a. 1– إيثيل– 3– بروبيل 

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

خصائص ا¶لكانات
O-H املوجودة يف املاء  ا أن بناء اجلزيء يؤثر يف خصائصه. فمثالً رابطة  عرفت سابقً
طبية، وألن جزيء H-O-H له شكل هنديس منحنٍ فإن اجلزيء نفسه قطبي،  رابطة قُ
ا. لذا فإن  ن روابط هيدروجينية معً لذا تنجذب جزيئات املاء بعضها إىل بعض، وتكوّ
ا من سائر املواد املشاهبة له يف الكتلة اجلزيئية  درجات الغليان واالنصهار للامء أعىل كثريً

ويف احلجم. 
تر، ما خصائص األلكانات؟ تتكون مجيع الروابط يف اهليدروكربونات من ذرة كربون 
وذرة هيدروجني، أو ذريت كربون. ويتعذر أن تكون الرابطة بني ذرتني من النوع نفسه 
- مثل الكربون - رابطة قطبية. لذا تُعد جزيئات األلكانات غري قطبية؛ ألن روابطها 
ا غري قطبية، مما جيعلها مذيبات جيدة ملواد أخر غري قطبية، كام يف الشكل 8-11.  مجيعً
ن خصائص املركب القطبي بخصائص  قارَ  كيف تُ
 (16 amu) املركب غري القطبي؟ انظر إىل اجلدول 4-8، والحظ أن الكتلة اجلزيئية للميثان
املاء وامليثان متقاربة  قريبة من الكتلة اجلزيئية للامء (amu 18)، كذلك فإن جزيئات 
للميثان واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  للميثانيف  واالنصهار  الغليان  درجات  قارن  تُ عندما  ذلك،  من  الرغم  وعىل  احلجم.  يف 
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a.   ميثيل بنتان حلقي. 10

b .2 - إيثيل-4،1- ثنائي ميثيل هكسان حلقي
c .3.1- ثنائي إيثيل بيوتان حلقي

ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية. . 11
a . السلسـلة الرئيسـة هـي حلقة مـن 5 ذرات كربون، مع

جمموعـة إيثيل عـىل ذرة الكربـون 1، وجمموعة بروبيل 
عىل ذرة الكربون 3. 

b . السلسـلة الرئيسـة هـي حلقة مـن 6 ذرات كربون، مع
جمموعات ميثيل عىل ذرات الكربون 2،1 ،2 ،4. 
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ا.  ا و جوهريًّ ا واضحً بام للامء تر دليالً عىل أن اجلزيئات ختتلف اختالفً
ويعود سبب االختالف الكبري يف درجات احلرارة إىل أن التجاذب بني 
ويمكن  املاء.  جزيئات  بني  بالتجاذب  مقارنة  ضعيف  امليثان  جزيئات 
تفسري هذا االختالف يف التجاذب إىل أن جزيئات امليثان غري قطبية، وال 
ن روابط  ن روابط هيدروجينية بينها، أما جزيئات املاء فقطبية وتُكوِّ تُكوِّ

هيدروجينية. 
أو  امتزاج  عدم  ا  أيضً اهليدروجينية  والروابط  القطبية  يف  الفرق  يفرسّ 
حاولت  فإذا  باملاء.   األخر واهليدروكربونات  األلكانات  اختالط 
السائالن  ينفصل  املاء  يف  ـ  التشحيم  زيوت  مثل  ـ  ألكانات  إذابة 
التجاذب   قــو ألن  االنفصال  هــذا  وحيــدث  طبقتني.  إىل  ا  ــورً ف
جزيئات  بني  التجاذب   قــو من   ــو أق األلكان  جزيئات  بني 

قطبية. غري  جزيئات  من  نة  املكوَّ املذيبات  يف  تذوب  األلكانات  فإن  لذا  واملاء.  األلكان 
لأللكانات هي ضعف  الرئيسة  الكيميائية  اخلاصية  إن     
عندما  حتدث  الكيميائية  التفاعالت  من  الكثري  فإن  ا  سابقً عرفت  وكام  الكيميائي.  نشاطها 
زئية،  جُ شحنة  ذات  أو  األيون،  مثل  كاملة،  كهربائية  شحنة  ذات  متفاعلة  مادة  تنجذب 
فيها  التي تكون  متفاعلة أخر ذات شحنة معاكسة. اجلزيئات  مادة  إىل  مثل جزيء قطبي، 
الذرات مرتبطة بروابط غري قطبية ـ كام يف األلكانات ـ تكون غري قطبية. لذا يكون انجذاب 
ا. ويمكن إرجاع ضعف نشاط  ا جدًّ هذه اجلزيئات نحو األيونات أو اجلزيئات القطبية ضعيفً

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

ا.  ا و جوهريًّ ا واضحً ا. بام للامء تر دليالً عىل أن اجلزيئات ختتلف اختالفً ا و جوهريًّ ا واضحً بام للامء تر دليالً عىل أن اجلزيئات ختتلف اختالفً
ويعود سبب االختالف الكبري يف درجات احلرارة إىل أن التجاذب بني 
ويمكن  املاء.  جزيئات  بني  بالتجاذب  مقارنة  ضعيف  امليثان  جزيئات 
تفسري هذا االختالف يف التجاذب إىل أن جزيئات امليثان غري قطبية، وال 
ن روابط  ن روابط هيدروجينية بينها، أما جزيئات املاء فقطبية وتُكوِّ تُكوِّ

أو  امتزاج  عدم  ا  أيضً اهليدروجينية  والروابط  القطبية  يف  الفرق  يفرسّ 
حاولت  فإذا  باملاء.   األخر واهليدروكربونات  األلكانات  اختالط 
السائالن  ينفصل  املاء  يف  ـ  التشحيم  زيوت  مثل  ـ  ألكانات  إذابة 
التجاذب   قــو ألن  االنفصال  هــذا  وحيــدث  طبقتني.  إىل  ا  ــورً ف

ا.  ا و جوهريًّ ا واضحً بام للامء تر دليالً عىل أن اجلزيئات ختتلف اختالفً
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املاء

 H  2 O
امليثان
 C H  4

18 amu16 amu


غازسائل

100°C-162°C
0°C-182°C

المطويات 

أدخل معلومات من هذا 
القسم  يف مطويتك.

التقويم 8-2
الخالصة

  حتتوي األلكانات عىل روابط أحادية 
فقط بني ذرات الكربون. 

  تعـد الصيـغ البنائيـة أفضـل متثيـل 
لأللكانـات واملركبــات العضويـة 
األخـــر. ويمكـن تسـمية هـذه 
املركبات باسـتخدام قواعد نظامية 
دت من االحتاد الدويل للكيمياء  دِّ حُ

 .(IUPAC) البحتة والتطبيقية
ى األلكانـات املحتويـة عـىل    تسـمّ
حلقـات هيدروكربونية األلكانات 

احللقية. 

ف امليزات البنائية الرئيسة جلزيئات األلكانات. . 12 الرئيسةالفكرة صِ

سمِّ الصيغ البنائية التالية باستخدام قواعد نظام األيوباك. . 13
 .c     

C22-057C-828378-08

CH3CCH3

CH3

CH3

—
—

 .b  

C22-056C-828378-08

CH3CHCH2CH2CH3

CH3

—

.a

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

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

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

بنتان غري صحيح؟ . 16 تفسري الصيغ البنائية ملاذا يعد االسم  3–بيوتيل 
اكتب بناءً عىل هذا االسم، الصيغة البنائية للمركب. ما االسم النظامي (األيوباك) 

بنتان؟  الصحيح للمركب 3– بيوتيل 

C22-172C-828378-08

CH3

CH3 CH3

CH2CH3

التقويم

 اطلـب إىل الطـالب كتابـة الصيـغ البنائيـة لـكل مـن 
األلكانات احللقية التالية: بروبان حلقي،  C  3  H  6 ؛ بيوتان حلقي،  

  . C  6  H  12  ؛ هكسان حلقي C  5  H  10  ،؛ بنتان حلقي C  4  H  8
المطويات 

اطلب إىل الطالب تلخيص معلومات هذا القسم يف مطوياهتم.

التقويم. 3

ق من الفهم التحق·
اطلب إىل الطالب تفسـري ملاذا يعد املركب حلقي بروبان أصغر 
ألـكان حلقـي حمتمـل. ال يمكـن بناء الشـكل احللقـي من ذرة 
كربـون واحدة أو ذرتني، لذا جيب أن تتوفر ثالث ذرات كربون 

 أو أكثر. 

إعادة التدريس 
اطلـب إىل الطـالب كتابـة الصيغ البنائيـة لكل مـن األلكانات 

 العرشة األوىل عىل السبورة. 

التوسع 
م أسامء األلكانات ذات السالسل املستقيمة  اطلب إىل الطالب تعلُّ

 التي حتتوي عىل 11 - 20 ذرة كربون لكل جزيء. 

التقويم 8-2 
األلكانـات هـي هيدروكربونات ذات سالسـل أو حلقات . 12

حتتوي فقط عىل روابط C-C و C-H مشرتكة أحادية. 
a.   2-ميثيل بنتان . 13

b . 2، 2 - ثنائي ميثيل بروبان

c .1 - إيثيل- 2، 4، 5 - ثالثي ميثيل هكسان حلقي
إن روابـط C-C و C-H غـري قطبيـة، مما جيعـل األلكانات . 14

ا قوية  غـري ذائبة يف املاء-املذيب القطبي. وهذه الروابط أيضً
وثابتـة، مما جيعـل األلكانـات غري نشـطة كيميائيًّـا، بصورة 

نسبية. 

ارجع إىل الـدرس واكتب الصيغ البنائية، أو إىل دليل حلول . 15
املسائل ص 79. 

 حتتوي أطول سلسلة كربونية متصلة عىل سبع ذرات كربون، . 16
وليس مخس ذرات يف هذا املركب. وبالتايل حتتوي السلسـلة 
الرئيسـة عىل سـبع ذرات كربون مع جمموعـة إيثيل عىل ذرة 
الكربون 3. واألسم الصحيح هلذا املركب: 3- إيثيل هبتان. 
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8-3
ا�هداف

البـنـائـيـة  الـصـيـغ    
لأللكينات واأللكاينات. 

 األلكـني أو األلكـايـن    
ا عىل صيغته البنائية.  اعتامدً

 الصيغة البنائية لأللكني  
أو األلكاين إن أُعطيت اسمه. 
 خصائـص األلكـينات  
واأللكـايـنــات بخـصـائص 

األلكانات. 
 مراجعة المفردات

يف  نتَج  تُ كيميائية  مادة  
نقل  وتُ احلي  املخلوق  من  جزء 
تغري  إىل  ــؤدي  وت آخــر،  جزء  إىل 

فسيولوجي فيه. 
المفردات الجديدة

األلكني
األلكاين

ا�لكينات و ا�لكاينات
Alkenes and Alkynes

 الرئيسةالفكرة




ف  قطَ نتج النباتات اإليثني يف صورة هرمون نُضج طبيعي. وعادةً ما تُ   تُ
ض لإليثني حتى تنضج.  الفواكه واخلرضاوات قبل متام نضجها، فتُعرَّ

Alkenes ا¶لكينات
ر أن األلكانات هيدروكربونات مشبعة؛ ألهنا حتتوي عىل روابط تسامهية أحادية بني  تذكّ
ذرات الكربون، وأن اهليدروكربونات غري املشبعة هلا عىل األقل رابطة ثنائية أو ثالثية واحدة 
ى اهليدروكربونات غري املشبعة املحتوية عىل رابطة تسامهية ثنائية  بني ذرات الكربون. وتسمّ
باأللكينات. وألن األلكني جيب أن حيتوي عىل رابطة  واحدة أو أكثر بني ذرات الكربون 
ثنائية بني ذرات الكربون، لذا ال يوجد ألكني بذرة كربون واحدة. وعليه فإن أبسط ألكني 
حيتوي عىل ذريت كربون ترتبطان برابطة ثنائية. واإللكرتونات األربعة املتبقية – اثنان من 

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

ن األلكينات املحتوية عىل رابطة ثنائية واحدة سالسل متامثلة. وللسلسلة املتامثلة صيغة  تكوّ
رقمية ثابتة بني أعداد الذرات. فإذا درست الصيغ البنائية للمواد الظاهرة يف اجلدول 8-5 
لذا  الكربون.  ذرات  عدد  ضعف  هو  منها  لكلٍّ  اهليدروجني  ذرات  عدد  أن   تر فسوف 
تكون الصيغة العامة لأللكينات هي CnH2n. يَقل كل ألكني عن األلكان املناظر له بذريت 
نان الرابطة التسامهية الثانية، ومها غري متوافرين للربط  هيدروجني؛ ألن إلكرتونني اثنني يكوِّ

بذرات اهليدروجني. ما الصيغ اجلزيئية لأللكينات ذات  ذرات الكربون الست والتسع؟
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CH2       CH2

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

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

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

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

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

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

C4H8C2H4 C3H6 C4H8

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

التركيز. 1


قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(29) الـواردة يف مصادر التعلم للفصول (8-5)، ويمكنك 
 عرضها ملونة من خالل الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

الفكرة           الرئيسة

 اكتب الصيغ البنائية لإليثان، واإليثني، 
واإليثايـن جنبًـا إىل جنـب عـىل السـبورة. واكتـب أسـامء هذه 
املركبـات حتـت صيغهـا البنائية، ثـم اطلب إىل الطـالب حتديد 
الفـروق بني هـذه الصيغ. عىل الطالب أن يالحظـوا أن اإليثان 
حيتـوي عـىل روابط أحاديـة فقط، واإليثـني حيوي رابطـة ثنائية 
واحـدة. وأمـا اإليثايـن فيحـوي رابطـة ثالثيـة واحـدة. وعىل 
ـا أن لإليثـان أكـرب عدد مـن ذرات  الطـالب أن يالحظـوا أيضً
اهليدروجـني، وأمـا اإليثاين فيحتـوي عىل أقل عـدد من ذرات 
اهليدروجـني. لـذا نبِّه الطـالب عـىل أن اإليثني هـو ألكني ألنه 
حيتوي عـىل رابطة ثنائية يف بنائـه، وأن اإليثاين هو ألكاين؛ ألنه 

 حيتوي عىل رابطة ثالثية يف بنائه. 

التدريس . 2
�   C  9  H  18  و  C  6  H  12  

ا¬ثراء 

 اطلـب إىل الطـالب البحـث عن أصل 
مت لوصف أنواع اهليدروكربونات.  خدِ املصطلحات التي اسـتُ
ى األلكانـات يف بعـض األحيـان بالبارافينـات  ال تـزال تُسـمّ
(Paraffins)، يف حـني يُشـار إىل األلكينـات بـني حـني وآخـر 
باألوليفينـات (olefins). ثم اطلب إليهم تسـجيل نتائجهم يف 

دفرت الكيمياء.

8-3

 اطلـب إىل جمموعـة مـن الطـالب تصميـم فحوصات 
يِّز األلكانات عـن األلكينات واأللكاينـات. واطلب إليهم  كيميائيـة متُ
البحث عن النشـاط الكيميائي للهيدروكربونات املشـبعة وغري املشبعة 

 واملقارنة بينهام. 

مشروع الكيمياء

 اطلب إىل الطالب البحث عن بعض األلكينات 
يِّنون فيه  بَ واأللكاينات املوجودة يف الطبيعة، واطلب إليهم حتضري ملصق يُ
أين توجد هـذه األلكينات واأللكاينات واألشـكال البنائية للمركبات. 
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  تُسمى األلكينات بالطريقة املتبعة يف تسمية األلكانات نفسها تقريبًا. 
حيث تكتب أسامؤها بتغيري املقطع األخري (ان) لأللكان املناظر إىل املقطع (ين). ويُسمى 
األلكان الذي يتكون من ذريت كربون اإليثان، يف حني يسمى األلكني الذي حيتوي عىل 
الذي حيتوي ثالث ذرات كربون يسمى  ذريت كربون اإليثني. وبطريقة مماثلة، فاأللكني 

ا، مها اإليثيلني والربوبيلني.  بروبني. ولإليثني والربوبني اسامن قديامن أكثر شيوعً
يتعني حتديد موقع الرابطة الثنائية لتسمية األلكينات ذات ذرات الكربون األربع أو أكثر يف 
السلسلة، كام يف األمثلة يف الشكل 12a-8. ويتم هذا برتقيم ذرات الكربون يف السلسلة 
الرابطة  يف  كربون  ذرة  ألول  رقم  أصغر  يعطي  الذي  السلسلة  طرف  من  ابتداءً  الرئيسة 

الثنائية. ثم يُستخدم هذا العدد يف االسم. 
من  لذا  1–بيوتني.  األول،  للبناء  مطابق  ألنه  "3–بيوتني"  الثالث ليس  البناء  الحظ أن 
الرضوري أن تُدرك أنّ 1–بيوتني و  2–بيوتني مادتان خمتلفتان، لكلٍّ منهام صفاته اخلاصة. 
ا بالطريقة نفسها التي تُسمى هبا األلكانات احللقية، عىل  ى األلكينات احللقية تقريبً وتُُسمّ
يت الكربون املرتبطتني بالرابطة الثنائية. الحظ  أن تكون ذرة الكربون رقم 1 هي إحد ذرّ
ترقيم املركب يف الشكل 12b-8. إن اسم هذا املركب هو 3،1– ثنائي ميثيل بنتني حلقي. 
ملاذا يعد من الرضوري تعيني موقع الرابطة الثنائية يف اسم 

األلكني؟ 
األيوباك  نظام  قواعد  تسميتها  عند  اتبع       
املستخدمة يف تسمية األلكانات املتفرعة، عىل أن يؤخذ يف احلسبان أمران، أوهلام أن تكون 
السلسلة الرئيسة يف األلكينات دائامً أطول سلسلة حتتوي عىل الرابطة الثنائية، سواء أكانت 
 – الثنائية  الرابطة  موقع  حيدد  أن  وثانيهام  تكن.  مل  أم  الكربون  ذرات  من  سلسلة  أطول 
وليس التفرعات – كيفية ترقيم السلسلة. الحظ وجود سلسلتني من 4 – ذرات كربون يف 
اجلزيء املُبني يف الشكل 13a-8، إال أن السلسلة املحتوية عىل الرابطة الثنائية استخدمت 

ع هو 2– ميثيل بيوتني.  ا للتسمية. إن هذا األلكني املتفرِّ وحدها أساسً
حتتوي بعض اهليدروكربونات غري املشبعة عىل أكثر من رابطة ثنائية أو ثالثية. ويظهر عدد 
الروابط الثنائية يف جزيئات من هذا النوع باستخدام البادئة (داي، تراي، تيرتا، وهكذا) 
نتج أصغر جمموعة من األرقام. أي نظام  م مواقع الروابط عىل أن تُ رقّ قبل املقطع (ين). وتُ
اجلزيء  ألن  (هبتا)؛  البادئة  ستستخدم  13b-8؟  الشكل  يف  املثال  يف  ستستخدم  ترقيم 
تستخدم  فإنك  ثنائيتني  رابطتني  عىل  حتتوي  وألهنا  باعية.  سُ كربونية  سلسلة  عىل  حيتوي 
البادئة (ثنائي) قبل املقطع (ين)، تُعطي االسم هبتادايني. وبإضافة الرقمني 2 و4 لتعيني 

مواقع الروابط الثنائية يصبح االسم 2، 4- هبتادايني. 
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 20 ml الناضجـة يف كيس بجانب كأس مدرجة حتتوي عىل
ف (حملول صبغة اليود أو حتى حملول  من حملول اليود املخفَّ
اليـود املركز األصـيل stock solution ذي لون بني مصفر 
فاتح وشـفاف)، ثم غط الكأس التـي حتتوي اليود وحبات 
ا بكأس كبرية، وأحكم إغالق أسـفل الكأس مع  الفاكهة معً
املنضـدة باسـتخدام رشيـط الصق. ضـعml 20 من حملول 
ـا، ولكن من دون  ـف نفسـه يف كأس مماثل أيضً اليـود املخفَّ
وضـع حبـات الفاكهة بجانبه، وغطه بـكأس كبرية وأحكم 
إغالق أسـفل الكأس مع املنضدة باستخدام رشيط الصق، 
عىل أن يمثل عينة ضابطة. واطلب إىل الطالب مالحظة لون 
ا لبضعة أيام وتفسـري ما حدث. إن اإليثني  حملول اليود يوميًّ
الناتج عـن الفاكهة الناضجة هو هيدروكربون غري مشـبع. 
ن نواتج هاليدات األلكيل العديمة  ويتفاعل مع اليـود ليكوّ
اللـون، وعليه فيخف (يبهـت) لون حملول اليـود املوضوع 
بجانب الفاكهة، يف حني يبقى لون املحلول الضابط كام هو. 

عرض سريع

الثنائيـة، فـال  الرابطـة  ـدد موقـع   إذا مل حيُ
يمكـن اجلزم بصـورة قطعية أي مركب هو املَعنيّ باالسـم 

الكيميائي. 

التقويم

 اطلب إىل الطالب حتديد املعلومة اإلضافية املطلوبة حلل 
املسألة التالية: 

التفاعـل  باسـتخدام  ألكانـات  إىل  األلكينـات  يمكـن حتويـل 
جة، حيث يُضخ غـاز اهليدروجني يف  رَ ى باهلَدْ الكيميائـي املُسـمَّ
حملـول مـن األلكني بوجـود عامل حمفـز. فام عدد مـوالت غاز 
اهليدروجني التي يتعني إضافتها إىل 1mol من ألكني حيتوي عىل 

أكثر من رابطة ثنائية لتحويله كامالً إىل ألكان؟ 
املعلومة اإلضافية املطلوبة هي عدد الروابط الثنائية املوجودة يف 
األلكني؛ إذ حتتاج كل رابطة ثنائية إىل 1mol من غاز اهليدروجني 

 لكل مول من األلكني حتى يتم حتويله. 

دفتر الكيمياء 

 اطلب إىل الطالب كتابة األسـئلة 
اآلتية يف دفرت الكيمياء واإلجابة عنها بعد قراءة القسم 8-3. 

كيـف ختتلـف الصيغة اجلزيئية أللـكان عنها أللكـني حيتوي العدد . 1
نفسـه من ذرات الكربـون؟ حيتوي األلكان عـىل ذريت هيدروجني 

.( C  n  H  2n ) مقارنة باأللكني ( C  n  H  2n+2 ) إضافيتني
كيـف ختتلف الصيغـة اجلزيئية أللكان عنها أللكايـن حيتوي العدد . 2

نفسـه مـن ذرات الكربـون؟ حيتـوي األلـكان عـىل أربـع ذرات 
 .( C  n  H  2n-2 ) مقارنـة باأللكايـن ( C  n  H  2n+2 ) هيدروجـني إضافيـة
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الرياضيات في الكيمياء

 ما عدد موالت غاز اهليدروجني التي يتطلب إضافتها   
إىل mol 1 من ألكني حيتوي عىل رابطتني ثنائيتني لتحويله كامالً 

  2 mol إىل ألكان؟



 سمِّ األلكني املبني يف الصورة أدناه. 

CH 3CH CHCHCHCH 3

CH 3

CH 3

——


5،4- ثنائي ميثيل–2–هكسني.

83

 
سمِّ األلكني املجاور.

1 تحليل المسألة

عة حتتوي عىل رابطة ثنائية واحدة وجمموعتي ألكيل. اتبع قواعد نظام األيوباك لتسمية  لقد أُعطيت ألكينًا ذا سلسلة متفرِّ
املركب العضوي. 

2 حساب المطلوب

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

  CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——

م السلسلة عىل أن تعطي أصغر رقم للرابطة الثنائية.  اخلطوة 2. رقّ

–2  CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——
1 2 3 4 5 6 7

اخلطوة 3. سمِّ كل جمموعة بديلة.

 

C22-068C-828378-08-C

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH 3 CH 3

——
1 2 3 4 5 6 7

2-Heptene parent chain

↑ ↑

            
د عدد كل جمموعة بديلة، وعني البادئة الصحيحة لتمثيل هذا العدد، ثمَّ أدخل أرقام املواقع لتحصل عىل  اخلطوة 4. حدّ

 . البادئة كاملةً

C22-068C-828378-08-D

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

——
1 2 3 4 5 6 7

2-Heptene parent chain

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

 –2 

64

–6،4

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

6،4– ثنائي ميثيل–2-هبتني. 

3  تقويم ا�جابة

البادئات  واستعملت  ممكن.  رقم  أصغر  له  الثنائية  الرابطة  وموقع  الثنائية،  الرابطة  عىل  كربونية  سلسلة  أطول  حتتوي 
الصحيحة وأسامء جمموعات األلكيل لتعيني التفرعات. 

C22-068C-828378-08-A

CH3CH    CHCHCH2CHCH3

CH3 CH3

—— Heptene parent chain

استخدام المفردات العلمية 

 اطلب إىل الطالب كتابة عبارات يوضحوا فيها معنى 
 املصطلحني: ألكني وألكاين. 

تطوير المفهوم 

 تأكد من اسـتيعاب الطالب أن الصيـغ العامة 
لأللكينـات واأللكاينات تنطبق فقـط عىل املركبات التي حتتوي 
عـىل رابطة غري مشـبعة واحدة فقـط. وال تنطبق عىل األلكينات 

    سيتمكن بعض الطالب من فهم الفروق بني األلكانات واأللكاينات احللقية. 
واأللكينـات واأللكاينـات بصـورة أفضـل، إذا متكنـوا مـن مقارنتهـا 
باسـتخدام النـامذج. لـذا اطلـب إىل الطـالب عمـل نـامذج لـكل مـن 
اإليثـان واإليثـني واإليثاين، ثم اطلب إليهم عمل قائمة بنقاط التشـابه 
ا أن ذريت  واالختـالف الظاهـرة يف النامذج. وعليهـم أن يكتشـفوا أيضً
الكربـون يف اإليثـني غري قادرتني عـىل الدوران بسـهولة بعضهام حول 
بعض، يف حني تستطيع ذرات اإليثان ذلك. كذلك فإن ذرات الكربون 
ا  يف اإليثاين غري قادرة عىل الدوران، ولكن هذه اخلاصية غري مهمة نسبيًّ

 يف األلكاينات. 
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استخدم قواعد نظام األيوباك لتسمية الصيغ البنائية IUPAC اآلتية:. 17

C22-070C-828378-08

CH3CHCH2CH — 

CH2

CH3

 CHCCH3

CH3

CH3

—
—

—
—

—

  .b   

C22-069C-828378-08

CH3CH —  CHCHCH3

CH3

—

—   .a  

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

األلكينات، مثل األلكانات، مواد غري قطبية، 
لكن  منخفضة.  وغلياهنا  انصهارها  درجات  وتكون  املاء،  يف  قليلة  ذائبيتها  فإن  لذا 
ا من األلكانات؛ حيث إن الرابطة املشرتكة الثانية تزيد من الكثافة  األلكينات أكثر نشاطً
ا للنشاط الكيميائي. وهذا جيعل  ا جيدً اإللكرتونية بني ذريت الكربون، مهيئةً بذلك موقعً
ا  املواد املتفاعلة قادرة عىل جذب اإللكرتونات عىل سحب إلكرتونات الرابطة باي بعيدً

عن الرابطة الثنائية. 
سبيل  عىل  فاإليثني،  احلية.  املخلوقات  يف  طبيعية  بصورة  األلكينات  من  العديد  ينتج 
يف  النضج  عملية  عن  املسؤول  وهو  طبيعي،  نحو  عىل  النباتات  نتجه  تُ هرمون  املثال، 
الشتاء.  إيذانًا بدخول فصل  أوراق األشجار  ا يف عملية تساقط  الفواكه، ويؤدي دورً
حمالت  يف  باع  تُ التي  املنتجات  من  وغريها   8-14 الشكل  يف  الظاهرة  الفواكه  تنضج 
يف  املستخدمة  األولية  املواد  من  اإليثني  ويُعد  لإليثني.  تعريضها  عند  ا  صناعيًّ البقالة 
تصنيع مادة بويل إيثيلني البالستيكية املستخدمة يف صناعة الكثري من املنتجات، ومنها 
عن  مسؤولة   أخر ألكينات  وهناك  احلليب.  وعلب  واحلبال  البالستيكية  احلقائب 

روائح الليمون األصفر، والليمون األخرض، وأشجار الصنوبر. 

   8-14 
    



    




a. 4- ميثيل-2- بنتني . 17

b. 6،2.2- ثالثي ميثيل–3- أوكتني

18 . C H  3 CH=CHCH=C H  2 
 الشـكل 14-8 يمكن قطـف املنتج الزراعي،  �

ونقلـه إىل السـوق، وبيعـه كلـه يف الوقـت نفسـه، ممـا يزيد من 
األرباح. 

الخلفية النظرية للمحتوى

 تم وصف اإليثاين، أو األستيلني أول مرة 
عىل يد الكيميائي الفرنـيس بريثولوت P.E.M. Berthelot يف 
عـام 1862م، وتـم حتضـريه أول مرة عىل نطاق واسـع يف العقد 

التاسع من القرن التاسع عرش. 
ن احلجر اجلـريي CaC O  3  لعمل اجلـري احلي، وهو  ـخَّ ، يُسَ أوالً

 .CaO يتكون يف معظمه من أكسيد الكالسيوم
CaC O  3  → CaO + C O  2 
ثم يتم تسـخني أكسـيد الكالسـيوم بعد ذلك يف فرن مع كربون 
عىل هيئة فحم الكوك؛ فتنتج مادة كربيد الكالسـيوم من تسخني 
الفحم يف غياب األكسجني، وينتج أول أكسيد الكربون بوصفه 

مادة ثانوية (جانبية). 
CaO + 3C → Ca C  2  + CO

ثم يتفاعل كربيد الكالسيوم مع املاء لتكوين األستيلني. 
Ca C  2  + 2 H  2 O →  C  2  H  2  + Ca(OH )  2  
أما اليوم، فتنتج كمية أكرب من األستيلني بعملية األكسدة اجلزئية 

للميثان: 
6C H  4  +  O  2  → 2 C  2  H  2  + 2CO + 10 H  2  
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Alkynes ا¶لكاينات
تُسمى اهليدروكربونات غري املشبعة التي حتتوي عىل رابطة ثالثية واحدة أو أكثر بني ذرات الكربون 
األلكاينات. وتشرتك يف الرابطة الثالثية ثالثة أزواج من اإللكرتونات. ويعد اإليثاين C2H2 أبسط 
ص  ا، وهو معروف عىل نطاق واسع باسمه الشائع، أسيتيلني. تفحّ األلكاينات وأكثرها استخدامً

نامذج اإليثاين يف الشكل 8-15. 
والفرق  لأللكينات.  مماثلة  بطريقة  واملتفرعة  املستقيمة  األلكاينات  تُسمى    
الوحيد هو أن اسم السلسلة الرئيسة ينتهي بـ (اين) بدالً من (ين). كام يظهر يف أمثلة اجلدول 8-6. 
 .Cn H2n – 2 ل األلكاينات املحتوية عىل رابطة ثالثية واحدة سلسلةً متامثلة هلا الصيغة العامة وتُشكِّ

مع  عالية  برسعة  يتفاعل  ملاذا  اإليثاين،  روابط  طبيعة  عىل  ا  اعتامدً   
األكسجني؟

H — C     C — H———



  8-15
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C2H2إيثاين

C3H4

C4H6

C4H6

CH C H——————CH CH

بروباين

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-074C-828378-08

H

H

H — C — C — C — H

—
—

————— CCH3CH

1 – بيوتاين

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-075C-828378-08

H

H

H — C — C — C — C — H

—
—

H

H

—
—

—————CH CCH2CH3

2- بيوتاين  

C2H2

C3H4

C4H6

C4H6

C22-076C-828378-08

H

H

H — C — C — C — C — H

—
—

H

H

—
—

————— CCH3CH3C

ز  فِّ َ  للرابطة الثالثية كثافة إلكرتونية عالية، وحيُ
جتمـع اإللكرتونـات فيهـا تكويـن أقطـاب يف اجلزيئـات 
املجـاورة، بحيث جتعـل اجلزيئات املجاورة غري متسـاوية 

 . الشحنة وذات نشاط كيميائي عالٍ

دفتر الكيمياء 

 عىل الرغم من وجود األلكينـات عادة يف الطبيعة، إال 
أن مـن الصعـب إجيـاد ألكاين طبيعي. وأحـد األلكينـات الطبيعية هو 
dynemycin A، وهـو تركيـب بنائـي معقد متعـدد احللقات، وحيوي 
رابطتـي كربـون– كربـون ثالثيتـني. ولقـد تـمّ اختبـاره لكونـه عامالً 
ا للرسطان. لـذا اطلـب إىل الطالب البحـث يف الصيغة  حمتمـالً مضـادًّ
البنائية للمركب dynemycin A واملصدر الطبيعي له، وتسـجيل هذه 

 املعلومات يف دفرت الكيمياء. 
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 سيحرض الطالب اإليثاين ومالحظة بعض خصائصه. 

 املالحظـة واالسـتنتاج، التواصـل، تطبيـق 
املفاهيم. 

 اطلـب إىل الطالب االطـالع عىل نامذج 
السـالمة يف املخترب قبل بدء العمل. وينبغي ربط الشـعر الطويل 
إىل اخللـف، وجتنـب ملـس العـني واجللد بسـبب املـادة الكاوية 

Ca(OH )  2  الناجتة عن تفاعل Ca C  2  مع الرطوبة (املاء). 

 اسـكب حملـول التفاعـل يف املغسـلة 
مصحوبًـا بالكثـري من املاء. ودع Ca C  2  الرطـب يتفاعل مع املاء 

ا قبل سكب املحلول.  متامً


يمكـن اسـتخدام القداحة الطويلـة بدالً من املسـطرة املثبت • 

عليها قطعة اخلشب. تأكد من إطفاء الطالب للقطعة اخلشبية 
قبل أن حترتق املسطرة. 

ا، لـذا لن حترتق •  سـوف تتكـون فقاقيع مـن إيثاين نقي نسـبيًّ
ا عندما يتم إشـعاهلا، كام لـو كانت حتتوي عىل  مسـببة انفجارً

خليط من اهلواء واإليثاين. 


 يطلـق اإليثاين عند إشـعاله صوت فرقعة (pop)، وحيرتق عىل 
هيئة كرة صفراء برتقالية اللون ترتفع من الكأس. وقد يرتسـب 
سـناج عـىل جوانب الـكأس نتيجة االحـرتاق غـري الكامل. إن 
اإليثاين ذا الكتلة املولية g/mol 26، أقل كثافة من اهلواء الذي 

يساوي متوسط كتلته املولية 29 تقريبًا. 
وقـد تطفو الفقاقيـع ببطء إىل أعـىل، ألن كثافتها أقـل من كثافة 

اهلواء. 
ن  كـام يتحـول لون الفينـول فثالني إىل اللـون الزهري عنـد تكوّ

. Ca(OH )  2

تحضير ا�يثاين ومالحظة خصائصه


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

خطوات العمل 
1 .
2 .        

 10cm 40cm


3 .150ml120ml
 5ml

4 .CaC2       
    CaC2    
 



5 .
 



6 .


7 . 25 ml 

CaC2


التحليل
1 .       


2 .            

 C2H2 


 لأللكاينات خصائص فيزيائية وكيميائية شبيهة 
باأللكينـات. وختضع األلكاينات لكثري من التفاعالت التـي ختضع هلا األلكينات، إال أن 
ا؛ وذلك ألن الرابطة الثالثية يف األلكاينات  ا من األلكينات  عمومً األلكاينات أكثر نشـاطً
ل كثافة إلكرتونية أكرب ممّا يف رابطة األلكينات الثنائية. إن هذا التجمع من اإللكرتونات  تُشكّ
ـال يف حتفيز تكوين األقطاب يف اجلزيئات املجاورة، مما جيعلها غري متامثلة الشـحنة، لذا  فعّ

ا. تكون أكثر نشاطً
ا بكميات  إن اإليثاين– املعروف باألسـيتيلني–ناتج ثانوي عن تنقية البرتول، وينتج أيضً
د اإليثايـن بكمية كافية  كبـرية عـن تفاعل كربيد الكالسـيوم CaC2 مـع املاء. عندما يـزوّ
ا قد تصل إىل C° 3000، وتسـتعمل  ا هلبًا ذا حرارة عالية جدًّ من األكسـجني حيرتق منتجً
مشـاعل األسـيتيلني عادةً ألغراض اللحم، كام يف الشـكل 16-8. وألن الرابطة الثالثية 
تخذ مـوادّ أولية يف  ا فإن األلكاينـات البسـيطة كاإليثاين تُ جتعـل األلكاينـات أكثر نشـاطً

صناعة البالستيك وغريها من املواد الكيميائية العضوية املستخدمة يف الصناعة.صناعة البالستيك وغريها من املواد الكيميائية العضوية املستخدمة يف الصناعة.صناعة البالستيك وغريها من املواد الكيميائية العضوية املستخدمة يف الصناعة.

 8-16
2 C  2  H  2  + 5 O  2  → 4C O  2  + 2 H  2 O



المطويات 

أدخل معلومات من هذا القسم 
يف مطويتك.


1 . . الكثافة أقل من اهلواء قليالً

جيـب أن يـدرك الطالب يف ضـوء تغري اللون أن مـادة  ذات تأثري . 2
قاعدي قد نتجـت. أخربهم  أن األيون املوجب +C a  2  موجود يف 

. Ca(OH )  2 املحلول، فقد يستنتجون أن املادة غري الذائبة هي
Ca C  2  +2 H  2 O →  C  2  H  2  + Ca(OH )  2 

التقويم

كربيـد  تسـمية  سـبب  يف  البحـث  الطـالب  إىل  اطلـب   
 miner`s) الكالسـيوم يف بعـض األحيـان بضوء عـامل املناجـم

   .(lamp
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التقويم 8-3
الخالصة

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

عىل التوايل.
  تُعد األلكينات واأللكاينات مركبات 
غـري قطبية ذات نشـاط كيميائي أعىل 
 من األلكانات، وهلا خصائص أخر

مشاهبة خلصائص األلكانات.

الرئيسةالفكرة صـف كيف ختتلف الصيـغ البنائية لأللكينـات واأللكاينات عن . 19

الصيغة البنائية لأللكانات.
د كيف ختتلف اخلصائص الكيميائية لأللكينـات واأللكاينات عامّ تتصف  به . 20 حـدّ

األلكانات.
ا قواعد نظام األيوباك.. 21 سمِّ الصيغ البنائية أدناه مستخدمً

C22-080C-828378-08

CH3

CH2CH3  CHCH —  CH  CH2  CH3

—

—

 .b   

C22-078C-828378-08

CH3

CH —   CCH2
——

—

 .a  

ميثيل-2-. 22 ثنائي   -3،2 و  بنتاداين  4-ميثيل-1،3-  لـ  البنائية  الصيغة  اكتب 
بيوتني.

قارن بني درجـات االنصهـار والتجمد لكل مـن األلكاينات . 23 اسـتنتج كيـف تُ
واأللكانات التي حتتوي عىل عدد ذرات الكربون نفسها. فرس إجابتك.

توقـع مـا الرتتيبـات اهلندسـية التـي تتوقـع أن تكوهنـا الروابط املحيطـة بذرة . 24
الكربون يف األلكانات، واأللكينات، واأللكاينات؟

التقويم. 3

التحقق من الفهم 
ا للطـالب ملعرفة مـا إذا كانوا يسـتطيعون  ا قصـريً أجـرِ اختبـارً
تسمية األلكينات ذات السالسل املستقيمة واملتفرعة من خالل 

   نامذجها. 

إعادة التدريس 
اسـمح للطـالب بالعمـل يف جمموعـات لبناء نـامذج أللكينات 
متفرعة. واطلب إليهم تسمية هذه النامذج ثم تبادهلا مع جمموعات 

   ا.  أخر ملحاولة تسميتها أيضً

التوسع 
اطلـب إىل الطالب بناء نامذج لإليثني ووصف شـكل اجلزيء. 
. واطلب إليهم  ويتعـني عليهم إثبات وإدراك أن اجلزيء مسـتوٍ
بعـد ذلك إضافة جمموعتي ميثيل لطـريف اجلزيء إلنتاج جزيء 
2- بيوتني. وعليهم وصف الشكل اهلنديس مرة أخر. وعندئذٍ 

 (conformations) صورتـني  وجـود  بعضهـم  سيكتشـف 
  خمتلفتني للجزيء. 

التقويم 8-3 
حتتـوي األلكانـات عـىل روابط أحاديـة يف بنائهـا. وحتتوي . 19

األلكينـات عـىل رابطـة ثنائيـة واحـدة عىل األقـل. يف حني 
حتتـوي األلكاينـات عىل رابطـة ثالثية واحدة عـىل األقل يف 

بنائها. 
تعـد األلكينات واأللكاينـات عىل درجة عالية من النشـاط . 20

مقارنـة باأللكانـات؛ وذلـك ألهنـا حتتـوي عـىل مناطق من 
الكثافـة اإللكرتونية املركزة التـي جتذب املواد املتفاعلة ذات 

الشحنة املعاكسة. 
a. 1- بيوتاين . 21

b .  5- ميثيل-3- هبتني

ارجع إىل الـدرس واكتب الصيغ البنائية، أو إىل دليل حلول . 22
املسائل ص 80 

ألن األلكاينـات أكثر قطبية قليـالً من األلكانات، لذا تكون . 23
درجـات انصهارهـا وغلياهنـا أعـىل. تدعـم البيانـات هذه 

الفرضية. 
تتوقع فرضية VSEPR باألشـكال اهلندسية التالية للروابط.  . 24

ألـكان: شـكل رباعي األوجه؛ ألكني: شـكل مثلث مسـتوٍ 
(مثلث مسطح)؛ ألكاين: شكل خطي. 
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8-4
ا�هداف

 بـني الفئتـني الرئيسـتني   
للمتشكالت البنائية والفراغية.
 بني املتشكالت اهلندسية   
والبادئـة  سـيس  البادئـة  ذات 

ترانس.
 االخـتـالف البـنائي  
يف اجلزيئـات التـي تنتج عن 

املتشكالت الضوئية.
 مراجعة المفردات


الطاقة  حتمل  مستعرضة  أمواج 

خالل الفراغ. 
المفردات الجديدة

املتشكالت
املتشكل البنائي

املتشكل الفراغي 
املتشكل اهلنديس

الكريالية
ذرة الكربون غري املتامثلة

املتشكل الضوئي
الدوران الضوئي

متشكالت الهيدروكربونات
Hydrocarbon Isomers

 الرئيسةالفكرة


اجليني  التكوين  املتامثلني  للتوأمني  متامثلني؟  توأمني  ا  يومً قابلت  هل     
الت شبيهة بالتوائم؛ إذْ  نفسه، ومع ذلك فهام فردان مستقالن لكل منهام شخصيته. واملتشكّ

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

Structural Isomers المتشكالت البنائية
تفحـص نامذج األلكانات الثالثة يف الشـكل 17-8 لتحديد أوجه التشـابه واالختالف؛ إذ 
حيتوي كل من النامذج الثالثة عىل 5 ذرات كربون و12 ذرة هيدروجني، لذا فإن هلا الصيغة 
اجلزيئيـةC5H12. ومع ذلك متثل هـذه النامذج ثالثة تركيبات (ترتيبات) خمتلفة من الذرات، 
وثالثـة مركبـات خمتلفـة: بنتان، و 2- ميثيل بيوتـان، و 2،2- ثنائي ميثيـل بروبان. إن هذه 
املركبات الثالثة هي متشـكالت (أيزومريات، isomers). واملتشـكالت اثنان أو أكثر من 
املركبـات، هلـا الصيغة اجلزيئية نفسـها، إال أهنا ختتلف يف صيغها البنائيـة. الحظ أن  البنتان 

.C5H10 احللقي والبنتان العادي ليسا متشكلني؛ ألن الصيغة اجلزيئية لألول هي
بـني الشـكل 17-8 مركبـات تعـدّ أمثلـة عىل  هنـاك فئتـان رئيسـتان مـن املتشـكالت. ويُ
املتشـكالت البنائية. وللمتشـكالت البنائية الصيغة اجلزيئية نفسـها، إال أن مواقع (ترتيب) 
الذرات فيها ختتلف. وعىل الرغم من اشـرتاك املتشكالت البنائية يف الصيغة اجلزيئية نفسها 
إال أهنـا ختتلف يف خصائصهـا الكيميائية والفيزيائية. وتدعم هذه املالحظة أحد أهم مبادئ 
الكيميـاء الـذي ينص عىل أن "بناء املادة حيدد خصائصها". كيـف يرتبط نمط تغري درجات 

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

.C20H42 متشكل بنائي حيمل الصيغة اجلزيئية

C22-010C-828378-08
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التركيز. 1


قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(30) الـواردة يف مصادر التعلم للفصول (8-5)، ويمكنك 
 عرضها ملونة من خالل الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

الفكرة           الرئيسة

(الكـرات  اجلزيئيـة  النـامذج  جمموعـة  اسـتخدم   
والوصالت) لبناء املتشكالت البنائية الظاهرة يف الشكل 8-16. 
واعرض النامذج عىل الطالب حتى يتمكنوا من رؤيتها. واطلب 
إىل أحـد الطـالب إعطـاء الصيغـة اجلزيئيـة لـكل صيغـة بنائية

  C  5  H  12 . ثم اسأل: كيف تتشابه الصيغ اجلزيئية؟ الصيغ اجلزيئية 
هـي نفسـها للجزيئـات الثالثـة. اطلب إىل طالـب آخر وصف 
كيـف ختتلف اجلزيئات. ترتبط ذرات الكربـون بطرائق خمتلفة. 

 ووضح للطالب أن هذه النامذج متثل متشكالت بنائية. 
 قد يسـتنتج الطـالب أن درجة الغليان  �

تـزداد كلـام قلّ التفـرع يف اجلـزيء وأصبـح أقرب إىل الشـكل 
اخلطي. 

8-4

 اطلـب إىل الطالب كتابـة املتشـكالت البنائيـة مجيعها 
للهيدروكربون ذي الصيغة   C  7  H  16 . هناك تسـعة متشكالت بنائية هي: 
هبتان؛ 2- ميثيل هكسان؛ 3– ميثيل هكسان؛ 3،2- ثنائي ميثيل بنتان؛  
4،2- ثنائـي ميثيل بنتـان؛ 2،2- ثنائي ميثيل بنتـان؛ 3،3- ثنائي ميثيل 

 بنتان؛ 3- إيثيل بنتان؛ 3،2،2- ثالثي ميثيل بيوتان. 
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Stereoisomers المتشكالت الفراغية
الفراغية  فاملتشكالت  الروابط؛  يف  ا  جدًّ ودقيق  خفي  بفارق  املتشكالت  من  الثانية  الفئة  ختتلف 
متشكالت ترتبط فيها الذرات بالرتتيب نفسه، ولكنها ختتلف يف ترتيبها الفراغي (االجتاهات يف 
الفراغ). وهناك نوعان من املتشكالت: أحدمها يف األلكانات، التي حتتوي عىل روابط أحادية، 
حيث تكون ذرتا الكربون املرتبطتان برابطة أحادية قادرتني عىل الدوران بسهولة إحدامها حول 
األخر. والثانية يف األلكينات عند وجود رابطة تسامهية ثنائية، حيث ال يسمح للذرات بالدوران، 

وتبقى ثابتة يف مكاهنا، كام يف الشكل 8-18.
ـِ 2- بيوتـني يف الشـكل 19-8. إن الرتكيب الذي  قـارن بـني الصيغتـني البنائيتـني املحتملتني لـ
تكون فيه جمموعتا امليثيل يف اجلهة نفسـها من اجلزيء يشـار إليه بالبادئة (سـيس)، يف حني يُشـار 
إىل الرتكيـب الذي تكـون فيه جمموعتا األلكيل يف جهتني متقابلتني من اجلزيء بالبادئة (ترانس). 
وهذه املصطلحات مشـتقة من اللغة الالتينية: (سيس) تعني اجلهة نفسها، و(ترانس) تعني اجلهة 
األخـر. وألن ذرات الكربـون الثنائيـة الربـط غري قادرة عىل الـدوران فإن الرتكيب سـيس ال 

يستطيع التحول بسهولة إىل الرتكيب ترانس.

C22110C82837808
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التدريس . 2

بناء نموذج 

"" "" اطلب إىل كل جمموعة مؤلفة من 
طالبني أو ثالثة بناء نامذج لكل من: سيس-2- بيوتني، ترانس- 
2- بيوتني. ثم امجع النامذج مجيعها، واسـتخدمها لتوضيح كيف 

تؤثر االختالفات يف قدرة اجلزيئات عىل الرتاص يف خصائصها. 
 

 الشـكل 18-8 إن جمموعات الذرات املرتبطة  �
مـع ذرات كربون أحادية الربط غري ثابتة يف الفراغ؛ حيث تدور 
مع ذرات الكربون. إالّ أنّ جمموعات الذرات املرتبطة مع ذرات 
ا؛  الكربـون ثنائيـة الربط ثابتة يف الفراغ بالنسـبة إىل بعضها بعضً

ألن الرابطة الثنائية متنع ذرات الكربون من الدوران. 

التقويم

 اطلـب إىل الطـالب التمييـز بـني املصطلحـني: نظري 
(isotope) ومتشكل (isomer). النظائر هي عنارص هلا العدد 
الذري نفسـه ولكنهـا ختتلف يف عددها الكتيل. أما املتشـكالت 
فهـي مركبـات هلـا الصيغـة اجلزيئيـة نفسـها ولكنهـا ختتلف يف 

  أشكاهلا البنائية. 
 للمتشـكالت البنائيـة الصيغـة الكيميائيـة 
أمـا  خمتلفـة.  برتتيبـات  مرتبطـة  ذراهتـا  ولكـن  نفسـها، 
املتشـكالت اهلندسـية فهي متشـكالت بنائية هلـا ترتيبات 

خمتلفة للمجموعات حول الرابطة الثنائية. 

دفتر الكيمياء 

LouisPasteur اطلـب إىل الطـالب البحـث يف 
حقول دراسات وأبحاث لويس باستور، وكتابة ما يتعلق بأعامله بإجياز 

 يف دفرت الكيمياء. 
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وتُسـمى املتشـكالت الناجتـة عن اختالف ترتيـب املجموعـات واجتاهها حول 
الرابطـة الثنائيـة باملتشـكالت اهلندسـية. الحـظ أن اختالف الرتتيـب اهلنديس 
يؤثر يف خصائص املتشـكالت الفيزيائيـة، ومنها درجات االنصهـار والغليان. 
ا يف بعض خصائصهـا الكيميائية. وإذا كان  وختتلف املتشـكالت اهلندسـية أيضً
ا، كام هو احلال يف مركبات األدوية، كان ملتشكالت سيس  ا بيولوجيًّ املركب نشطً

ا. و ترانس عادةً تأثريات خمتلفة وواضحة جدًّ

كيف ختتلف املتشكالت البنائية عن املتشكالت اهلندسية؟ 

Chirality الكيرالية
الشاب  الفرنيس  الكيميائي  أعلن  1848م،  عام   يف  
لويس باستور (1895-1822) عن اكتشافه وجود بلورات املركب العضوي 
محض الطرطريك، يف صورتني، العالقة بينهام كعالقة جسم وصورته يف املرآة. 
 ،8-20 الشكل  وألن يدي اإلنسان كل منهام صورة لألخر يف املرآة، كام يف 
ميت أشكال  البلورات املشاهبة لصورة اليد اليمنى واملشاهبة لصورة اليد  لذا سُ
اليرس. ولشكيل محض الطرطريك اخلصائص الكيميائية نفسها، وكذلك هلام 
 درجة االنصهار، والكثافة، والذائبية يف املاء نفسها، غري أن شكل اليد اليرس

نتج عن عملية التخمري، ويسبب تكاثر البكترييا بعد تغذهيا عليه. 
 .8-21 الشكل  الرتكيبني يف  الطرطريك يف  البلوريان حلمض  الشكالن  يظهر 
محض   -L و  الطرطريك،  محض   –  D الشكلني  هذين  عىل  اليوم  ويُطلق 
وتعني   (dextro)الالتينيتني البادئتني  إىل   Lو  D احلرفان  ويرمز  الطرطريك. 
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واقع الكيمياء في الحياة


تسمى الدهون 
ذات متشكالت ترانس بدهون ترانس. 
فـة  وحتـرض الكثـري مـن األطعمـة املغلّ
باسـتخدام دهـون ترانـس؛ ألن هلا فرتة 
حفـظ أطـول. وتشـري الدالئـل إىل أن 
هذه الدهون تزيد من نوع الكولسرتول 
الضـار، وتقلل من النوع النافع، مما يزيد 

من احتاملية اإلصابة بأمراض القلب. 
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 التقويم

 اطلب إىل الطالب تسمية ما أمكن من األشياء املعروفة 
ا من املتشكالت الضوئية. قد تشمل اإلجابات  التي حتاكي زوجً
ـا خمتلفة من القفازات، واألحذيـة، واملضارب واجلولف،  أنواعً
وغريهـا مـن األدوات الرياضيـة. وقـد يتمكـن الطالـب الذي 
يسـتخدم اليد اليرس من إعطاء أمثلة – مثل املقص وغريه من 
األدوات– ال تكـون مألوفـة لـد الطالب الذين يسـتخدمون 

 أيدهيم اليمنى. 

 اعمل نـامذج لزوجٍ من املتشـكالت 
الضوئيـة جلـزيء كـريايل (ال يتطابق مـع صورتـه يف املرآة) 
بسـيط مثل بروموكلورفلوروميثان، وأمسـك بأحد النامذج 
عاليًـا أمـام مـرآة عىل أن يتمكـن الطالب مـن رؤية كل من 
اجلـزيء وصورتـه يف املـرآة. ثـمّ بـني أن صـورة املـرآة هلـا 
مظهر نموذج املتشـكل اآلخر نفسـه وهيئتـه. ثم بنيّ أن كال 
النموذجـني ال يمكـن تدويرمهـا بأي طريقة ممكنـة ليصبحا 
متامثلـني أو ينطبـق أحدمهـا عـىل اآلخـر. وألن الطالب مل 
يدرسـوا هاليدات األلكيل بعد، لذا اعرض اجلزيء عىل أنه 
جـزيء حيتوي عىل أربع جمموعات خمتلفة ممثلة بأربع كرات 

ذات ألوان خمتلفة.

عرض سريع

 اطلب إىل الطالب البحث عن أمهية اجلزيئات الكريالية 
ا؛  املسـتعملة يف املـواد الدوائيـة واسـتقصائها. تعد الكرياليـة مهمة جدًّ
فقد يكون إلحد أزواج املتشـكالت الضوئية تأثري عالجي، ولآلخر 
ا. لقـد تم الكشـف عن هذا املجـال ألول  تأثـريات جانبيـة ضـارة جدًّ
مـرة عندمـا نجـم عـن أحـد املتشـكالت الضوئيـة لـدواء ثاليدومايد 

 (thalidomide) عيوب خلقية خطرية لد األطفال. 
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ى اخلاصية التي يوجد فيها  جهة اليمني، و (levo) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ
اجلزيء يف صورتني إحدامها تشبه صورة اليد اليمنى واألخر تشبه صورة اليد 
اليرس الكريالية. وتتمتع الكثري من املواد املوجودة يف املخلوقات احلية ـ ومنها 

نة للربوتينات ـ هبذه الكريالية. احلموض األمينية املكوِّ
ا من تركيب كريايل واحد فقط من املادة؛ ألن   وتستفيد املخلوقات احلية عمومً

هذا الشكل وحده يتالءم مع املوقع النشط يف اإلنزيم.

Optical Isomers المتشكالت الضوئية
أدرك الكيميائيـون يف العقد  السـادس من القرن التاسـع عرش 1860م وجود 
خاصيـة الكرياليـة يف املركـب الـذي حيتوي عـىل ذرة كربون غـري متامثلة. وذرة 
الكربون غري املتامثلة هي تلك التي ترتبط بأربع ذرات أو جمموعات ذرات خمتلفة. 
، افرتض أن  إذ يمكـن دائامً ترتيب املجموعات األربع بطريقتني خمتلفتني. فمثالً
املجموعات W و X و YوZ مرتبطة مع ذرة الكربون نفسها يف الرتكيبني املبينني 
يف الشكل 22-8، فستالحظ أن سبب االختالف بني الرتكيبني هو تبديل مواقع 
املجموعتني X وY. وال تسـتطيع تدوير الشـكلني بأي طريقة ليصبحا متطابقني 

ا. متامً
واآلن افرتض أنك بنيت نامذج هلذين الشـكلني، فهل توجد أي طريقة تسـتطيع 
ـا؟ (بغض النظر عن بروز  هبـا حتويل أحد هذين الشـكلني ليبدو مثل اآلخر متامً
األحـرف إىل األمـام أو اخللف). ستكتشـف أنه ليس هنـاك طريقة إلنجاز هذه 
املهمـة دون إزالـة X وY مـن ذرة الكربـون وتبديل موقعيهام. لـذا فإن اجلزيئني 

ا.  خمتلفان حتى لو كانا يبدوان متشاهبني كثريً
املتشكالت الضوئية متشكالت فراغية ناجتة عن الرتتيبات املختلفة للمجموعات 
األربـع املختلفـة واملوجـودة عـىل ذرة الكربون نفسـها هلـا اخلصائـص الفيزيائية 
والكيميائيـة نفسـها االّ أنّ تفاعالهتـا الكيميائيـة تعتمـد عـىل الكرياليـة. مـا عدا 
ة  زَ التفاعـالت الكيميائية التي تكون فيهـا الكريالية مهمة، ومنها التفاعالت املحفَّ

ى اخلاصية التي يوجد فيها  ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ى اخلاصية التي يوجد فيها ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ ) وتعني جهة اليسار. وتُسمّ
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المطويات 

يف  القسم  هذا  من  معلومات  أدخل 
مطويتك.

التقويم

 اطلـب إىل الطالب عمل نامذج الكرة والعصا لكل من: 
 سيس-2- بنتني، وترانس-2- بنتني واملقارنة بينها؟ 

مشروع الكيمياء

 اطلب إىل الطـالب البحث يف  
ـا الذي ينتج عن اختالفـات الكيمياء  أمهيـة الشـكل اجلزيئي، وخصوصً
ا كتابة تقرير  الفراغية، عىل حاسـة الشم عند اإلنسان. واطلب إليهم أيضً

 عن هذا املوضوع وعرضه عىل الصف. 
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باإلنزيـامت يف األنظمة البيولوجية. فاخلاليا البرشية مثالً تسـمح بدخـول احلموض األمينية 
من نوع (L) فقط يف بناء الربوتينات. كام أن النوع (L) من محض اإلسـكوربيك فعال بوصفه 
ا. فمثالً يكون متشـكل واحد فقط يف  فيتامـني C. وتعـد الكريالية يف جزيء الدواء مهمة أيضً

ا. بعض األدوية فعاالً يف حني قد يكون اآلخر ضارًّ

   إن املتشكالت التي يكون كل منها صورة مرآة لآلخر تُسمى املتشكالت 
الضوئيـة؛ ألهنا تؤثر يف الضوء املار خالهلا. عـادةً تتحرك األمواج الضوئية يف حزمة الضوء 
الصادرة عن الشمس أو املصباح يف املستويات املحتملة مجيعها. ولكن يمكن تصفية الضوء 
أو عكسه بطريقة جتعل األمواج الناجتة مجيعها تقع يف املستو نفسه. ويُسمى هذا النوع من 

الضوء الناتج الضوء املستقطب. 
 عندمـا يمـر الضـوء املسـتقطب خـالل حملـول حيتـوي عـىل متشـكل ضوئي فإن مسـتو
االسـتقطاب يـدور إىل اليمـني (مع عقارب السـاعة، عندما تنظر إىل مصـدر الضوء) بتأثري 
ى  ا التأثـري املُسمّ نتجً متشـكل D، أو إىل اليسـار (عكس عقارب الساعة) بتأثري متشكل L، مُ

الدوران الضوئي. ويظهر هذا التأثري يف الشكل 8-23.
قد يكون L – مينثول أحد املتشـكالت الضوئية التي تسـتخدمها يف حياتك. وهلذا املتشكل 
ا املتشـكل اآلخر (صاحب صورة  ا. أمّ الطبيعـي نكهة النعناع احلادة، ولـه تأثري منعش أيضً

- مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول نفسه. - مينثول فليس له التأثري املنعش اخلاص بـ املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) املرآة) D- مينثول فليس له التأثري املنعش اخلاص بـ L- مينثول نفسه. 

باإلنزيـامت يف األنظمة البيولوجية. فاخلاليا البرشية مثالً تسـمح بدخـول احلموض األمينية 

التقويم. 3

التحقق من الفهم 
اكتب الصيغة البنائية ألزواج اجلزيئات اآلتية عىل السـبورة. ثم 
ا من  اطلـب إىل الطـالب حتديد مـا إذا كان كل منها يمثـل زوجً
املتشـكالت أم ال، وإذا كانت كذلك، فأي نوع من املتشـكالت 

تنتمي إليه؟
a . .بنتان و 2- ميثيل بيوتان. نعم، متشكالت بنائية
b . .سيس -2- بيوتني وترانس-2- بيوتني

نعم، متشكالت هندسية 
c .بيوتان و بيوتان حلقي.ال
d . بيوتان حلقي و 1- بيوتني. نعم، متشكالت بنائية. 

إعادة التدريس 
اطلـب إىل الطـالب رسـم خريطـة مفاهيم توضـح العالقة بني 
املصطلحات اآلتية: متشـكل، متشـكل بنائي، متشكل فراغي، 

 متشكل هنديس، ومتشكل ضوئي. 

التوسع 
 L اطلب إىل الطالب البحث عن الصيغ البنائية لكل من متشكل

  .(C فيتامني) من محض األسكوربيك D و
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التقويم 8-4
الخالصة

  املتشـكالت مركبان أو أكثر هلام الصيغة 
يف  ختتلـف  ولكنهـا  نفسـها،  اجلزيئيـة 

صيغها البنائية.
  ختتلف املتشـكالت البنائيـة يف الرتتيب 

ا. الذي ترتبط به الذرات معً
  ترتبـط الـذرات مجيعها يف املتشـكالت 
الفراغية بالرتتيب نفسه، ولكنها ختتلف 
يف  (االجتاهـات  الفراغـي  تركيبهـا  يف 

الفراغ).

الصيغة . 25 املحتملة لأللكان ذي  البنائية  املتشكالت  اكتب  الرئيسةالفكرة 

اجلزيئية C6H14 مجيعها، عىل أن تظهر فقط سالسل الكربون.
فرسِّ الفرق بني املتشكالت البنائية واملتشكالت الفراغية.. 26
ارسم أشكال كل من سيس-3-هكسني وترانس-3-هكسني.. 27
من . 28 فقط  واحد  كريايل  شكل  من  احلية  املخلوقات  تستفيد  ملاذا  استنتج 

املادة؟ 
نتج تفاعل معني %80 ترانس-2-بنتني و %20 سيس-2- بنتني. . 29 م يُ قوّ

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

اعمل نامذج  ابتداءً بذرة كربون واحدة، ارسم متشكلني ضوئيني بربط . 30
الذرات أو املجموعات التالية مع ذرة الكربون:

–H, –C H  3 ; –C H  2 C  H  3  ; –C  H  2  C  H  2  C  H  3  .

التقويم

ا ملركب   أعـط كل جمموعة من طالبـني أو ثالثـة نموذجً
كـريايل بسـيط. واطلـب إىل كل منها بناء نموذج يمثل املتشـكل 

 الضوئي للمركب املُعطى. 

التقويم 8-4 
ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية. ستمثل اإلجابات 5 . 25

متشـكالت بنائية هي:  2– ميثيل بنتـان، و 3- ميثيل بنتان، 
و 2، 3- ثنائـي ميثيـل بيوتان، و2، 2- ثنائـي ميثيل بيوتان، 

وهكسان. 
ختتلـف املتشـكالت البنائيـة بعضهـا عن بعـض يف الرتتيب . 26

ـا، ففي الوقـت الذي تكـون فيه  الـذي ترتبـط بـه ذراهتا معً
الذرات يف املتشـكالت الفراغية مرتبطة بالرتتيب نفسه فإهنا 

تكون خمتلفة يف ترتيبها الفراغي (االجتاهات يف الفراغ). 
ذرات . 27 تقـع  البنائيـة.  الصيـغ  لكتابـة  الـدرس  إىل  ارجـع 

اهليدروجـني املرتبطـة مـع ذرات الكربون الثنائيـة الربط يف 
سيس-3-هكسني عىل اجلهة نفسها من السلسلة الكربونية. 
أمـا يف تركيب ترانـس فتقـع ذرات اهليدروجني عىل جهات 

متعاكسة من السلسلة الكربونية.  

ا من تركيب كـريايل واحد . 28 تسـتفيد املخلوقـات احليـة عمومً
فقـط يف املـادة؛ ألن هـذا الرتكيب وحـده يتالءم مـع املوقع 

النشط يف اإلنزيم. 
ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية. ينتج متشكل ترانس . 29

بنسـبة أعـىل؛ ألن بنـاءه يسـمح ملجموعتي امليثيـل واإليثيل 
الكبريتني بالتباعد بعضهام عن بعض أكثر من تركيب سيس. 

ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية. جيب أن تُظهر الصيغ . 30
املجموعـات املعطاة مرتبطة مع ذرة كربون واحدة. كام جيب 
أن ختتلـف يف كون اثنتني مـن املجموعات املرتبطة يف الفراغ 

قد عكس مكان كلٍّ منهام. 
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8-5
ا�هداف

ـــواص  ـــني خ  ب 
اهليـدروكربونات األروماتـيـة 

واألليفاتية.
 املــقــصــود بــاملــادة  
املرسطنة وتذكر بعض األمثلة 

عليها.
ـــات  ـــب ـــرك  امل 

اهليدروكربونية األروماتية.
 مراجعة المفردات

دمــج   
املجاالت اإللكرتونية املختلفة 
للحصول  والطاقة  الشكل  يف 
متامثلة  إلكرتونية  جماالت  عىل 

الشكل والطاقة. 
المفردات الجديدة

املركب األرومايت
املركب األليفايت

الهيدروكربونات ا�روماتية 
Aromatic Hydrocarbons

 الرئيسةالفكرة


  ما اليشء املشرتك بني األنسجة ذات األلوان الزاهية والزيوت العطرية 

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

The Structure of Benzene الصيغة البنائية للبنزين
إن األصبـاغ الطبيعيـة ـ ومنهـا تلك املوجـودة يف األنسـجة الظاهرة يف الشـكل 24-8 ـ 
والزيـوت العطرية، حتتوي عىل صيغ بنائية ذات حلقة كربون سداسـية.  وقد عرفت هذه 
املركبات واسـتخدمت منـذ قرون. فقد كان لـد الكيميائيني يف منتصف القرن التاسـع 
عـرش معرفة ودرايـة أساسـية بأشـكال اهليدروكربونات البنائيـة ذات الروابط املشـرتكة 

األحادية والثنائية والثالثية. ومع ذلك بقيت بعض الرتاكيب احللقية غامضة. 
زل أول مرة عام  إن أبسـط مثـال عىل هذه الفئة مـن اهليدروكربونات هو البنزين، الـذي عُ
1825م عىل يد الفيزيائي الربيطاين مايكل فاراداي Michael Faraday (1867-1791م) 

من الغازات املنبعثة عند تسخني زيوت احليتان أو الفحم. ورغم قيام الكيميائيني بتحديد 
صيغة البنزين اجلزيئية بـ C6H6 إال أنه كان من الصعب عليهم حتديد البناء اهليدروكربوين 
الـذي يعطي هـذه الصيغة. فصيغة اهليدروكربون املشـبع ذي ذرات الكربون السـت هي 
C6H14. وألن جزيء البنزين ينقصه القليل من ذرات اهليدروجني، فقد استنتج الكيميائيون 

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

عام 1860م. 
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التركيز. 1


قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(31) الـواردة يف مصادر التعلم للفصول (8-5)، ويمكنك 
 عرضها ملونة من خالل الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

الفكرة           الرئيسة

 اكتـب عـىل السـبورة الصيغـة البنائيـة للبنزيـن التي 
اقرتحهـا كيكويل، واسـأل: ما نوع الروابـط الكربونية املوجودة 
يف هـذه الصيغة؟ روابط أحادية وثنائية متناوبة. ارشح للطالب 
أن هـذا ما اعتقده الكيميائيون بالنسـبة للصيغة البنائية للبنزين. 
وارسم النموذج احلايل للبنزين عىل السبورة، ثم اسأل: ما أنواع 
الروابط املوجودة يف هذه الصيغة؟ اقبل مجيع اإلجابات املنطقية. 
أخـرب الطـالب أن الكيميائيـني اليـوم يعلمـون أن إلكرتونـات 
البنزيـن مجيعهـا تتـوزع عىل نـو الكربون السـت املوجودة يف 
َثـل بحلقة يف منتصـف النمـوذج. وأخرب الطالب  اجلـزيء، ومتُ
عها جيعالن البنزين شديد الثبات  أنّ تشـارك اإللكرتونات وتوزّ

 وقليل النشاط يف التفاعالت الكيميائية. 

 الشـكل 24-8 حتتوي عىل صيـغ بنائية ذات  �
حلقة سداسية من ذرات الكربون. 

8-5

 قـد يسـتوعب الطـالب مفهـوم توزيـع اإللكرتونـات 
وتشاركها يف البنزين إذا بنوا النموذج بأنفسهم. لذا اطلب إىل ستة طالب 
تشـكيل حلقـة برشية يمثلون فيهـا أوالً 1 ،3 ،5- حلقي هسـكا ترايني 
رهـم بأن كل ذرة  (نمـوذج كيوكويل األصيل للبنزيـن) ثم البنزين. وذكّ
مان  ستخدَ كربون (كل شخص) له أربعة إلكرتونات تكافؤ، منها اثنان مُ
يف روابـط (رابطـة سـيجام) مـع ذرات الكربـون املجـاورة. وإلكرتون 
ا) مـع ذرة هيدروجني. لذا  م يف رابطة (رابطة سـيجام أيضً سـتخدَ آخر مُ
ا لكل ذرة كربون. وسـيمثل يف  فـإن هـذا التوزيع يرتك إلكرتونًـا واحدً
النمـوذج األول ثالثة أزواج من الطـالب املتجاورين اإللكرتوناتِ يف 
ا  ثالث روابط ثابتة غري قابلة للتنقل (روابط باي) برفع كلتا اليدين عاليً
ر الطالب السـتة مجيعهم  ـا. يف حني سـيمرّ واإلمسـاك بكـريت تنس معً

 كرات التنس باستمرار حول احللقة يف النموذج الثاين. 
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وعىل الرغم من أن الصيغة اجلزيئية هلذه الصيغة البنائية هي C6H6 فإن مثل هذا 
اهليدروكربون غري مستقر وشديد التفاعل؛ لوجود العديد من الروابط الثنائية، 
تتفاعل هبا  التي  بالطرائق  تتفاعل  ا، وال  كيميائيًّ نشطة  مادة غري  البنزين  أن  إال 
األلكينات واأللكاينات عادة. وهلذا السبب استنتج العلامء أن مثل هذه الصيغة 

البنائية غري صحيحة. 
 يف عام 1865م اقرتح الكيميائي األملاين فريدريك أوجست كيكويل   
Friedric August Kekulé (1896-1829م) صيغةً بنائيةً خمتلفةً للبنزين- 

األحادية  الروابط  فيه  تتناوب  الكربون  ذرات  يتكون من  وهي شكل سدايس 
نُ الصيغة اجلزيئية هلذا الشكل بالصيغة اجلزيئية للبنزين؟ قارَ والثنائية. فكيف تُ

H

H

H

H

H

H

 
عـى كيكويل أنه رأ الصيغة البنائية للبنزيـن يف املنام عندما غلبه النعاس أمام  ادّ
 Ouroboros،املوقد يف مدينة "جنت"، ببلجيكا، إذ قال إنه حلم بـ"أوروبوروس
"، وهـو شـعار مـرصي قديم تظهر فيه أفعى تفرتس ذيلهـا، مما جعله يفكر يف 
الشـكل احللقي. ويفرس الشـكل السدايس املُسـطح الذي اقرتحه كيكويل بعض 

خصائص البنزين، ولكنه ال يفرس ضعف نشاطه الكيميائي.
 أكدت األبحاث منذ اقرتاح كيكويل أن الصيغة البنائية 
للبنزين هي فعالً الشكل السدايس. وعىل الرغم من ذلك مل يُفرس ضعف النشاط 
الكيميائـي للبنزين حتى 1930م، عندما اقرتح لينوس باولينج نظرية املجاالت 
املهجنـة. وعند تطبيقها عىل البنزين تنبأت هـذه النظرية أن أزواج اإللكرتونات 
دتني كام هو احلال يف  املكونة لروابط البنزين الثنائية ال تتجمع بني ذريت كربون حمدّ
ون أزواج اإللكرتونات غري متمركزة (متحركة)  ا عن ذلك تكُ األلكينات. وعوضً
delocalized، مما يعني أهنا تشرتك يف مجيع ذرات الكربون الست يف احللقة. 

والشـكل 25-8 يُوضـح أن عـدم التمركـز هـذا جيعـل جـزيء البنزيـن ثابتًـا 
ا  ا؛ ألن اإللكرتونات املشـرتكة مع ست نو كربون يصعب سحبها بعيدً كيميائيًّ
مقارنـة باإللكرتونـات الثابتة حول نواتني فقط. وال تُكتَـب ذرات اهليدروجني 
السـت عادةً يف الشـكل، ولكن من الرضوري أن تتذكر أهنـا موجودة. ويف هذا 
التمثيل ترمز الدائرة يف منتصف الشـكل السـدايس إىل الغيمة املكونة من أزواج 

اإللكرتونات الثالثة.

C22-14C-828378-08-A
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(Aromatic) أرومايت

االسـتعامل العلمي: مركـب عضوي ثابت 
الرتكيب بسـبب عدم بقاء اإللكرتونات يف 

مكان واحد.
: البنزين مركب أرومايت كأن نقول مثالً

االستعامل الشائع: هلا رائحة قوية.
: هذا العطر ذو رائحة قوية. كأن نقول مثالً

التدريس . 2
التقويم 

 اطلـب إىل الطـالب أن يكتبـوا الصيغـة البنائيـة التي 
اقرتحهـا كيكـويل، والصيغـة البنائيـة احلاليـة للبنزين وتفسـري 

 االختالف بينهام.  
 كلتـا الصيغتني اجلزيئيتـني متطابقتان، �

 . C  6  H  6  

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P إن احـرتاق اهليدروكربونـات 
ـا أنظـف مـن اهليدروكربونـات  األليفاتيـة يف اهلـواء عمومً
ـناج أسـود.  األروماتيـة؛ إذ ينبعـث من احرتاق األخرية سِ
ـح هـذا الفرق باسـتخدام اختبـار اللهب الـذي يمكنه  وضِّ
التمييـز بـني املركبـات األليفاتيـة واألروماتيـة. ومن أجل 
أليفاتيـة  مبلمـرات  اسـتخدم  للفائـدة،  وطلبًـا  السـالمة 
وأروماتيـة يف هـذا العـرض بـدالً مـن املركبـات السـائلة. 
أمسـك بقطعة من بالسـتيك ألفـايت (LDPE، HDPE، أو 
PP) بامللقط وعرضها للهب إىل أن تشتعل. ثم ارفع القطعة 

املحرتقـة، واطلـب إىل الطالب مالحظة مـا حيدث. دخان، 
ولكـن ال ينبعث معه سـناج، أو قد ينبعث معه سـناج قليل 
ا. أعد التجربة باسـتخدام بالستيك أرومايت (PETE أو  جدًّ
  PS). يتصاعد دخان (أسود)، وينبعث معه سناج. 

عرض سريع

مشروع الكيمياء

 اطلـب إىل الطالب البحـث يف الزيوت   
ا  العطريـة وكيفية احلصول عليها يف العصور القديمة. واطلب إليهم أيضً
عالج هذه الزيوت وكيف تستخدم؟  كتابة تقرير قصري يفرسون فيه كيف تُ

وما التغري الذي طرأ عىل صناعة العطور يف وقتنا احلارض؟
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Aromatic Compounds المركبات ا¶روماتية
بات  ا من بنائهـا املركّ بـات العضويـة التي حتتوي عـىل حلقات البنزيـن جزءً ى املركّ تُسـمّ
األروماتيـة. اسـتخدم املصطلـح أرومـايت (aromatic) يف األصـل ألن الكثـري مـن 
جدت يف الزيوت ذات  املركبـات املرتبطة مع البنزين واملعروفة يف القرن التاسـع عرش، وُ
الرائحـة الطيبـة املوجودة يف البهـارات، والفواكه، وغريها من أجزاء النباتات. وتسـمى 
اهليدروكربونات مثل األلكانـات، واأللكينات واأللكاينات املركبات األليفاتية لتميزها 
هن.  عـن املركبات األروماتيـة. وكلمة أليفـايت (aliphatic) يونانية األصـل، تعني الدُّ
وذلك أن الكيميائيني القدامى حصلوا عىل املركبات األليفاتية بتسخني دهون احليوانات 
وشحومها. ما بعض األمثلة عىل الدهون احليوانية التي قد حتتوي عىل مركبات أليفاتية؟

ملاذا استمرّ الكيميائيون يف استخدام مصطلحي املركبات 
األروماتية واملركبات األليفاتية إىل اآلن؟

تظهر الصيغة البنائية  لبعض املركبات األروماتية يف الشكل 26-8. الحظ أن الصيغة  
البنائية للنفثالني تبدو كحلقتي بنزين متالصقتني جنبًا إىل جنب. ويعد النفثالني مثاالً عىل 
نظام احللقات امللتحمة (fused)، بحيث حيتوي املركب العضوي عىل حلقتني أو أكثر 
نة للحلقات باإللكرتونات كام  تشرتكان يف الضلع نفسه. وتتشارك ذرات الكربون املكوِّ

يف البنزين.

(p-Xylene)
( -4,1)

CH3

CH3
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التعزيز

ا بنائية أو نامذج   اعرض عىل الطالب صيغً
للمركبـات األروماتيـة اآلتية التـي حتتوي عىل حلقـة بنزين مع 
جمموعـة ألكيـل بديلـة واحدة أو أكثـر، ثم اطلب إليهم تسـمية 
األشـكال البنائية. وراجع كيفية تسـمية األلكانات احللقية ذات 

املجموعات البديلة إن دعت احلاجة إىل ذلك. 
ميثيل بنزين (تولووين). 1
2،1– ثنائي ميثيل بنزين (أورثو– زايلني) . 2

3،1– ثنائي ميثيل بنزين (ميتا– زايلني). 3

4،1–ثنائي ميثيل بنزين (بارا– زايلني). 4

اطلـب إىل الطـالب كتابة صيغ بنائية أو عمـل نامذج للمركبات 
اآلتية:

إيثيل بنزين. 1
أيزوبروبيل بنزين. 2
3 . 1 ،4- ثنائي إيثيل بنزين 

 الدهـن البقري، دهـن اخلروف، دهن  �
الدجاج. 

 اسـتخدمت هذه املصطلحات باستمرار عىل 
ا من اللغة.  مر السنني، وأصبحت جزءً

دفتر الكيمياء 

 اطلـب إىل الطـالب التفكري يف سـبب 
تسـمية هذه اهليدروكربونات احللقية باألروماتيـة، واطلب إليهم كتابة 
اإلجابـة يف دفرت الكيمياء. عندما تمّ عـزل هذه املركبات وفصلها ألول 
مرة يف العقد السـادس من القرن التاسـع عرش، متكن العلامء من التمييز 

 بينها من خالل روائحها. 
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 للمركبات األروماتيـة القدرة عىل امتالك 
، يتألف  جمموعات خمتلفة مرتبطة مع ذرات الكربون فيها كبقية اهليدروكربونات. فمثالً
ا بــ (التولوين toluene )، من جمموعة ميثيل مرتبطة مع  ميثيـل البنزين، املعروف أيضً
حلقة البنزين بدالً من ذرة هيدروجني واحدة. ومتى وجدت جمموعة بديلة مرتبطة مع 

ر أن ذرة اهليدروجني مل تعد هناك. حلقة البنزين تذكّ
وتسـمى مركبات  البنزين ذات املجموعات البديلة بطريقة األلكانات احللقية نفسـها. 
نة من ذريت كربون متصلة  فعىل سبيل املثال، حيتوي إيثيل بنزين عىل جمموعة إيثيل، املكوّ
باحللقـة، وحيتـوي 4،1- ثنائي ميثيل بنزيـن، para - xylene، عـىل جمموعتي ميثيل 

متصلتني باملوقعني 1 و 4. 




CH3



CH2CH3

41

CH3

CH3

ـا مثل األلكانـات احللقية املتفرعـة بطريقة تعطي  ـم حلقـات البنزين املتفرعة متامً رقَّ وتُ
أصغـر أرقام ممكنة ملواقع املجموعـات البديلة أو (التفرعات)، كام يف الشـكل 8-27. 
إن ترقيـم احللقـة ـ كام هو مبني ـ يعطـي األرقام 1 ،2، و4 ملواقـع املجموعات البديلة. 
وألن كلمة إيثيل تأيت قبل ميثيل يف الرتتيب اهلجائي، لذا فإهنا تكتب أوالً عىل الصورة: 

2-إيثيل–4،1– ثنائي ميثيل بنزين. 

يف  الظاهرة  السـداسيـة  احللقـة  داخل  الدائرة  تعني  ماذا     
الشكل 27-8؟

CH3
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تطبيقات الكيمياء

 هناك ثالثة متشكالت خمتلفة لثنائي ميثيل 
بنزين، ويشـار إليها بـ -أورثو، وميتا، وبارا - زايلني. ويسـمى  

أورثو- زايلني وفق نظام أيوباك: 
2،1- ثنائـي ميثيـل بنزين ويسـمى  ميتا- زايلـني: 3،1- ثنائي 

ميثيل بنزين ويسـمى بـارا- زايلني : 4،1- ثنائـي ميثيل بنزين. 
ويُستخدم الزايلني مذيبًا يف الصناعات اآلتية: الدهان، الطباعة، 
ا  ا مزيالً للدهون ومنظفً املطاط، الغراء، واجللود. ويستخدم أيضً
للشـحوم؛ ويدخـل يف تكويـن وقـود السـيارات والطائـرات. 
ويسـتخدم يف تصنيع بعض العطور واملواد الطاردة للحرشات. 
وتشـمل تأثرياتـه الصحية إحلـاق الـرضر بالعني، وتثبيـط أداء 

اجلهاز العصبي املركزي، وضعف عمل الكلية والكبد. 

التقويم

 اطلـب إىل الطالب عمل قائمة باسـتخدامات كل من 
املركبات األروماتية اآلتية: 

a ..بارا- زايلني حتضري البوليسرت
b . .نفثالني طارد للعث
c . إنثراسني صناعة األصباغ. 

 تُشـارك اإللكرتونات ذرات الكربون الست 
يف احللقة مجيعها.
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ب األرومايت التايل. سمِّ املركّ 
 

1 تحليل المسألة

ا، اتبع القواعد لتسميته.  لقد أُعطيت مركبًا أروماتيًّ

2 حساب المطلوب

م ذرات الكربون إلعطاء أصغر أرقام ممكنة.  اخلطوة 1. رقّ
CH2CH2CH3

CH2CH2CH3

1

2

3

CH2CH2CH3

CH2CH2CH3

5

2

4

3 1

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

د أسامء املجموعات البديلة. إذا تكررت املجموعة نفسها أكثر من مرة فأضف البادئة الدالة عىل عدد املجموعات  اخلطوة 2. حدّ
املوجودة. 

ا الفواصل بني األرقام والرشطات بني األرقام والكلامت،  ا، مستخدمً ع االسم، ورتب املجموعات البديلة هجائيًّ  اخلطوة 3. مجّ
ثم اكتب االسم عىل الصورة 3،1- ثنائي بروبيل بنزين. 

3  تقويم ا�جابة

دت أسامء املجموعات البديلة عىل نحوٍ صحيح.  دّ قّمت حلقة البنزين لتعطي التفرعات أصغر جمموعة ممكنة من األرقام، وحُ رُ


سمّ الصيغ البنائية التالية: . 31

CH3

CH3

CH2CH3

 .c   CH3

CH2CH3

 .b   CH2CH2CH3  .a  

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

CH2CH2CH3

CH2CH2CH3



 سمِّ املركب األرومايت اآليت. 

CH2CH3

CH2CH2CH3

CH2CH3


إيثيل–4– بروبيل بنزين 3،1– ثنائي 



a. بروبيل بنزين.. 31

b ..1– إيثيل–2– ميثيل بنزين

c ..1– إيثيل– 2، 3– ثنائي ميثيل بنزين

32 . 

اطلب إىل طالبني أحدمها ضمن املسـتو، واآلخر دون 
ا، ودع الطالب األول يرشح لزميله كيفية تسـمية  املسـتو أن يعمال معً
ا املثـال 4-8، ثم  اهليدروكربونـات األروماتيـة خطوة خطوة مسـتخدمً
اطلب إىل الطالب ذي املسـتو املتدين أن يـرشح للطالب الذي ضمن 
 املستو تسمية املركب املوجود حتت عنوان "مثال يف الصف". 

CH 3

CH 3
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ا استخدام الكثري من املركبات األروماتية، وبخاصة البنزين   شاع سابقً
والتولووين واإلكزايلني، بوصفها مذيبات صناعية وخمتربية، إال أن االختبارات أظهرت 
ضني هلا  رضورة احلد من استخدام هذه املركبات؛ ألهنا تؤثر يف صحة األشخاص املعرّ
أمراض  األروماتية  املركبات  مع  املرتبطة  الصحية  املخاطر  وتشمل  متكررة.  بصورة 
اجلهاز التنفيس، واملشاكل املتعلقة بالكبد، وتلف اجلهاز العصبي. وباإلضافة إىل هذه 

املخاطر فإن بعض املركبات األروماتية مواد مرسطنة، أي تسبب مرض الرسطان. 
يف  العرشين  القرن  يف  اكتشفت  أروماتية  مادة  هي  فها  تعرّ تمّ  مرسطنة  مادة  أول  إن 
رف منظفو املداخن يف بريطانيا بإصابتهم بالرسطان بمعدالت  ناج املداخن. وقد عُ سِ
ا. واكتشف العلامء أن السبب يف ذلك يعود إىل املركب األرومايت بنزوبايرين  عالية جدًّ
املواد  من  املعقدة  املخاليط  احرتاق   عن  ثانوي  ناتج  وهو   ،8-28 الشكل  يف  الظاهر 
ا بعض املركبات األروماتية املوجودة  رفت أيضً العضوية، ومنها  اخلشب والفحم. وعُ

يف اجلازولني عىل أهنا مرسطنة.يف اجلازولني عىل أهنا مرسطنة.

التقويم 8-5
الخالصة

اهليــدروكـربونــات    حتتــــوي 
األرومـاتـيـة عىل حلقـات بنزين 
ا مــن صيـغها  بوصـفهـا جـــزءً

البنائية. 
ـــات يف  ـــرتون ـــك   تـــتـــوزع اإلل
عىل  األروماتية  اهليدروكربونات 

احللقة كاملة بالتساوي.   

الرئيسةالفكرة فرسّ الشكل البنائي للبنزين، وكيف جيعله عايل االستقرار أو الثبات؟ . 33

فرسّ كيف ختتلف اهليدروكربونات األروماتية عن اهليدروكربونات األليفاتية؟ . 34
ا ذا روابط ثنائية . 35 صف خواص البنزين التي جعلت الكيميائيني ينفون احتاملية كونه ألكينً

متعددة. 
سمِّ الصيغ البنائية التالية: . 36

CH2CH2CH3

CH2CH3

 .b  CH3

CH3CH3CH2

 .a  

فرسّ  ملاذا كانت العالقة بني البنزوبايرين، والرسطان وطيدة؟. 37

المطويات 

القسم  هذا  من  معلومات  أدخل 
يف مطويتك.

التقويم. 3

التحقق من الفهم
اطلـب إىل الطالب إعداد قائمة باخلصائـص التي متيز املركبات 
العضويـة األروماتيـة عـن األليفاتيـة غـري املشـبعة. املركبـات 
عـالٍ  ثبـات  ذات  حلقيـة  هيدروكربونـات  هـي  األروماتيـة 
ونشـاط كيميائي أقل مـن املركبات األليفاتية غري املشـبعة؛ ألن 
عـدم اإلشـباع يف املركبـات األروماتيـة يتضمـن جمموعـة مـن 
ا عـن روابط ثنائيـة منفصلة  اإللكرتونـات احلرة احلركـة عوضً

 تتجمع فيها اإللكرتونات. 

إعادة التدريس
ارسـم نموذج كيكـويل للبنزين والنموذج احلـايل جنبًا إىل جنب 
عىل السـبورة. ثم اسـأل: أي الشـكلني هو متثيل أفضل للشكل 
الواقعـي واحلقيقـي للبنزيـن؟ وملـاذا؟ إن النمـوذج احلـايل هو 
األفضـل؛ ألنه يمثـل اإللكرتونات احلرة احلركة املتشـاركة بني 
مجيع ذرات الكربون السـت يف احللقة. كام يمكن استخدام هذا 
النموذج لتفسري الثبات العايل للبنزين بطريقة أفضل من نموذج 

 كيكويل. 

التوسع
كلِّـف الطـالب بالبحث وتفسـري عـدم اعتبار نمـوذج كيكويل 
ا لنمـط الرتابط احلقيقـي يف البنزين. روابط  للبنزيـن متثيالً مثاليًّ
كربـون – كربـون يف نموذج كيكـويل هلا أطوال وقـو خمتلفة، 
حيث تكون الروابط الثنائية أقرص وأقو من الروابط األحادية. 
وهـذا ال يدعمه الدليل املختربي الذي يبـني أن الروابط مجيعها 

 متساوية التوزيع اإللكرتوين. 

التقويم 8-5 
تتوزع أزواج اإللكرتونات يف البنزين وتتشـارك يف ذرات الكربون . 33

ا ألنه  الست مجيعها املوجودة يف احللقة. إن البنزين غري نشط كيميائيًّ
ا عن ذرات الكربون الست.  من الصعب سحب اإللكرتونات بعيدً

بنائهـا، وحتتـوي . 34 املركبـات األروماتيـة عـىل حلقـات يف  حتتـوي 
اهليدروكربونات األليفاتية عىل سالسل مستقيمة أو متفرعة. 

ا منـه لأللكينات ذات الروابط . 35 النشـاط الكيميائي للبنزين أقل كثريً
ا.  الثنائية املتعددة، والتي تكون عادة غري ثابتة كيميائيًّ

a.   1-إيثيل–5،3- ثنائي ميثيل بنزين.. 36

b ..1–إيثيل–4-بروبيل بنزين

كان البنزوبايريـن أول مـادة مرسطنـة معروفـة، وكان التعرض هلا . 37
ذت  ـا مع نوع املهنة. وبعد أن اكتشـف أهنا مـادة مرسطنة أُخِ مرتبطً
االحتياطـات واإلجراءات حلامية العامل. وقد دفع هذا االكتشـاف 
العلـامء واملختصـني يف جمـال الطب إىل البحث عن مـواد أخر قد 

تكون ذات أخطار حمتملة عىل العامل.
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ا تبني فيه كيفية إنتاج الغاز من املخلفات  ابحث اعمل كتيبً

العضوية. 



















تحويل المخلفات إلى طاقة: كيف يعمل جهاز هضم الميثان؟
املخلفات  تقديم  يف  األليفة  احليوانات  مريب  يساهم  أن  املتخصصون  يأمل 
ل املواد العضوية إىل طاقة مفيدة؛ إذ  العضوية حليواناهتم ملرشوع جتريبي حيوّ
(حيوي)-  بيولوجي  غاز  إىل  العضوية  املخلفات  امليثان  هضم  جهاز  حيول 
بالطاقة  د  يزوّ امليثان  وحرق  الكربون،  أكسيد  وثاين  امليثان  من  خليط  وهو 

الالزمة. 
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الهدف
مـون التأثـري البيئـي إلنتـاج  سـيصف الطـالب العمليـة، ويقوّ
الغـاز احليوي مـن تفكيك املواد العضويـة وحتليلها، بام يف ذلك 

املخلفات العضوية التي ختلفها احليوانات األليفة. 

الخلفية  
 ارتفـاع تكاليف الطاقة وانخفاض خمزوهنا الدوري إىل دفع  أدّ
احلكومـات إىل دراسـة مصـادر الطاقـة البديلة بـام يف ذلك غاز 

امليثان. 
حتلل البكترييـا روث احليوانات، منتجة غاز امليثان أحد غازات 
الدفيئـة إىل الغالف اجلوي. ويسـمح جهاز هضـم امليثان بإنتاج 

امليثان، ومجعه واستخدامه. 

استراتيجيات التدريس
اسـتخدم املخطط لتحديـد أمهية كل حالـة فيزيائية يف عملية • 

إنتاج الغاز احليوي. 
اطلب إىل الطالب تبادل األفكار حول مزايا اسـتخدام جهاز • 

هضم امليثان عىل أنه مصدر للطاقة.

 

 جيـب أن تربز نـرشات الطـالب السـامت اإلجيابية 
ا للطاقة.  إلنتاج الغاز احليوي واستخدامه بوصفه مصدرً
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 دعـت احلاجـة إىل تغيري أحـد صاممات 
الغاز يف املخترب. فقال حمرضِّ املخترب إن الغاز املسـتعمل هو غاز 
الربوبـان، عـىل حني قال املعلـم إن الغاز هو الغـاز الطبيعي أو 

غاز امليثان. استعمل الطرائق العلمية للفصل بينهام.
 أي نـوع مـن غـازات األلكانـات يسـتعمل يف خمترب 

العلوم؟  


باروميرت• 
مقياس حرارة (ثريمومرت)• 
غازية •  مرشوبات  ــارورة  ق

L 1، وأخر سعتها  سعتها 
L 2 بغطاء.

أنابيب مطاطية• 

حتت •  الغازات  مجع  قارورة 
السوائل. 

 •100 ml خمبار مدرج سعة
 •(0.01g) ميزان
حمارم ورقية• 

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


السوائل  احفظ  لالشتعال،  قابلة  مادة  الكحوالت   

واألبخرة بعيدا عن مصادر اللهب والرشر.
 

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

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

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

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

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

أغلق . 6 ثم  القارورة،  يمأل  ودعه  ببطء  الغاز  صنبور  افتح 
الصامم وسجل درجة حرارة املاء.

اغلـق القـارورة بالغطـاء وهـي يف وضـع مقلـوب، ثـم . 7
أخرجها من املاء وجففها يف اخلارج.

سجل كتلة القارورة اململوءة بالغاز.. 8
ضـع القـارورة داخل صنـدوق سـحب الغـازات وانزع . 9

بالضغـط عـىل جوانـب  الغـاز مجيعـه  وأخـرج  الغطـاء 
القـارورة. ثم امأل القارورة باملاء وسـجل حجمه بوضعه 

يف املخبار املدرج.
ف مـكان العمل . 10 النظافـة والتخلـص مـن النفايـات نظّ

بحسب االرشادات.
 

1 . 20 oC 1 ودرجة حرارة atm جد قيمة كثافة اهلواء حتت
القارورة حلساب  واستعمل حجم   .1.205 g/L تساوي 

كتلة اهلواء يف الزجاجة.
احسب كتلة القارورة الفارغة، وكتلة الغاز فيها، واستعمل . 2

وقانون  اجلوي  والضغط  املاء  حرارة  ودرجة  الغاز  حجم 
مجعه.  تم  الذي  الغاز  موالت  عدد  حساب  يف  املثايل  الغاز 
ا كتلة الغاز وعدد املوالت يف حساب الكتلة  واستعمل أيضً

املولية للغاز.
والكتلة . 3 املحسوبة  املولية  الكتلة  بني  تقارن  كيف  استنتج 

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

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


ـم جتربـة الختبـار تأثـري متغـري واحد مثـل درجة  صمّ

احلرارة أو الضغط اجلوي يف نتائج جتربتك.




حصة واحدة
احلصول عـىل املعلومات وحتليلها، تطبيق 
املفاهيم، القياس، استخدام األعداد، التحليل واالستنتاج.

وافق عىل نامذج السالمة يف املخترب قبل 
ـر الطالب برضورة إقفـال الصاممات بعد  بـدء العمل. وذكّ

مجع الغاز وتنظيف انسكابات املاء.


ال يمكن جتنب بقاء بعض املاء عىل جوانب القارورة، لذا اطلب 

إىل الطالب هزْ القارورة بقوة إلخراج ما بداخلها من املاء.

 يتكون الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة 
األمريكيـة مـن: %85 ميثـان، %9 إيثـان، %3 بروبان، 3% 

نيرتوجني وبيوتان وهيليوم.


كتلة اهلواء = الكثافة × احلجم. 1

ارجع إىل جدول البيانات.
ا . 2 ارجع إىل جدول البيانات. عند درجة احلرارة C° 25، تقريبً

%30 من حجم القارورة يكون بخار املاء ألنه تم مجع الغاز 

فوق املـاء. ويمكن إمهال حجم بخار املـاء يف مثل دقة هذه 
التجربـة. لذا يعـوض الطالب القيم يف معادلـة الغاز املثايل 

إلجياد قيمة n. وسيحسب الطالب ما يأيت:
الكتلة املولية = كتلة الغاز/ عدد موالت الغاز.

ستعتمد النتائج عىل تركيب الغاز.. 3
تتضمن االحتامالت املاء الزائد املحصور يف القارورة، . 4

تقنيـات القيـاس الضعيفـة أو غـري الصحيحـة، األخطـاء 
احلسـابية. قـد ينتج املخلـوط كتلـة مولية ال تسـاوي أيٍّا من 

نات املخلوط. الكتل املولية ملكوّ


سـيجد الطالب أن الضغط ودرجة احلرارة يتغريان قليالً يف 
املختـرب مـن يوم إىل آخـر غري أن ذلك لن يؤثـر يف نتائج مثل 
هذه التجربة. فالقياسات ليست دقيقة بدرجة كافية  إلظهار 
الفـرق. وعـىل أية حـال، إذا الحـظ الطالب تغـري درجات 
احلرارة والضغط، يكون بمقدروهم تبيان الفرق يف نتائجهم.

احلجم بيانات كتلة وحجم عينة
30.49 g كتلة القارورة واهلواء

0.82 g كتلة اهلواء
29.67 g كتلة القارورة الفارغة
30.30 g كتلة الغاز

0.63 g كتلة القارورة والغاز
1.01 atm الضغط

24 °C درجة احلرارة
297 k درجة احلرارة

0.630 L حجم الغاز
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مركبات  اهليدروكربونات  الفكرة      الرئيسة 

عضوية حتتوي عىل عنرص الكربون وتعد 
ا للطاقة واملواد اخلام.  مصدرً


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


مستقيمة •  سالسل  تكوين  يمكنه  إذ  الكربون؛  عىل  العضوية  املركبات  حتتوي 

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

82

الفكرة      الرئيسة األلكانات هيدروكربونات 

حتتوي فقط عىل روابط أحادية. 


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


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

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

تسمى األلكانات املحتوية عىل حلقات هيدروكربونية باأللكانات احللقية.  • 

83

الفكرة      الرئيسة األلكينات هيدروكربونات 

ثنائية  رابطة  عىل  األقــل  عىل  حتتوي 
فهي  األلــكــايــنــات  وأمـــا  واحــــدة، 
هيدروكربونات حتتوي عىل رابطة ثالثية 

واحدة عىل األقل. 


األلكاين• 
األلكني • 


أو •  ثنائية  رابطة  األقل عىل  األلكينات واأللكاينات هيدروكربونات حتتوي عىل 

ثالثية واحدة، عىل التوايل.
كيميائي •  نشاط  ذات  قطبية  غري  عضوية  مركبات  واأللكاينات  األلكينات  تُعد   

أعىل من األلكانات، وهلا خصائص أخر مشاهبة  خلصائص األلكانات.

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

دليل مراجعة الفصل


اطلب إىل الطـالب كتابة مجلة واحدة لكل مصطلح يف الفصل، 

 وذلك لتعزيز معرفتهم باملفردات. 


اطلـب إىل الطالب تلخيـص نقاط التشـابه واالختالف بني • 

 األلكانات، واأللكينات، واأللكاينات. 
اطلـب إىل الطـالب عمـل قائمـة بأسـامء اهليدروكربونـات • 

 وأشكاهلا. 
يمكن استخدام أسئلة الفصل أو جمموعات األسئلة اإلضافية • 

 يف مراجعة الفصل. 
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اهليدروكربونات  لبعض  الفكرة      الرئيسة 

الصيغة اجلزيئية نفسها، لكنها ختتلف يف 
صيغها البنائية. 


املتشكل الضوئي • 
الدوران الضوئي • 
املتشكل الفراغي • 
املتشكل البنائي • 
ذرة الكربون غري املتامثلة • 
الكريالية • 
املتشكل اهلنديس • 
املتشكل • 


املتشكالت مركبان أو أكثر هلا الصيغة اجلزيئية نفسها، ولكنها ختتلف يف صيغها • 

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

ترتيبها الفراغي (االجتاهات يف الفراغ).

85

اهليدروكربونات  تتصف  الفكرة      الرئيسة 

األروماتية بدرجة عالية من الثبات، بسبب 
بنائها احللقي حيث تتشارك اإللكرتونات 

يف عدد من الذرات. 


املركب األرومايت• 
املركب األليفايت• 


ا من صيغها •  حتتوي اهليدروكربونات األروماتية عىل حلقات بنزين بوصفها جزءً

البنائية. 
تتوزع اإللكرتونات يف اهليدروكربونات األروماتية عىل احللقة كاملة بالتساوي.• 


 www.obeikaneducation.com


 • 
 • 
 •
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8-1


تطوير  . 38 إىل  فوهلر  اكتشاف   أد ملاذا  العضوية  الكيمياء 
الكيمياء العضوية؟

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

العضوية؟
سمّ مصدرين طبيعيني للهيدروكربونات.. 41
تستعمل . 42 التي  النفط  ملركبات  الفيزيائية   فرس اخلصائص 

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


7-8 حسب . 44 اجلدول  املدرجة يف  املركبات  التقطري رتب 

الرتتيب الذي خترج به خالل تقطريها من اخلليط. 

87
°C

68.7اهلكسان

161.7 -امليثان

125.7األوكتان

0.5 -البيوتان

42.1 -الربوبان

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

.aرابطة أحادية

.bرابطة ثنائية
.cرابطة ثالثية

جزيء . 46 وهو  لليوريا،  نموذجني   8-29 الشكل  يبني 
ه فريدريك فوهلر ألول مرة عام 1828م. حرضّ

CH2N NH2

— —

O

الشكل 8-29
.a.د نوع كل من  النموذجني حدّ
.b هل اليوريا مركب عضوي أم غري عضوي؟ فرس

إجابتك.
ثَّـل اجلزيئـات باسـتخدام الصيـغ اجلزيئيـة، والصيـغ . 47 متُ

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

8-2


صف خصائص السالسل املُتامثلة للهيدروكربونات.. 48
ا . 49 ا، ثم اذكر استخدامً تخذ وقودً الوقود سمِّ ثالثة ألكانات تُ

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

.aاإليثان.cالربوبان

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

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

واكتب اسمها:
.aامليثان
.bالبيوتان
.cاألوكتان


ميثان، بروبان، بيوتان، هكسان، أوكتان. 44
a.   2 إلكرتون. 45

b . 4 إلكرتونات
c .6 إلكرتونات

a.   الصيغة البنائية والنموذج الفراغي.. 46

b . تعـد اليوريـا مركبًا عضويًّـا ألهنا حتتوي عـىل الكربون
– أكسـيد  املُسـتثناة  املجموعـات  مـن  ليسـت  وهـي 

الكربون، كربيدات، أو كربونات. 
توضـح النامذج اجلزيئية نوع الذرات يف اجلزيء، ولكنها ال . 47

تُظهر هندسـة اجلـزيء. وتبني النامذج البنائيـة نوع الذرات 
يف اجلـزيء، والرتتيب العام للذرات، ولكن ليس الشـكل 
اهلنديس الدقيق. ويبني نمـوذج الكرة والعصا نوع الذرات 
يف اجلـزيء، والرتتيـب العـام، ولكـن ال يوضـح الشـكل 
اهلنـديس الدقيق. ويُبني الشـكل الفراغي صورة واقعية عن 
اجلزيء، ولكن من الصعب حتديد نوع الروابط يف اجلزيء. 
، فسـيكون من الصعب رؤية مجيع  وإذا كان اجلـزيء ضخامً

الذرات يف اجلزيء. 

8 – 2


هـي سلسـلة مـن املركبات التـي خيتلف بعضهـا عن بعض . 48
يف عـدد وحـدات البناء، وهلـا عالقة رقمية ثابتـة بني أعداد 

الذرات. 
ميثـان: وقـود للطبـخ والتدفئـة؛ بروبـان: وقـود للطبـخ . 49

عات الصغرية وبعض املشاعل.  والتدفئة؛ بيوتان: يف الوالّ
ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية.. 50
51 .C H  3 C H  3  .aC H  3 C H  2 C H  3  .c

C H  3 (C H  2  )  4 C H  3  .bC H  3 (C H  2  )  5 C H  3  .d

 

ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية.. 52
a ..ميثان، ميثيل
b ..بيوتان، بيوتيل
c . .أوكتان، أوكتيل

8 – 1


أدرك الكيميائيـون أن باإلمـكان حتضري املركبـات العضوية دون قوة . 38
حيوية. 

حتتوي املركبات العضوية عىل عنرص الكربون.. 39
تسـتطيع ذرة الكربـون تكوين أربع روابط مشـرتكة قوية، بام يف ذلك . 40

 .الروابط مع ذرات كربون أخر
النفط والغاز الطبيعي. 41
االختالف يف درجة الغليان. 42
حتتوي اهليدروكربونات املشـبعة عىل روابـط كربون – كربون أحادية . 43

فقـط. يف حني حتتوي اهليدروكربونات غري املشـبعة عىل رابطة كربون 
ثنائية أو ثالثية واحدة أوأكثر.  – كربون 
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a.   2– ميثيل–2– بيوتني. . 61

b . .2–إيثيل–1– بيوتني

c . .1– ميثيل بنتني حلقي

d . .3– ميثيل بيوتني حلقي

ارجـع إىل الدرس لكتابة الصيـغ البنائية، أو إىل . 62
دليل حلول املسائل ص 86.

كيـف خيتلـف بناء األلـكان احللقي عـن بنـاء األلكانات . 53
املستقيمة أو املتفرعة؟

درجـات التجمد والغليان اسـتخدم املاء وامليثان لتفسـري . 54
كيـف تؤثر قـو التجاذب بـني اجلزيئيـة يف درجة غليان 

ودرجة جتمد املادة.


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

CH3

CH3CH2CHCH2CH3

 .b         

H

H

H C

H

C

H

H

C

H

H

C

H

C

H

H

C H

H

H

C H H

H

C H

 .c         

CH3

CHCH3

CHCH3

CH3

 .d   

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

.c3،2- ثنائي ميثيل بنتان

.d2،2-ثنائي ميثيل بروبان

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

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

سمّ املركبات التي هلا الصيغ البنائية اآلتية:. 58

C22-132C-828378-08

CH3

CH2CH2CH3  .c  

C22-130C-828378-08

CH3

CH3

CH3

 .a         

 .d   

C22-131C-828378-08

CH3

CH3CH2

 .b         

8-3


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

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

األلكينات عنها عند تسمية األلكانات؟


ثَّلة بالصيغ البنائية املكثفة اآلتية:. 61 سمّ املركبات املُمَ

C22-136C-828378-08

CH3
 .c   

C22-134C-828378-08

CHCH3

CH3

CH3

—

—

C ——

 .a         

C22-137C-828378-08

CH3  .d  

C22-135C-828378-08

CH2

CH3CH2

CH3CH2

—

—

C ——

 .b         

ا بنائية مكثفة للمركبات اآلتية: . 62 اكتب صيغً
.aإيثيل هكسني حلقي 4،1– ثنائي 

.b4،2– ثنائي ميثيل-1-أوكتني

.c2،2–ثنائي ميثيل-3-هكساين

C22-133C-828378-08

CH3

CH3

CH3 CH2CH3

حيتوي األلكان احللقي عىل حلقة من ذرات الكربون. . 53
ن روابط هيدروجينية مع . 54 جزيئات امليثان غري قطبية وال تُكوِّ

ن روابط  جزيئـات ميثان أخر. جزيئات املـاء قطبية وتُكوِّ
هيدروجينيـة مع جزيئات ماء أخر. وبسـبب قوة الرابطة 
اهليدروجينيـة بـني جزيئات املـاء، فإن للـامء درجتي غليان 

وانصهار أعىل من امليثان. 


a.   بنتان.. 55

b .3 - ميثيل بنتان
c . .2، 5 – ثنائي ميثيل هكسان

d . .2، 3 - ثنائي ميثيل بيوتان

ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية.. 56
ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية.. 57
a.   1، 2، 4- ثالثي ميثيل هكسان حلقي. . 58

b . .بنتان حلقي 1– إيثيل–3– ميثيل 

c . .1– بروبيل–3– ميثيل بيوتان حلقي

d . .6- إيثيل–3،2،1–ثالثي ميثيل أوكتان حلقي

8 – 3


حتتـوي األلكانـات عـىل روابـط أحاديـة فقـط بـني ذرات . 59
الكربـون يف اجلزيء. يف حني حتتـوي األلكينات عىل رابطة 
ثنائيـة واحدة عـىل األقل بـني ذرات الكربـون يف اجلزيء. 
وحتتوي األلكاينات عىل رابطة ثالثية واحدة عىل األقل بني 

ذرات الكربون يف اجلزيء. 
عند تسـمية األلكانات تكون السلسـلة الرئيسـة هي أطول . 60

سلسـلة كربونيـة متصلـة. وعند تسـمية األلكينـات تكون 
السلسـلة الرئيسة هي أطول سلسـلة كربونية متصلة تشمل 

ذرات الكربون املرتبطة برابطة ثنائية. 
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ثل بالصيغة البنائية اآلتية: . 63 سمِّ املركب املُمَ

C22-138C-828378-08

CH2CH2CH3

CH2CH3CH3CH2

CH3

C

—

— —
—

C ——

8-4


فيمَ تتشابه املتشكالت؟ وفيم ختتلف؟ . 64
صف االختالف بني متشـكالت سـيس وترانس من حيث . 65

الرتتيب اهلنديس.
ما خصائص املادة الكريالية؟. 66
الضوء كيف خيتلف الضوء املسـتقطب عن الضوء العادي، . 67

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


عـنيّ زوج املتشـكالت البنائيـة يف جمموعـة الصيـغ البنائية . 69

املكثفة اآلتية:

C22-142C-828378-08

CH3CHCHCH2CH3

CH3

—

CH3

—

 .c  

C22-140C-828378-08

CH3CCH2CH2CH3

CH3

—

CH3

—

 .a        

C22-143C-828378-08

CH3CHCH2CHCH3

CH3

—

CH3

—

 .d  

C22-141C-828378-08

CH3CHCH2CH

CH3

CH3 CH3

——

—

 .b        

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

اهلندسية من بني األشكال اآلتية، . 71 املتشكالت  عنيّ زوج 
مبينًا سبب اختيارك، ثم فرسّ عالقة الصيغة البنائية الثالثة 

بالصيغتني اآلخرين:

C22-144C-828378-08

C

CH3 CH2CH2CH3

CH3—

— —

—

C 

CH3

——

 .a        

C22-146C-828378-08

CH2CH3

CH3CH3CH2

CH3

C

—

— —

—

C ——

 .b        

C22-145C-828378-08

C

CH3CH2 CH2CH3

CH3—

— —

—

C 

CH3

——

 .c        

ثل بالصيغة . 72 اكتب متشكلني سيس وترانس للجزيء املُمَ
املكثفة اآلتية، وميّز بينهام:

CH3CH      CHCH2CH3——

8-5


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

نة؟. 74 طِ ما املقصود باملواد املُرسَ


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

C22-153C-828378-08

 .b      

C22-151C-828378-08

CH3

 .a        

66 . .L واآلخر D للامدة الكريالية متشكالن: أحدمها
هتتـز موجات الضوء املسـتقطب يف مسـتو واحـد، أما يف . 67

الضوء العادي فتهتز يف مجيع املستويات املحتملة. 
تسبب دوران الضوء املستقطب. . 68


قد تشـمل إجابات الطالب أي شكلني ما عدا b و d ألهنام . 69

متامثالن (نفس الشكل). 
ارجـع إىل الـدرس لكتابة الصيـغ البنائية املكثفـة. جيب أن . 70

تُظهـر إجابـات الطـالب الصيـغ البنائيـة املكثفـة لكل من 
بيوتان حلقي،  1 - بيوتني، 2– ميثيل بروبني. 

b و c متشكالن هندسيان، يمثالن زوج متشكالت سيس/ . 71
 .c و b هو متشكل بنائي لكل من a .ترانس

ارجـع إىل الـدرس لكتابـة املتشـكلني. ذرتـا اهليدروجـني . 72
املرتبطتـان بذريت الكربـون ثنائيتي الربط تقعـان عىل اجلهة 
نفسـها مـن السلسـلة الكربونيـة يف متشـكل سـيس وعىل 

جهات متقابلة من السلسلة الكربونية يف متشكل ترانس. 

8 – 5


حتتوي مجيعها عىل بناء حلقي يف اجلزيء. . 73
املواد املرسطنة هي مواد قادرة عىل التسبب يف الرسطان. . 74


75 . 

C22-151C-828378-08

CH3

CH3

a. ميثيل بنزين (تولووين).. 76

b. أنثراسني. 

4 – إيثيل–3– ميثيل–3- هبتني. . 63

8 – 4


للمتشـكالت الصيغـة اجلزيئيـة نفسـها ولكنهـا ختتلف يف . 64
الصيـغ البنائية. قد يكـون هلا خصائص كيميائيـة وفيزيائية 

خمتلفة. 
تقـع أكـرب املجموعـات يف متشـكالت سـيس عـىل ذرات . 65

الكربـون يف الرابطـة الثنائية عىل اجلهة نفسـها من الرابطة؛ 
يف حني تقع يف متشكالت ترانس عىل اجلهات املتعاكسة. 
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هل متثّل الصيغتان البنائيتان اآلتيتان اجلزيء نفسه؟ فرسّ . 77

إجابتك. 

C22-155C-828378-08

C

H CH3

H—

— —

—

C ——

CH3  .b      

C22-154C-828378-08

C

CH3 CH3

H—

— —

—

C ——

H  .a        

ما عدد ذرات اهليدروجني يف جزيء ألكان حيتوي عىل تسع . 78
ذرات كربون؟ وما عددها يف ألكني حيتوي عىل تسع ذرات 

كربون ورابطة ثنائية واحدة؟
إذا كانـت الصيغة العامة لأللكانـات هي CnH2n+2، فحدد . 79

الصيغة العامة لأللكانات احللقية. 
عدّ اهليدروكربونات غري املشبعة بوصفها مواد . 80 الصناعة ملاذا تُ

أولية أكثرَ فائدة يف الصناعة الكيميائية من اهليدروكربونات 
املشبعة؟

هل يُعد البنتان احللقي متشكالً للبنتان؟ فرسِّ إجابتك.. 81
ر الرتقيم . 82 د ما إذا كان كل مـن الصيغ البنائية اآلتية تُظهِ  حـدّ

الصحيـح. فـإذا مل يكـن كذلـك فأعـد كتابتهـا بالرتقيـم 
الصحيح: 

C22-158C-828378-08

CH3

CH3
1

5

4

3 2

 .c  

C22-156C-828378-08

CH3

CH3

2

4

3

1

 .a        

C22-159C-828378-08

CH3
4

5 3

2
1

6

CH2CH3

.d  
CH3CH2C       CCH3

———
1 2 3 4 5

 .b        

للمركبات . 83 البنائية  الصيغ  الكيميائيون  يستخدم  ملاذا 
العضوية بدالً من الصيغ اجلزيئية مثل C5H12؟

أهيـام تتوقع أن يكون لـه خصائص فيزيائية متشـاهبة، زوج . 84
مـن املتشـكالت البنائية أم زوج من املتشـكالت الفراغية؟ 

فرسِّ استنتاجك.
فـرسِّ ملـاذا نحتـاج إىل األرقام يف أسـامء أيوبـاك للعديد من . 85

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

ـب املحتوي عـىل رابطتـني ثنائيتـني بالدايني، . 86 ى املركّ يُسـمّ
والصيغـة البنائية املكثفة أدناه متثـل املركب 4،1-بنتادايني. 
اسـتعن بمعرفتك بأسامء األيوباك عىل كتابة الصيغة البنائية 

للمركب 3،1– بنتادايني.

H2C      CH — CH2 — CH      CH2—— ——

 
د اثنني من األسامء اآلتية ال يمكن أن يكونا صحيحني: . 87 حدِّ

.a2-إيثيل-2– بيوتني

.b4،1- ثنائي ميثيل هكسني حلقي

.c5،1- ثنائي ميثيل بنزين

استنتج يطلق الديكسـرتوز dextrose؛ يف بعض األحيان . 88
ـرف بأنـه  عـىل سـكر اجللوكـوز؛ ألن حملـول اجللوكـوز عُ

ل هذه الكلمة، وحدد ما تعنيه.  dextrorotatory. حلّ

تفسري التصورات العلمية ارسم بناء كيكويل للبنزين، وفرسّ . 89
ملاذا ال يمثّل الصيغة البنائية الفعلية؟ 

السـبب والنتيجة فرسِّ السـبب وراء كـون األلكانات، مثل . 90
الة يف إذابة الشحم أو املواد  اهلكسـان واهلكسان احللقي، فعّ

الدهنية، عىل عكس املاء.

فـرسّ اكتب عبـارة تفرس العالقـة بني عـدد ذرات الكربون . 91
ودرجة غليان األلكانات.


ال، مها متشكالن بنائيان. . 77
20 ذرة هيدروجني؛ 18 ذرة هيدروجني. . 78

79 .. C  n  H  2n 
اهليدروكربونـات غري املشـبعة هلـا درجة عالية من النشـاط . 80

الكيميائي. 
ال، للبنتـان احللقـي ( C  5  H  10 ) والبنتـان ( C  5  H  12 ) صيغتـان . 81

جزيئيتان خمتلفتان. 
a.   الرتقيم صحيح.. 82

b . .ال، جيب ترقيمه من الطرف اآلخر
c . .الرتقيم صحيح
d . .الرتقيم صحيح

ال تستطيع التمييز بني املتشكالت من خالل الصيغ اجلزيئية.. 83
قـد ختتلـف املتشـكالت البنائية إىل حد كبـري يف خصائصها . 84

ا للهيـكل الكربوين.  الفيزيائيـة ألن هلـا ترتيبـات خمتلفة كليًّ
اهليـكل  والضوئيـة)  (اهلندسـية  الفراغيـة  للمتشـكالت 
الفـراغ.  يف  خمتلفـة  اجتاهاهتـا  ولكـن  نفسـه  الكربـوين 
وللمتشـكالت اهلندسـية خصائص خمتلفة؛ أما املتشكالت 
الضوئيـة فتختلف فقـط يف اجتاه دوران الضوء املسـتقطب 
ويف التفاعـالت الكيميائيـة التـي متيز بني املتشـكالت. لذا 
للمتشـكالت الضوئية خصائص متشـاهبة أكثـر من غريها 

من املتشكالت. 
األرقام رضورية لتحديد مواقع الروابط الثنائية والثالثية. . 85
ارجـع إىل الدرس لكتابة الصيغة البنائية، أو إىل دليل حلول . 86

املسائل ص 89. 


ارجع إىل الدرس لكتابة الصيغ البنائية.. 87

a . .2– بنتني – االسم الصحيح هو 3– ميثيل 
b . .االسم صحيح
c . .االسم الصحيح هو 3، 1- ثنائي ميثيل بنزين

البادئـة dextro- "تلفظ ديكسـرتو" تعني إىل جهة اليمني، . 88
والالحقـة rotatory "وتلفظ روتاتـوري" تعني يدور. لذا 
فإن الشـكل الطبيعي مـن اجللوكوز كريايل يؤدي إىل دوران 

مستو الضوء املستقطب إىل اليمني.
ارجع إىل الدرس لرسـم بناء كيكويل للبنزين. يُظهر الشكل . 89

ا  اإللكرتونـات املتمركزة املوجودة يف الروابط الثنائية عوضً
عـن اإللكرتونـات غـري املتمركـزة املوزعـة عـىل الـذرات 

 .(delocalized)
الدهون والشـحوم مواد غري قطبية مثل األلكانات، أما املاء . 90

قطبي. املواد املتشاهبة يذوب بعضها يف بعض.
كلـام زاد عـدد ذرات الكربـون يف السلسـلة زادت درجـة . 91

الغليان. 
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املركبات . 92 من  الكثري  حيتوي  الكريالية  الكربون  ذرات 

العضوية عىل أكثر من ذرة كربون كريالية واحدة. ولكل 
ذرة كربون كريالية يف املركب زوج من املتشكالت الفراغية. 
لة للمركب مساوٍ لـِ  واملجموع الكيل للمتشكالت املحتمَ
2n، حيث تشري n إىل عدد ذرات الكربون الكريالية. اكتب 

د عدد املتشكالت  الصيغ البنائية للمركبات أدناه، وحدّ
الفراغية املمكنة لكل منها.

.a5،3-ثنائي ميثيل نونان

.b.7،3-ثنائي ميثيل-5-إيثيل ديكان

 

93 . [Ar]3d64s2 اإللكرتوين  التوزيع  له  الذي  العنرص  ما 
األقلّ طاقة؟

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

اكتب املعادالت الكيميائية لتفاعالت االحرتاق الكامل . 95
أكسيد  وثاين  للامء  املنتجة  واإليثاين  واإليثني،  لإليثان، 

الكربون. 




 اجلازولـني كان املركب "رباعي إيثيل الرصاص"لسـنوات . 96
ا يف اجلازولـني ملنع الفرقعـة. ابحث  كثـرية، مكونًـا أساسـيًّ
عـن الصيغة البنائيـة لذا املركب وتاريخ تطويره واسـتعامله 
واألسباب الكامنة وراء توقف استعامله. وهل ما زال يتخذ 

مادة تُضاف إىل البنزين يف أماكن من العامل؟
العطور يتكون املِسـك املسـتعمل يف العطـور من الكثري من . 97

املركبـات التـي تشـمل ألكانـات حلقية كبـرية. ابحث عن 
مصادر مركبات املِسك الطبيعي والصناعي يف هذه املنتجات، 

ا حوهلا. ا موجزً واكتب تقريرً


اهليدروكربونات األروماتية املتعددة احللقات 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) وهـي مركبات 

طبيعية، ولكن قد يزيد النشاط اإلنساين من تركيزها يف البيئة. ولدراسة 
 حتليلها باستعامل نو عت عينات من الرتبة، وجر مركبات PAH مجُ

ن رئيس فيها. ب كل مكوّ مشعة ملعرفة متى ترسّ
الشـكل 29-2 يبـني تركيـز اهليدروكربونـات األروماتيـة املتعددة 
ثِر عليها يف سنرتال بارك يف مدينة نيويورك. احللقات (PAH) التي عُ

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

الشكل 2-29
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قارن بني معدالت تراكيز PAH قبل 1905م وبعد 1925م.. 98
تنتج بعض النباتات واحليوانات مركبات PAH بكميات . 99

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

التاسع عرش وبدايات العقد األول من  القرن العرشين.




جيـب أن تشـمل إجابـات الطـالب رسـم الصيغـة البنائية . 96

ـا حول  لرباعـي إيثيل الرصـاص Pb(C H  2 C H  3  )  4 ، ونقاشً
بدايـة اسـتخدامه، وأخطاره الصحية، وقائمـة ببعض دول 

العامل التي ال تزال تقوم بإضافته إىل البنزين. 
املصدر الطبيعي للمسك املستخدم يف العطور هو مسك ذكر . 97

الغزال. املركب العطري الرئيس هو 3– ميثيل بنتاديكانون 
احللقي، الذي يتم حتضريه يف صناعات العطور والكولونيا. 


البيانات مأخوذة من:

Smith, M. 2004. Science 39: 1021 - 1034

املتوسط 3 تقريبًا قبل 1905م ؛ و 13 تقريبًا بعد 1925م. . 98
الوقـود الرئيـس الـذي اسـتخدمه البـرش يف هـذا الوقـت . 99

هو اخلشـب. بدأت مسـتوياتPAH يف التزايـد عندما حلّ 
ا للوقود. الوقود األحفوري حمل اخلشب بوصفه مصدرً


ارجع إىل الدرس لرسم األشكال. . 92

a .2  n  =  2  2  = 4  :عدد ذرات الكربون الكريالية هو
b .2  n  =  2  3  = 8  :عدد ذرات الكربون الكريالية هو


حديد. 93
94 .1+ .a

2+ .b

1- .c

95 .2 C  2  H  6  + 7 O  2  → 4C O  2  + 6 H  2 O :إيثان
C  2 H  4  + 3 O  2  → 2C O  2  + 2 H  2 O   :إيثني

2 C  2  H  2  + 5 O  2  → 4C O  2  + 2 H  2 O :إيثاين
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يف . 1 األمينيـة،  األمحـاض  مجيـع  مثـل  األنيلـني،  يوجـد 

صورتني:

 

C22-182C-828378-08

H2N
C

H

—
—

COOH

CH3

Ú∏«f’CG-L

C22-183C-828378-08

H
C

NH2

—
—

COOH

CH3

Ú∏«f’CG-D
 

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

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

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

ثنائـي . 3 مـن   0.25 g عـىل  حيتـوي  حملـول  موالليـة  مـا 
الكلوروبنزين C6H4Cl2 املذاب يف g 10.0 من اهلكسان 

احللقي (C6H12) ؟

.a0.17 mol/kg

.b0.00017 mol /kg

.c0.025 mol /kg

.d0.014 mol/kg

استخدم اجلدول أدناه لإلجابة عن األسئلة 4 إىل 6.



C




H



°C



°C

90.698.5-716هبتان

119.793.6-1714- هبتني

8199.7-1712- هبتاين

56.8125.6-818أوكتان

101.7121.2-1816- أوكتني

79.3126.3-1814- أوكتاين

أقل . 4 عند  غاز  إىل  يتحول  الذي  اهليدروكربون  نوع  ما 
درجة حرارة بناءً عىل املعلومات يف اجلدول السابق؟

.aألكان

.bألكني
.cألكاين
.dأرومايت

اهليدروكربون، . 5 يف  الكربون  ذرات  عدد  إىل   n زَ  مَ رَ إذا 
ثالثية  رابطة  عىل  املحتوي  لأللكاين  العامة  الصيغة  فام 

واحدة؟
.aCnHn+2

.bCnH2n+2

.cCnH2n

.dCnH2n-2

درجة . 6 تكون  أن  السابق  اجلدول  عىل  ا  اعتامدً نتوقع 
انصهار النونان: 

.a.أعىل ممّا لألوكتان

.b.أقل ممّا للهبتان
.c .أعىل ممّا للديكان
.d.أقل ممّا للهكسان

أسئلة االختيار من متعدد 
1 .c

2 .d

3 .a

4 .b

5 .d

6 .a
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C° 20، يذوب . 7 atm 1.00 ودرجة حرارة  عند ضغط 
g CO2 1.72 يف 1L ماء. فام كمية CO2 الذائبة إذا ارتفع 

الضغط إىل atm 1.35 مع بقاء درجة احلرارة نفسها؟

.a2.32 g/L 

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

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

.a.ترتفع درجة حرارة النظام

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

اجلوي.
.d .يدخل السائل يف طور الغاز

C22-175C-828378-08

C — C — C— C

C C

C

C

C C

ما اسم املركب ذي الصيغة اهليكلية املبينة أعاله؟. 9

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

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


استخدم الرسم البياين املبني أدناه لإلجابة عن األسئلة 12- 10.

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

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

عند . 12 اجلزيئي  الرتتيب  يف  حتدث  التي  التغريات  صف 
زيادة الضغط من atm 8 إىل atm 16، مع بقاء درجة 

 .(0 °C) احلرارة ثابتة عند


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

األكسجني لتكوين املاء، فام كتلة األكسجني املستهلك؟ 
افرتض أن كالًّ من درجة احلرارة والضغط ثابتان. 

7 .a

8 .a

9 .d

أسئلة ا¬جابات القصيرة 
صلب. 10
درجة حرارة C °65- وضغط atm 4.8 تقريبًا. . 11
تتغري املادة من غاز إىل سائل كلام زاد الضغط؛ عندما تصبح . 12

ا تفقد طاقتها احلركيـة، وتصبح أكثر  اجلسـيامت أكثـر تراصًّ
ترتيبًا وقربًا بعضها إىل بعض. 

أسئلة ا¬جابات المفتوحة 
13 .2.63 g
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