كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات ،يجده هنا في الروابط التالية ألفضل
مواقع تعليمي إماراتي % 100

تطبيق المناهج اإلماراتية

االجتماعيات

الرياضيات

الصفحة الرسمية على التلغرام

االسالمية

العلوم

الصفحة الرسمية على الفيسبوك

االنجليزية

التربية االخالقية لجميع الصفوف

اللغة العربية

التربية الرياضية
مجموعات التلغرام.

مجموعات الفيسبوك

قنوات تلغرام

قنوات الفيسبوك

الصف األول

الصف األول

الصف األول

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السابع

الصف السابع

الصف السابع

الصف السابع

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع متقدم

الصف التاسع متقدم

الصف التاسع متقدم

تاسع متقدم

الصف العاشر عام

الصف العاشر عام

الصف العاشر عام

عاشر عام

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

عاشر متقدم

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

حادي عشر عام

الحادي عشر متقدم
ثاني عشر عام

الحادي عشر متقدم
الثاني عشر عام

الحادي عشر متقدم
الثاني عشر عام

ثاني عشر متقدم

الثاني عشر متقدم

ثاني عشر متقدم

حادي عشر متقدم
الثاني عشر عام
ثاني عشر متقدم
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8
م�شتقّات املر ّكبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
 8 - 1هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل

5 .5ارسم الصيغ البنائية ٍّ
لكل ممّا يأيت:
 -2 b .bكلوروبيوتان

ال�صفحات 76 - 81
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

——
——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——
——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

منها:
املجموع��ة الوظيفي��ة ه��ي ذرة �أو جمموع��ة م��ن ال��ذرات
تتفاعل بطرائق عدة.

CH3CH2CH2OHa .a

جمموعة الهيدروك�سيل؛ كحول

CH3CH2Fb .b

جمموعة الفلور؛ هاليد الألكيل

CH3CH2NH2c .c

جمموعة الأمينات؛ �أمني
—
—

O

CH3C — OH

جمموعة الكربوك�سيل؛ �أحما�ض كربوك�سيلية
الكيمياء :الف�صل 8

C23-053C-828378-08

—

وس�م املجموعة الوظيفية يف ٍّ
كل
عرف املجموعة الوظيفية،
ِّ
ِّ 6 .6
ّ س�م نوع املركّب العضوي ٍّ
لكل
من الصيغ البنائية اآلتيةُ ،ثم ِّ

دليل حلول الم�سائل

—

H H H H H H

Br

d .d

—

فيم ختتلف هاليدات األلكيل وهاليدات األريل؟
4 .4قارن َ
يُعدّ هاليدُ الألكيل �أحدَ م�شتقّات املر ّكبات الهيدروكربونية،
حي��ث ترتب��ط ذرة الهالوج�ين برواب��ط ت�ساهمي��ة بذرات
الكرب��ون الأليفاتي��ة ،يف ح�ين يُع��دّ هالي��دُ الأري��ل �أح��دَ
م�شتقّات املر ّكبات الت��ي يرتبط فيها ذرة الهالوجني بحلقة
بنزي��ن �أو مر ّكب��ات �أروماتي��ة (عطري��ة) �أخ��رى برابطة
ت�ساهمية.

—

ال�صفحة 81

—

التقومي 8 - 1

b. H—C—C—C—C—C—C—H
—

 -3 ،1ثنائي برومو - 2-كلوروبنزين

H H H H

F H F H H H

d.

Br

—

Cl

Cl

—

3 .3

Br

 -4 e .eبروموCl H- 1-
كلوروبنزين

—

 -1برومو� -5كلوروبنتان

—

alManahj.com/ae

—

H

H

H

H

H

H—C—C—C—C—C—H

—

Br

—

H

H

H

Cl

—

 -3 ،2ثنائي فلورو بيوتان

—

H

—

H

H

H

b. H—C—C—C—C—C—C—H
d.
Cl H
H H H H H H
Br
C—C—C—C—H
c. Cl—C—C—H
H Cl H H
Cl H
Cl H
H H H H
a. H—C—C—C—C—H
c. Cl—C—C—H
Cl
F H F H H H
 -3 ،1Cld H.dثنائي فلوروهكسان
H H H H
—C—C—C—C—C—C—H
d.
Cl
F H F H H H
H H H H H H
Br
b. H—C—C—C—C—C—C—H
d.
H Cl H H
Cl H
H H H H H H
Br
a. H—C—C—C—C—H
c. Cl—C—C—H
H Cl H H

—

H—C—C—C—C—H

—

F

Cl

 -1 ،1 ،1 c .cثالثي كلوروإيثان

F H F H H H

—

F

H

H H H H

—
——

H

2 .2

a. H—C—C—C—C—H

Cl H

سم هاليد األلكيل أو األريل التي لها الصيغ البنائية اآلتية:
ِّ

—

ال�صفحة 78

—

c. Cl—C—C—H

—

Cl H

م�سائل تدريبية

1 .1

H Cl H H
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8

قوم كي�ف يمك�ن تو ُّق�ع درج�ة غلي�ان الربوب�ان ،و
ِّ 7 .7
 -1كلوروبروبان عند إجراء مقارنة بينهام؟ فسرِّ إجابتك.
درج��ة غلي��ان  -1كلوروبروب��ان �أعل��ى م��ن درج��ة غليان
الربوب��ان؛ لأن جزيئ��ات  -1كلوروبروب��ان ُت�ش��كِّل روابط
ثائية القطب �أكرث من جزيئات الربوبان.

 8 - 2الكحوالت والإيرثات والأمينات
ال�صفحات 82 - 85

 -3 ،1 b .bثنائي هيدروكسيل بنتان حلقي
OH

OH

c .cثنائي بروبيل إيثر

CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH3

 -2 ،1 d .dبروبان ثنائي أمني

التقومي 8 - 2

CH3

ال�صفحة 85

8 .8حدِّ د عنرصي�ن يتواف�ران بش�كل كبير  يف املجموع�ات
الوظيفية.
الإجاب��ات املحتمل��ة :الأك�سج�ين ،النيرتوج�ين ،الفل��ور،
الكلور ،الربوم ،اليود ،الكربيت ،والفو�سفور.

NH2

NH2

CH

CH2

1111ناقش خ�واص الكح�والت ،واإليث�رات ،واألمين�اتُ ،ثمّ 
أعط استعاملاً واحدً ا ٍّ
لكل منها.
الكح��والت :معتدل��ة القطبي��ة ،وميك��ن �أن تك�� ِّون رواب��ط
هيدروجيني��ة مع جزيئات �أخرى؛ درج��ة غليانها �أعلى من
الألكانات التي لها نف�س ال�شكل واحلجم ،مثل الإيثانول.
الإيرثات :غ�ير قادرة عل��ى تكوين رواب��ط هيدروجينية؛
وه��ي م��ادة متطاي��رة ذات درجة غلي��ان منخف�ض��ة؛ و�أقلّ
ذوبا ًنا من الكحوالت يف املاء؛ ومن �أمثلتها :ميثيل الإيرث.
الأمين��ات :بع�ض الأمينات لها روائ��ح كريهة منفِّرة للب�شر،
منها على �سبيل املثال هك�سيل �أمني احللقي.

alManahj.com/ae

9 .9حدِّ د املجموعة الوظيفية ٍّ
وسم املادة ا ُملب َّينة لكلّ 
لكل ممّا يأيتِّ ،
صيغة بنائية.
—

a .a

NH2

CH3CHCH3

تمُ ثِّ��ل جمموع��ة  -NH2جمموع��ة الأم�ين الوظيفية؛
�أيزوبروبي��ل �أم�ين-2 ،بروبي��ل �أم�ين� ،أو � -2أمين��و
بروبان.
OH b .b

تمُ ثِّل جمموعة  OHجمموعة الهيدروك�سيل الوظيفية؛
هك�سانول حلقي.
CH3 — O — CH2CH2CH3 c .c

تمُ ثِّ��ل  - O -ذرة الأك�سجني يف �سل�سلة الكربون؛ ميثيل
بروبيل �إيرث.

OH

—

  

1212ح ِّلل  -اعتام ًدا عىل الصيغة البنائية أدناه  -أيّ املركّبني أكثر
ذائبية يف املاء؟ فسرِّ إجابتك.
CH3CH2

CH3 — O — CH3

يُعدّ الإيثانول �أكرث ذائبية يف املاء من ميثيل الإيرث؛ لأن
جزيئات��ه �أكرث قطبية ،فالكحوالت ،عل��ى الأغلب� ،أكرث
إيرثات.
ذائبية يف املاء من ال
C23-077C-828378
C22-37A-874637

1010ارسم الصيغة البنائية لكلّ جزيء ممّا يأيت:
-1 a .aبروبانول

CH3CH2CH2OH

132
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8

 8 - 3مر ّكبات الكربونيل
ال�صفحات 86 - 91

 8 - 4تفاعالت اأخرى للمر ّكبات الع�سوية

التقومي 8�3

ال�صفحات 92 �98

ال�صفحة 91

 .13صنِّـف رّ
كل مركرّب ملن مركرّبات الكربونيلل اآلتية إىل واحد
من أنواع املواد العضوية التي درستها يف هذا القسم.
O

—

.a

CH3CH2— O — C — CH3

اإ�سرت

CH3CH2CH2C —NH2
C23-102C-828378-08

O

التفك� الناقد
بيانات حول زيت الكانول

رقم
املحاولة

—

O

CH3CH2CH2CH

C23-104C-828378

األدهيد

�سي�ض

تران�ض

 .15حدِّ د الصيغلة العاملة لأللكانلات  .CnH2n+2اشلتق
الصيغلة العاملة التي ُمت ِّثلل األلدهيد ،والكيتلون ،واحلمض
الكربوكسيي.
الألدهيدCnH2nO :
الكيتون CnH2nO
احلم�ض الكربوك�سيليCnH2nO2 :
 .16استنتج ملاذا تكون املركرّبات العضوية التي حتتوي جمموعات
كربوكسليل ذات خلواص محضيلة عندملا تلذوب يف امللاء،
بينلا ال تكلون ملركرّبات أخرى مشلاهبة هللا يف الرتكيب مثل
األلدهيد اخلواص نفسها؟
تتاأ َّيــن جمموعــة الكربوك�سيــل ب�سهولــةَ ،
ومت َنــح اأيــون

دليل حلول الم�صائل

�سي�ض

تران�ض

()wt.%

()wt.%

()wt.%

()wt.%

1

4.90

69.10

5.80

70.00

2

4.79

63.75

4.61

64.00

3

4.04

68.96

4.61

67.00

4

5.99

62.80

7.10

65.00

5

4.60

68.10

5.38

66.50

 .1احسب النسبة املئوية للناتج يف كل حماولة يف اجلدول.

C23-099C-828378-08

 .14صف نواتلج تفاعلل التكاثلف بلني احلمض الكربوكسليي
والكحول.
النواجت هي اإ�سرت وماء.

التجريبية

اأحما�ض دهنية حم�ض الأوليك اأحما�ض دهنية حم�ض الأوليك

alManahj.com/ae

C23-103C-828378-08
كيتون
.d

ال�صفحة 95

O

اأميد
.c

خمترب حتليل البيانات

املحاكاة احلا�سوبية

—

.b

الهيدروجن  .H+ومع ذلك ،فاإن ذرة الهيدروجن املرتبطة
مبجموعة الكربونيل يف الألدهيد ل تتاأ َّين ب�سهولة.

رقم املحاولة
1
2
3
4
5

الن�سبة املئوية
الأحما�ض
الدهنية
تران�ض

حم�ض الأوليك
�سي�ض

118%
96 2%
114%
119%
117%

101%
100%
97 2%
104%
97 7%

أي املحاوالت تعطي أعىل نسلبة مئوية من متشلكِّالت
قوم رّ
ِّ .2
سليس�حلمض األوليك رّ
وأقل نسبة من متشكِّالت ترانس
 لألمحاض الدهنية؟توجــد اأعلــى ن�سبة من حم�ض الأوليــك يف املحاولة رقم ،4
وتوجد اأقلّ ن�سبة من الأحما�ض الدهنية يف املحاولة .2

الكيمياء :الف�صل 8
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8

التقومي 8 - 4

→ CH3CH— CHCH2CH3 + H2

a .a

CH3CH2CH2CH2CH3

b .b



→ CH3CH2CHCH2CH3 + OH-

C22-35A-874637
—

3 .3فسرِّ مل�اذا يت�مّ اس�تعامل ه�ذه التقني�ة؟ وه�ل ه�ي مفيدة يف
عمليات التصنيع؟
ُتع��دّ املحاكاة احلا�سوبية واملن�ش���آت اال�صطناعية ال�صغرية
مفي��دة؛ لأن تكلفتها �أقلّ من تكلفة ت�شغيل خطوط الإنتاج
الفعلي��ة ،كم��ا ميكن �ضب��ط العمليات الكيميائي��ة والتحكُّم
فيها مع احلدِّ الأدنى من النفقات.

1919أكم�ل كلّ معادل�ة ممّا يلي عن طري�ق كتابة الصيغ�ة البنائية
للنواتج األكثر احتاملاً .

Cl

CH3CH2CH(OH)CH2CH3

ال�صفحة 98



C23-113C-828378-08

2020تو َّق�ع النواتج فسرِّ مل�اذا يؤدي إضافة امل�اء إىل-1بيوتني إىل
1717صنِّ�ف كلّ تفاع�ل إىل اس�تبدال ،أو تكاث�ف ،أو إضافة ،أو
تك�ون نوعني م�ن النواتج ،بينما إضافة امل�اء إىل -2بيوتني
ُّ
حذف.
تكون نو ًعا واحدً ا من النواتج؟
ِّ
a 2.aCH2CH3
CH3CH— CHCH2CH3— H2 → CH3CH 2—CH
ق��د َين ُت��ج ع��ن �إ�ضاف��ة امل��اء �إىل  -1بيوت�ين الن��واجت
CH3CH— CHCH2CH3— H2 → CH3CH 2—CH2CH2CH3
 -1بيوتان��ول و�/أو -2بيوتان��ول؛ لأن جمموع��ة
الهيدروك�سي��ل رمب��ا ترتبط بذرة الكربون رق��م � 1أو  2من
�إ�ضافة
�سل�سلة الكربون املك َّونة من  4ذرات .يف حني َين ُتج عن �إ�ضافة
b .b 3 + H2O
امل��اء �إىل  -2بيوتني ،فقط  -2بيوتان��ول؛ لأن جمموعة
CH3CH2CH2CHCH3 → CH3CH2CH —CHCH
الهيدروك�سيل يجب �أن تكون على ذرة الكربون رقم .2
—

alManahj.com/ae

حذف

—

		 OH C22-34A-874637
CH3CH2CH2CHCH
C22-34A-874637
3 → CH3CH2CH —CHCH3 + H2O

OH

1818حدِّ د ن�وع التفاع�ل العض�وي الذي يحُ ِّقق أفض�ل ناتج لكلّ 
C23-110C-828378-08
عملية حتويل ممّا يأيت:
a .aهاليد ألكيل ← ألكني
C23-110C-828378-08
حذف

b .bألكني ← كحول
�إ�ضافة

التقومي 8-5
ال�صفحة 104

2121ارس�م الصيغة البنائية للبوليمر ال�ذي َينتُج عن املونومرات
اآلتية يف حالتي:
a .aاإلضافة

CH — CH
—

d .dألكني← هاليد ألكيل
�إ�ضافة

ال�صفحات 99 �104

Cl

—

c .cكحول  +محض كربوكسييل← إسرت
تكاثف

 8 - 5البوليمرات

Cl

CH CH C23-125C-828378-08
CI n

134
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8

b .bالتكاثف

الف�صل  8مراجعة الف�صل

O

—

ال�صفحات 109 - 114

NH2 — CH2CH2 — C — OH

O
C

8- 1
CH

CH2

NH
2
C23-126C-828378-08
n

سم تفاعل البلمرة اآليت :إضافة أو تكاث ًفا .فسرِّ إجابتك.
ِّ 2222
—

n

—N
—C

—

→ — CH2 — CH

CH2 — CH

—C
—N

�إ�ضاف��ة؛ لأن��ه ّ
مت االحتف��اظ ب��ذرات املونوم��ر جميعها يف
البوليمر دون فقدان �أيٍّ منها.
C23-128C-828378-08

تع�وض البوليم�رات الصناعي�ة يف كثير م�ن األحيان
2323حدِّ د ّ
الكثير من املواد الطبيعية مثل :احلجر ،واخلش�ب واملعادن،
والص�وف ،والقط�ن يف العديد من التطبيق�ات .حدِّ د بعض
مزاي�ا وعي�وب اس�تعامل امل�واد الصناعي�ة ب�دلاً م�ن املواد
الطبيعية.
ال تتعفَّ��ن امل��واد اال�صطناعي��ة مث��ل املنتج��ات الطبيعي��ة
كاخل�شب والقطن يف كثري م��ن الأحيان ،وال تت�آكل .وكذلك
ي�سه��ل �إنت��اج امل��واد اال�صطناعي��ة بالأ�ش��كال واحلج��وم
املطلوب��ة ،مث��ل الأحج��ار اال�صطناعي��ة .كم��ا �أن امل��واد
اال�صطناعي��ة ع��ادة ال ت�ص��د�أ �أو تت���آكل مث��ل املع��ادن� .أ ّما
العي��وب فه��ي �أن املنتج��ات الهيكلي��ة اال�صطناعي��ة ،مث��ل
اخل�ش��ب البال�ستيك��ي لي�ست ُ�صلب��ة ،وحتت��اج �إىل مزيد من
الدعم.

�إتقان املفاهيم
2525ما املجموعة الوظيفية؟
املجموع��ة الوظيفي��ة ه��ي ذرة �أو جمموعة م��ن الذرات يف
املر ّكب الع�ضوي ،وغال ًبا ما تتفاعل بطريقة مع ّينة.
2626ص�ف وقارن الصيغ البنائي�ة هلاليدات األلكي�ل وهاليدات
األريل.
حتت��وي هالي��دات الألكي��ل عل��ى ذرة هالوج�ين مرتبط��ة
بال�سل�سل��ة الكربوني��ة الأليفاتي��ة �أو احللقي��ة ،يف ح�ين
حتتوي هاليدات الأريل على ذرة هالوجني مرتبطة ب�صورة
مبا�ش��رة بذرة الكربون املوجودة يف ج��زيء البنزين �أو �أي
حلقة �أروماتية.
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2424تو َّقع اخل�واص الفيزيائية للبوليمر ال�ذي ُيصنَع من املونومر
اآليت :تناول خاصية الذوبان يف املاء ،والتوصيل الكهربائي،
وامللمس ،والنشاط الكيميائي.
CH2 = CH

	 CH3

2727م�ا امل�واد املتفاعل�ة الت�ي ستس�تعملها لتحوي�ل امليث�ان إىل
بروموميثان؟
بروم
سم األمينات التي تمُ ِّثلها الصيغ اآلتية:
ِّ 2828
CH3(CH2)3CH2NH2a .a
� -1أمينو بنتان

CH3(CH2)5CH2NH2b .b
� -1أمينو هبتان
CH3(CH2)2CH(NH2)CH3c .c
� -2أمينو بنتان
CH3(CH2)8CH2NH2d .d
� -1أمينو ديكان

يتّ�صف البوليمر مبلم�س �شمعي ،وقلّة الذوبان يف املاء ،ورداءة
التو�صيل للتيار الكهربائي ،بالإ�ضافة �إىل قلّة الن�شاط الكيميائي.
�ستكون من البال�ستيك القابل للت�شكُّل (الثريموبال�ستيك).
ويتك َّون من �سل�سلة طويلة من الألكان م�شابهة للبويل �إيثيلني.
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2929فِّس�رِّ ملاذا ت�زداد درجات غليان هالي�دات األلكي�ل بالتدريج عند
االجتاه إىل األسفل يف جمموعة اهلالوجينات يف اجلدول الدوري؟
يعود �سبب هذا النمط �إىل ازدياد عدد �إلكرتونات الهالوجينات
والتي تقع بعيدً ا عن النواة عند االنتقال من الفلور �إىل اليود
(العدد ال��ذري) .وميكن حتريك هذه الإلكرتونات ب�سهولة
فت�صبح ثنائية القطب ب�صورة م�ؤقتة .وتعمل قوة التجاذب
ثنائية القطب على جذبها م ًعا ،ونتيجة لذلك �ستحتاج �إىل قوة
كبرية لف�صلها .ومن َث ّم تزداد درجة غليان الهالو� -ألكانات
بزيادة حجم ذرة الهالوجني.

 -3 ،1d .dثنائي برومو بنزين

Br

Br

 -2 ،2 ،1، 1e .eرباعي فلورو إيثان
F

F

H C C H
F

F

3232ارسم الصيغة البنائية للمركّب  -1برومو  -2 -كلوروبروبان.

�إتقان ّ
حل امل�سائل

Br

O

—

H

C

O

—

3030ض�ع دائ�رة حول املجموع�ات الوظيفي�ة يف الصي�غ البنائية
ا ُملب َّينة يف الشكل ُ ،8-22ثمّ اذكر اسم ٍّ
كل منها.

—

Cl

CH2—CH—CH3

3333ارسم املتشكِّالت البنائية املحتملة مجيعها هلاليد األلكيل ذي
ّ سم كالًّ منها.
الصيغة اجلزيئية ُ ، C5H10Br2ثم ِّ
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OH
O

Br

Br

OCH3

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK -1,1

OH

O

Br
Br

Ú∏«fÉØdG .b

∂«∏«°ù«dÉ°S π«à«°SC’G ¢†ªM .a

Br

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-5 ,1

الشكل 8-22

حم�ض كربوك�سيلي ،و�إ�سرت	�ألدهيد ،و�إيرث ،وكحول

Br

3131ارسم الصيغة البنائية هلاليدات األلكيل أواألريل اآلتية:

Br

a .aكلوروبنزين

Br

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-3 ,3

Cl

—

2

Br
Br

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-2 ,2
Br

BrCH —CH —CH —CH—CH2—CH3
2

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-2 ,1

Br

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-4 ,2

 -1 b .bبرومو  - 4 -كلوروهكسان

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-3 ,2
Br

Br

Cl

Br

Br

2

 -2 ،1c .cثنائي فلورو  - 3 -أيودو هكسان حلقي

Br

Br

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-3 ,1

¿ÉàæH ƒehôH »FÉæK-4 ,1

F
F
I

136

الكيمياء :الف�صل 8

C22-02A-878750.ai
ben



دليل حلول الم�سائل

الـفـ�صل

دليل حلول الم�سائل

8

س�م متش�كِّلاً بنائ ًّيا واحدً ا حمتملاً عند تغيري موقع واحدة أو
ِّ 3434
أكثر من ذرات اهلالوجني ٍّ
لكل من هاليدات األلكيل اآلتية:
 -2 a .aكلورو بنتان
 -1كلوروبنتان -3 ،كلوروبنتان

 -1 ،1b .bثنائي فلورو بروبان
 -2 ،1ثنائي فلوروبروبان -3 ،1 ،ثنائي فلوروبروبان،
 -2 ،2ثنائي فلوروبروبان.
 - 3 ،1c .cثنائي بروموبنتان حلقي
� -2 ،1أو  -1 ،1ثنائي بروموبنتان حلقي.
 -1d .dبرومو - 2-كلوروإيثان
 -1برومو -1-كلورو�إيثان.
8 -2

�إتقان املفاهيم

�إيثيل �إيرث
e .eإنتاج األصباغ
�أنيلني
3737فس مل�اذا تك�ون ذوباني�ة جزيء الكح�ول يف امل�اء أكثر من
ذوبانية جزيء اإليثر رغم أن الكتلة املولية هلام متساوية؟
تك��ون الكح��والت دائ ًم��ا قطبية؛ وذلك ب�سب��ب عدم متاثل
توزي��ع ال�شحن��ات ح��ول ذرة الأك�سج�ين يف جمموع��ة
الهيدروك�سي��ل  .-OHيف ح�ين تعتم��د قطبي��ة الإي�ثر
على ال�ش��كل العام للإيرث .وغال ًبا ما تك��ون الكحوالت �أكرث
ذوبانية من الإيرثات يف املاء لأنه مذيب قطبي.
كثريا من األمينو
3838فس ملاذا تكون درجة غليان اإليثانول أعىل ً
إيثان رغم أن الكتلة املولية هلام متساوية تقري ًبا؟
لأن رواب��ط � O-Hأكرث قطبية من روابط  ،N-Hوتكون
الرواب��ط الهيدروجيني��ة ب�ين جزيئ��ات الإيثان��ول �أق��وى
م��ن الروابط بني جزيئ��ات الأمينوميث��ان .و َين ُتج عن قوى
التجاذب الأقوى درجات غليان �أعلى.
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3535ما اس�م هذا املركّب ا ُملبينَّ يف الش�كل 8-23؟ كيف يمكن
تغيري اخلواص الطبيعية له؟
— —

— — — —

H

— —

H

H

O

C

H

C

H

H

الشكل 8-23

ويت��م تلويث��ه ب�إ�ضافة كمية ب�سيط��ة من املواد
الإيثان��ول،
ّ
ال�سامة ،جلعله غري �صالح و�آمن لل�شرب.
إيث�را واح�دً ا
س�م كح�ولاً  ،أو أمينً�ا ،أو ً
3636تطبيق�ات عملية ِّ
ستعمل لكلّ غرض من األغراض اآلتية:
ُي َ
a .aمادة مطهرة
�إيثانول

 -1a .aبيوتانول
�إيثيل �إيرث ،بروبيل ميثيل �إيرث.

 -2b .bهكسانول
بروبيل �إيرث� ،أيزوبروبيل �إيرث� ،إيثيل بيوتل �إيرث ،بنتل
ميثيل �إيرث.
4040ارس�م الصيغ�ة البنائية ٍّ
لكل م�ن الكح�والت ،واألمينات،
واإليثرات اآلتية:
 -2 ،1a .aبيوتادايول

OH

—

للتجمد
c .cمانع
ّ
جاليكول الإيثلني �أو جاليكول الربوبيلني

إيث�را واح�دً ا ل�ه الصيغ�ة البنائية ٍّ
ل�كل م�ن الكحولني
ِّ 3939
س�م ً
اآلتيني:

OH

—

b .bمذيب للطالء
 -1ميثانول

�إتقان ّ
حل امل�سائل

CH2—CH—CH2—CH3

d .dخمدِّ ر
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 -5b .أمينوهكسان

b .bإسرت

—

—

NH2

O

CH3—CH—CH2—CH2—CH2—CH3

*—C—O—R

c .cكيتون
CH3
CH
—3
—
—
CH—O—CH
—

CH3

CH3

'R—C—R

d .dأميد

—

O H

—

-2d .ميثيل  -1-بيوتانول

—

c .cثنائي آيزوبروبيل إيثر

O

*—C—N—R

—

OH
—

CH2—CH—CH2—CH3

e .eبيوتيل بنتيل إيثر

O

—

CH3

e .eمحض كربوكسييل

*—C—OH

س�م األلدهيد ،أو الكيت�ون ،أو احلمض
4242اس�تعامالت شائعة ِّ
املس�تعمل ٍّ
ل�كل م�ن
الكربوكس�ييل ،أو اإلستر ،أو األمي�د
َ

alManahj.com/ae
NH2
—

 -3 ،1g .gثنائي أمينو بيوتان

األغراض اآلتية:

NH2

—

f .fبيوتيل حلقي ميثيل إيثر

—O—CH3

CH2—CH2—CH—CH3

h .hبنتانول حلقي

OH

a .aحفظ الع ّينات البيولوجية
فورمالدهيد
b .bمذيب لتلميع األظافر
�أ�سيتون
c .cمحض يف اخلل
حم�ض الإيثانويك (الأ�سيتيك)
d .dنكهة يف األطعمة واملرشوبات
بيوتانوات الإيثيل-2 ،ميثيل بيوتيل �أ�سيتات ،بنتانوات
البنتيل� ،إ�سرتات �أخرى.

8- 3

�إتقان املفاهيم
4141ارس�م الصيغة العامة لكلّ نوع من أنواع املركّبات العضوية
اآلتية:
a .aألدهيد

املس�تعمل إلنت�اج األسبرين م�ن محض
4343م�ا ن�وع التفاع�ل
َ
السلسيليك ومحض األسيتيك؟
تكاثف

—

O

*—C—H

138
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سم املركّبات الكربونيلية اآلتية:
ِّ 4545

�إتقان ّ
حل امل�سائل
4444ارسم الصيغ البنائية ملركّبات الكربونيل اآلتية:
 -2 ،2a .aثنائي كلورو  -2-بنتانون

—
—

—

Cl O

Cl

—

—

O

b .b

O

CH3 — CH2 — CH2 — C — H

بيوتانال
C23-188C-828378-08
c .c

CH3—CH—CH2—CH2—C—H

O

—

CH3

بيوتانون حلقي
C23-187C-828378-08
—

—

CH3—C—C—CH2—CH3

-4b .ميثيل بنتانال

——

O a .a

— CH3
—( CH2
)4 C — NH2

هك�سانو �أميد

c .cهكسانوات األيزوبروبيل

d .d

O

—

—
—

CH3
CH3—(CH2)4—C—O—CH
CH3

—

C23-190C-828378-08
O
— CH3
— ( CH2
)4 C — OH

حم�ض الهك�سانويك
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—

C23-189C-828378-08

d .dأوكتانوأميد

�إتقان املفاهيم

—

O

CH3—(CH2)6—C—NH2

 -3e .فلورو -2-ميثيل محض البيوتانويك

F

—

—

O

—

CH3—CH—CH—C—OH
CH3

f .fبنتانال حلقي

O

4646حتضري املركّب�ات العضوية ما املواد األولية الالزمة لتحضري 
معظم املركّبات العضوية الصناعية؟
الوقود الأحفوري مثل النفط ،والغاز الطبيعي.
4747فسرِّ أمهية تصنيف التفاعالت الكيميائية؟
ملا كانت التفاعالت الكيميائية كثرية ،ف�إن ت�صنيفها ي�ساعد
الط�لاب والكيميائيني عل��ى زيادة فهمه��ا وتذ ّكرهاُّ ،
وتوقع
نواجت التفاعالت اجلديدة.

—

4848اكت�ب اس�م التفاعل العض�وي اللازم إلج�راء التغيريات
اآلتية:

C—H

g .gميثانوات اهلكسيل

8- 4

=

O

( 2)—CH
H—C—O—CH
5
3

a .aألكني ← ألكان
الإ�ضافة

b .bهاليد األلكيل ← كحول
اال�ستبدال
c .cهاليد األلكيل←ألكني
احلذف
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5151م�ا نوع التفاعل الذي يعمل عىل حتويل الكحول إىل كلّ نوع
من املركّبات اآلتية:

d .dأمني +محض كربوكسييل ← أميد
التكاثف
e .eكحول ← هاليد األلكيل
اال�ستبدال

a .aإسرت
التكاثف

f .fألكني ←كحول
الإ�ضافة ،والتميّه (�إ�ضافة املاء)

b .bألكني
احلذف

�إتقان ّ
حل امل�سائل
4949صنِّف كلاًّ م�ن التفاعالت العضوية اآلتية إىل اس�تبدال ،أو
إضافة ،أو أكسدة واختزال ،أو حذف ،أو تكاثف.
 -2a .aبيوتني  +هيدروجني ← بيوتان
الإ�ضافة

b .bبروب�ان  +فل�ور ← -2فلوروبروب�ان  +فلوري�د
اهليدروجني.
اال�ستبدال

c .cهاليد األلكيل
اال�ستبدال
d .dألدهيد
الأك�سدة
ِ
اس�تعمل الصي�غ البنائية لكتابة معادلة تفاع�ل التكاثف بني
5252
اإليثانول ومحض الربوبانويك.
O

=
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 -2c .cبروبانول ← بروبني  +ماء
احلذف

=

→ CH3—CH2—OH + CH3—CH2—C—OH
O
CH3—CH2—C—O—CH2—CH3 + H2O

d .dبيوتني حلقي  +ماء ← بيوتانول حلقي
الإ�ضافة

8- 5

ِ
استعمل الصيغ البنائية لكتابة معادالت التفاعالت اآلتية:
5050

a .aتفاعل االس�تبدال بني  -2كلوروبروبان واملاء لتكوين
 -2بروبانول وكلوريد اهليدروجني.
Cl

OH

—

—

CH3CHCH3 + H2O → CH3CHCH3 + HCl

b .bتفاع�ل اإلضاف�ة بين  -3هكسين والكل�ور لتكوين
 -4 ،3ثنائي كلوروهكسان.

�إتقان املفاهيم
5353ارشح الف�رق بين عمليت�ي البلم�رة باإلضاف�ة والبلم�رة
بالتكاثف.
يف عملي��ة البلم��رة بالإ�ضاف��ة ،تبق��ى ذرات املونوم��رات
جميعه��ا الداخلة يف البوليمر الناجت ،يف حني �أنه يف عملية
البلم��رة بالتكاث��ف ،ي�ش�ترك مونوم��ران على الأق��لّ ٍّ ،
لكل
منهم��ا جمموعت��ان وظيفيت��ان ،لتكوين البوليم��ر ،ويرافق
ذلك فقدان جزيء �صغري مثل املاء.

→ CH3CH2CH=CHCH2CH3 + Cl2
Cl Cl
—
—
CH3CH2CHCHCH2CH3
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�إتقان ّ
حل امل�سائل

البوليمر II

5454تصني�ع البوليمر ما املونومرات الت�ي يلزم أن تتفاعل إلنتاج
ٍّ
كل من البوليمرات اآلتية؟
a .aبويل إيثيلني
الإيثيلني )(C2H4

H

H

C

C

H

H

O

O

—

H

H

O

—

n

C

C

n

OH

C

C

O

5757ادرس الصي�غ البنائي�ة للبوليم�رات ال�واردة يف اجل�دول
ّ قرر هل تَنتُج هذه البوليمرات عن عملية بلمرة
ُ ،8-14ث�م ِّ
اإلضافة أو بلمرة التكاثف.

b .bبويل أكريلونيرتيل
عملية بلمرة بالإ�ضافة
c .cبويل يورإيثان
عملية بلمرة بالتكاثف

alManahj.com/ae

 .cبويل رباعي فلورو�إيثيلني
(
رباعي فلورو�إيثيلني )

F

F

C

C

F

F

n

d .dبويل بروبلني
عملية بلمرة بالإ�ضافة
5858اهلرمون�ات البرشي�ة أيّ اهلالوجين�ات يوج�د يف اهلرمونات
التي تُنتِجها الغدة الدرقية الطبيعية يف اإلنسان؟
اليود

مراجعة عامة

سم البوليمرات الناجتة من املونومرات اآلتية:
ِّ 5555
CH3Cla .a

5959صف خواص األمحاض الكربوكسيلية.
ً
أحما�ضا �ضعيفة ،ذات مذاق
ُتعدّ الأحما�ض الكربوك�سيلية �
حم�ضي ،وتتك َّون من جزيئات قطبية.

بويل فينيل كلوريد.
CH2=CCl2b .b

بويل فينيلدين كلوريد.

6060ارسم الصيغ البنائية للمركّبات اآلتية:
 - 2a .aبيوتانون

OH

C— O

CH3
n

n

II

دليل حلول الم�سائل

I

C23-192C-828378-08

CH3—C—CH2—CH3

b .bبروبانال

O

=

— — CH — CH2 — — CH2 — C — CH2

O

=

5656اختر البوليم�ر يف ٍّ
كل م�ن األزواج اآلتي�ة ال�ذي تتو َّقع أن
تكون ذائبة أكرب يف املاء.
a .a

II

I

a .aالنايلون
عملية بلمرة بالتكاثف

b .bبويل إيثيلني تريافثاليت
ثنائي  -بيتا -هيدروك�سي تريافثاليت
H

n

البوليمر C23-191C-828378-08II

n

H

b .b

— — CH2 — CH2 — — CH2 — CH

CH3—CH2—C—H
الكيمياء :الف�صل 8
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c .cمحض اهلكسانويك

=

O

CH3—(CH2 )4—C—OH

d .dأميد هبتان

a .aاملاء    

� ،CH3CH2OHإيثانول

=

O

CH3—(CH2)5—C—NH2

سم نوع املركّب العضوي الناتج عن التفاعالت اآلتية:
ِّ 6161
a .aاحلذف يف الكحول
�ألكني

b .bهيدروجني
� ،CH3CH3إيثان
c .cكلوريد اهليدروجني     
 ،CH3CH2Clكلورو�إيثان
d .dالفلور
—

F

—

F

b .bإضافة كلوريد اهليدروجني إىل األلكني
هاليد الألكيل
c .cإضافة املاء إىل األلكني
كحول

6363ارسم الصيغة البنائية للمركّبات العضوية الناجتة عن تفاعل
اإليثني مع ٍّ
كل من املواد اآلتية واكتب أسامءها.

 -2 ،1 ، CH2CH2ثنائي فلورو�إيثان.

التفكري الناقد
6464التقويم ذوبانية محض اإليثانويك (محض األس�يتيك) عالية
يف امل�اء ،وأحيان�ا تكون األمح�اض الكربوكس�يلية يف احلالة
الطبيعي�ة عىل ش�كل سلس�لة طويل�ة ،مثل مح�ض الباملتيك
) (CH3(CH2)14COOHغري ذائبة يف املاء .فسرِّ ذلك.
ي��ذوب حم���ض الإيثانوي��ك يف امل��اء ،لأن جزيئات��ه �صغرية
ن�سب ًّي��ا ،وت�شكِّل رواب��ط هيدروجينية مع املاء عن��د ت�أ ُّينها،
ً
ترابطا قطب ًّيا �أيون ًّيا عن��د ت�أ ُّينها .وتكون جزيئات
وتك�� ِّون
الأحما���ض الكربوك�سيلي��ة ذات ال�سل�سل��ة الطويل��ة م��ن
الكرب��ون غ�ير قطبي��ة .وال تك�� ِّون ه��ذه اجلزيئ��ات غ�ير
القطبي��ة رواب��ط قوية مع جزيئات امل��اء ،وعلى الرغم من
ذل��ك ،متيل جزيئ��ات الأحما���ض الكربوك�سيلي��ة على نح ٍو
ب�سيط �إىل تكوين روابط مع املاء.

alManahj.com/ae

d .dاستبدال جمموعة اهليدروكسيل مكان ذرة اهلالوجني.
كحول
6262اكتب استعاملني ٍّ
لكل من البوليمرات اآلتية:

a .aبويل بروبيلني
�أوعية للم�شروبات ،واحلبال ،و�أدوات املطبخ.

b .bبويل يورإيثان
الأث��اث ،وخم��دات الفوم ،والطالء املق��اوم للماء ،وبع�ض
�أجزاء الأحذية.
c .cبويل رباعي فلوروإيثيلني
�أدوات الطبخ غري القابلة لاللت�صاق ،وتغليف الكب�سوالت
الدوائية ،ويف حمرّ كات ال�سيارات.

——

a .a

O

NH2

—

d .dبويل فينيل كلوريد
الأنابي��ب البال�ستيكي��ة ،وتغطي��ة اللح��وم واملفرو�شات،
واملالب���س الواقية من املطر ،وج��دران املنازل ،وخراطيم
املياه.

6565تفسير الرس�وم العلمية اعم�ل قائم�ة بجمي�ع املجموعات
الوظيفية الظاهرة يف املركّبات العضوية اآلتية:
CH— C

OH

CH2

OH
OH

ÉHhOÉØ«d

جمموعة كربوك�سيل ،وجمموعة �أمني ،وجمموعتا هيدروك�سيل.

C23-195C-828378-08
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مكون من أربع
6868حدِّ د ارس�م الصيغة البنائية ملركّب عض�وي َّ
ذرات كربون وينتمي إىل كلّ نوع من أنواع املركّبات اآلتية:

O

—

b .b

—
CH3 C CH3

a .aاإلسرتات

CH3

¿hÒà°ù«LhôH

O

O
ÌjEG π«ãjEOG »FÉæK

جمموعتا كربونيل ،وجمموعة C=C

ÌjEG π«ãjEG »FÉæK

C23-194C-828378-08

6666التواصل اكتب الصيغة البنائية لكلّ املتشكِّالت البنائية ذات
الصيغ اجلزيئية اآلتيةُ ،ثمّ اذكر اسم كلّ متشكِّل.

O
O

O
OG π«ãjEG
äGƒfÉãjE

äGƒfÉãjEG π«ãjEG

b .bاأللدهيدات
OH

∫ƒfÉJƒ«H -1 OH
∫ƒfÉJƒ«H -1

C3H8Oa .a

H

O
O

∫ÉJÉJƒ«H H
∫ÉJÉJƒ«H

c .cاإليثرات

OjEG π«ãjEG

ÌjEG π«ãjEG »FÉæK

ãjEG π«ãjEG

alManahj.com/ae

C2H4Cl2b .b

Cl Cl

H

C22-07A-878750.ai
C22-07A-878750.ai
O
ben
ben
ÌjEG π«ãjEG »FÉæK

C

C

H

H

H

H

¿ÉãjEG hQƒ∏c »FÉæK -2,1

H

Cl

C

C

H

Cl

H

OH
— CH

—

OH

—CH2

O

d .dالكحوالت

OH

HO
O

O

∫ƒfÉJƒ«H -1

الشكل 8-24

H

∫ƒfÉJƒ«H -1

ÉJƒ«H

6969التو ُّقع يص�ف تفاع�ل اهللجن�ة األح�ادي تفاع�ل اس�تبدال
ben
C22-07A-878750.ai
ذرة هيدروجين واحدة بذرة هالوجين .بينام يصف تفاعل
ben
اهللجن�ة الثنائ�ي تفاع�ل اس�تبدال ذريت هيدروجين ب�ذريت
هالوجني.
a .aارسم مجيع الصيغ البنائية املمكنة للمواد الناجتة عن تفاعل
يتضمن تفاعل البنتني مع .Cl2
اهللجنة األحادي الذي
َّ
Cl

Cl
Cl

�أربع جمموعات هيدروك�سيل ،ورابطة  C=Cلألكني حلقي،
وجمموعة كربونيل ،وجمموعة �إيرث.
C23-197C-828378-08

دليل حلول الم�سائل

ÉJƒ«H

C22-07A-878750.ai

OH

C ÚeÉà«a

O

O H

OH

¿ÉãjEG hQƒ∏c »FÉæK -1,1

6767تفسير الرس�وم العلمية حتت�اج اخلاليا احلية يف اإلنس�ان إىل
تكون النسيج الضامّ مثل تلك
فيتامني   Cلتصنيع املواد التي ِّ
املوج�ودة يف األربط�ة .اكتب أسماء املجموع�ات الوظيفية
املوجودة يف جزيء فيتامني  Cا ُملبينَّ يف الشكل .8-24

O
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b .bارس�م الصيغ البنائية املمكنة مجيعه�ا للمواد الناجتة عن
يتضمن تفاعل البنتني مع .Cl2
تفاعل اهللجنة الثنائي الذي
َّ
Cl

تفسريا للعالقة التي توص ّلت إليها يف اجلزء .b
c .cقدِّ م
ً
عن��د ازدي��اد ع��دد ذرات الكرب��ون يف الكح��ول ،ت��زداد
الأج��زاء غري القطبية ،يف حني تبقى الأجزاء القطبية
ثابت��ة .ونتيجة لذلك ،تق��لّ الذائبي��ة يف جزيئات املاء
القطبية.

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

ِ
مس�تعملاً البيانات يف اجلدول ،أوجد العالقة بني ذائبية
b .b
الكحول يف املاء وحجم الكحول.
تقل ذائبية يف املاء عند ازدياد حجم الكحول.

Cl

Cl

مراجعة تراكمية
7171ما اخلطوة املحدِّ دة للتفاعل؟
اخلط��وة الأبط���أ للتفاع��ل االبتدائ��ي والتي ت���ؤدي �إىل
تكوين املعقَّد املن�شَّ ط.
7272اعتما ًدا عىل مبدأ لوتش�اتيليه ،كيف تؤ ِّثر زي�ادة حجم وعاء
التفاعل يف االتزان:

alManahj.com/ae
Cl

Cl

Cl

Cl

ين��زاح االت��زان نح��و الي�سار؛ لوج��ود عدد م��والت �أكرث
مقارنةً مع اجلهة اليمنى.

اجلدول  8-15ذائبية الكحول يف املاء
)(mol/100g H2O

C22-05A-878750.ai

)2SO2(g) + O2(g) ⇋ 2SO3(g

الذائبية

الكحول
ا�سم ben

�صيغة الكحول

ميثانول

CH3OH

غري حمدَّ د

�إيثانول

C2H5OH

غري حمدَّ د

بروبانول

C3H7OH

غري حمدَّ د

بيوتانول

C4H9OH

0.11

بنتانول

C5H11OH

0.030

هك�سانول

C6H13OH

0.058

هبتانول

C7H15OH

0.0008

7070تقوي�م ادرس اجلدول  8-15من حي�ث ذائبية بعض أنواع
ِ
اس�تعمل ه�ذا اجل�دول لإلجاب�ة عن
الكح�والت يف امل�اء.
األسئلة اآلتية:

7373قارن بني اهليدروكربونات املشبعة وغري املشبعة.
حتت��وي الهيدروكربونات امل�شبعة عل��ى روابط �أحادية ،يف
ح�ين حتت��وي الهيدروكربون��ات غ�ير امل�شبعة عل��ى رابطة
ثنائية �أو ثالثية على الأقلّ بني ذرات الكربون.

تقومي �إ�ضايف
الكتابة يف الكيمياء
7474نظرة تارخيية اكتب قصة قصرية حول حياتك لو كنت تعيش
يف القرن الثامن قبل تطوير البوليمرات الصناعية.
يج��ب �أن تت�ض َّم��ن �إجابات الط�لاب مناق�ش��ة البدائل التي
ميكن ا�ستعمالها م��كان البوليمرات اال�صطناعية يف احلياة
واال�ستعم��ال اليوم��ي ،مث��ل �أكيا���س البال�ستي��ك ،املط��اط،
النايلون و�ألياف البولي�سرت ،وزجاجات البال�ستيك.

املتكونة بني جمموعة  -OHيف الكحول واملاء؟
a .aما نوع الرابطة ِّ
روابط هيدروجينية

144
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اختبار ُم َّ
قن

اأ�سئلة امل�ستندات
املسلتعملة لعالج الربو
مـواد الصيدلية حتتوي العديد من األدوية
َ
مركرّبات الكلوروفلوروكربون .ومع ذلك نادى بروتوكول مونرتيال
بفرض حظر عىل اسلتعال هذه املركرّبات عام  2008م واسلتبدال
مركرّبات اهليدرو فلوروألكان هبا .وقد وجد أن اثنني من مركرّبات
اهليدروفلوروألكان) (HFAsغي ف رّعاله يف دفع أدوية الربو إىل الرئتني ،كا
يتوجب خفض جرعة الدواء إىل النصف عند استعال اهليدرو فلوروألكان.
بلني الشـكل  8-25تركيز العالج بعد اسلتعال بخة واحدة من
ُي رّ
مركرّب بيكلوميثازون باستعال بخاخات  CFCوأخرى باستعال
بخاخات. HFA

ال�صفحة 115

اأ�سئلة الختيار من متعدِّ د
 .1ما النواتج املتو َّقعة هلذا التفاعل؟

?→CH3CH2CH2Br+NH3

.a

CH3CH2CH2 NH2Br + H2

.b

CH3CH2CH2NH3 + Br2

.c

CH3CH2CH2NH2 + HBr

.d

CH3CH2CH3 +NH2Br

≈dhC’G áYô÷G ó©H êÓ©dG õ«côJ

c

HFA Propellant
CFC Propellant

0.4

)ΩódG õ«côJ (ng mL-1

 .2ما نوع التفاعل اآليت؟

alManahj.com/ae
H O

—
—

—
—

0.2

H O

→ H C C OH + H3C C C OH
NH2

NH2
H O

)øeõdG (h

 .75بعلد اسلتعال جرعلة واحلدة ملن علالج بيكلوميثلازون
أي البخاخلات أ رّدت إىل تركيز أعىل
 ،beclomethasoneرّ
للعالج يف الدم HFA :أو CFC؟
HFA

H

O

الشكل 8-25

C C N C C
H H
NH2

—
—

12

10

8

6

4

2

0

OH + H2O

—
—

CH3

 .cإضافة

 .aاستبدال

 .dحذف

 .bتكاثف

C23-151C-828378-08

b

 .3ما نوع املركرّب الذي ُيم ِّثله اجلزيء اآليت؟
—

—

—

—

دليل حلول الم�صائل

—

 .77نحتلاج إىل نصف الكمية من العالج عند اسلتعال مركرّبات
 HFAباملقارنلة بمركرّبلات  CFCللحصلول علىل الرتكيلز
نفسله يف الدم .استَنتِج مزايا اسلتعال جرعة رّ
أقل من الدواء
للحصول عىل نتائج مماثلة.
اإذا تناول املري�ض ن�سف اجلرعة ،ف�سيكون ا ّ
أقل عر�سة لالإ�سابة
بالآثار اجلانبية للدواء ،اإ�سافة اإىل اأن تكلفة الدواء �ستكون ا ّ
أقل.

—

 .76متى يصل تركيز العالج إىل الذروة؟
بعد نحو �ساعة واحدة تقري ًبا.

—
—

O H H H

H2N — C— C— C— C— H
H H H

 .aأمني

 .bأميد

 .cإسرت

C23-150C-828378-08

 .dإيثر
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4 .4ما نوع التفاعل ا ُملبينَّ أدناه؟
—

H—C—C—C—H

— —

H

H

— —

— —

9 .9ما نوع املجموعة الوظيفية يف املركب اآليت؟

—

H

H

—

→

Br2

H

—

H

+

H

8 .8ما اسم هذا املركّب؟
حم�ض البيوتانويك
o

Br

Br

—

H—C—C—C—H

CH3 CH2 CH2 — C -H

H

—

o

S10-10A-868204-08
c .cتكاثف

  C -Hﺃﻟﺪﻫﻴﺪ

 .cبلمرة

 .dهلجنة

d .dحذف املاء 	

ِ
استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال رقم .5

d

1010ما الصيغة البنائية املخترصة للهبتان؟
 C7CH16أو

�أ�سئلة الإجابات املفتوحة

CH2CH3

—

ِ
استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال رقم .11

—

CH3 — C — CH2CH2CH3
H

—

 -2c .بروبيل بيوتان

a

6 .6أيّ املشت ّقات اهليدروكربونية له الصيغة العامة R-OH؟
a .aالكحول

 .cالكيتون

 .dاحلمض الكربوكسييل

b .bاألمني


—

 -2b .ميثيل بنتان

 -1d .إيثيل -1-ميثيل بيوتان


—

C22-14A-874637

—

أي ممّا يأيت ُيعدّ االسم الصحيح للمركّب؟
ٌّ 5 .5

CH2 — CH — CH2

CH2 — CH — CH3
CH2 — CH3

—

CH3 CH3

CH3

alManahj.com/ae

 -3a .ميثيل هكسان

� ) �( �

CH3

ٌّ 1111
كل من الصيغتني البنائيتين أعاله هلام نفس الصيغة اجلزيئية
CH-CH-220-824533-08
 .C6H14ه�ل يمك�ن اعتبار ٍّ
كل منهام متش�كِّلاً لآلخر؟ فسرِّ 
إجابتك.
ال ُتع��د ال�صيغت��ان �أع�لاه مت�ش��كِّالت ،فاملت�ش��كِّالت متتل��ك
ال�صيغ��ة اجلزيئي��ة نف�سه��ا ،ولكنه��ا تختل��ف يف ال�صيغ��ة
البنائي��ة الهند�سي��ة .وعل��ى الرغ��م م��ن اخت�لاف هذي��ن
الرتكيب�ين � ،اّإل �أن لهم��ا اال�س��م نف�سه وفق نظ��ام االيوباك
) ،(IUPACوه��و( -3ميثيل بنتان) .فهما املر ّكب نف�سه،
ولكنهما ُعر�ضا بطريقة خمتلفة.

a

�أ�سئلة الإجابات الق�صرية

ِ
استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين  7و .8
—

—

—

—

—

OH

—

O
——

H

H

H

H—C—C—C—C
H

H

H

S10-06A-868204

7 .7ما املجموعة الوظيفية الظاهرة يف هذا املركّب؟
جمموعة الكربوك�سيل
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الع�ضوية احليوية
املر ّك
باتاﻟﺤﯿﺎة
ﻛﯿﻤﯿﺎء
 9 - 1الربوتينات

ال�صفحات 118 - 123

التقومي 9 - 1
ال�صفحة 123

1 .1صف ثالثة بروتينات ،وحدِّ د وظائفها.
ك�سر الربوتني �إىل �أحما�ض �أمينية.
البابايني� :إنزمي ُي ِّ
الهيموجلوبني :ينقل الأك�سجني يف اجل�سم.
الكوالج�ين :بروت�ين بنائ��ي يوج��د يف اجلل��د ،والأربطة،
والأوتار ،والعظم.
2 .2ق�ارن  بني بناء األمح�اض األميني�ة ،وثنائي الببتي�د ،وعديد
وأيا لديه
وأيا لدي�ه أكرب كتلة جزيئية؟ هّ
الببتي�د ،والربوتني .هّ
أصغر كتلة جزيئية؟
ُتع��دّ الأحما���ض الأميني��ة وح��دات فردي��ة م��ن املر ّكب��ات
احليوي��ة ،ترتب��ط بع�ضها ببع���ض .يك ِّون ثنائ��ي ببتيد �إذا
ارتبط حم�ضان �أميني��ان ،ويك ِّون متعدِّ د الببتيد �إذا ارتبط
�أك�ثر من ع�ش��رة �أحما�ض �أميني��ة� ،أ ّما �إذا ارتب��ط �أكرث من
ً
حم�ض��ا �أمين ًّي��ا فيك�� ِّون بروتي ًنا .م��ن الأ�صغر �إىل
خم�س�ين
الأك�بر :حم���ض �أمين��ي ،ثنائ��ي الببتي��د ،عدي��د الببتيد،
بروتني.

قوم م�ا خ�واص الربوتين�ات الت�ي جتعلها عوامل مس�اعدة
ِّ 4 .4
مفيدة؟ وكيف ختتلف عن عوامل مس�اعدة أخرى س�بق أن
درستها؟
ُتع��دّ الربوتين��ات عوام��ل حمفِّزة مفي��دة؛ ب�سب��ب حجمها
الكب�ير والع��دد الكب�ير واملتن ِّوع م��ن املجموع��ات الوظيفية
عل��ى ال�سال�س��ل اجلانبي��ة للأحما���ض الأميني��ة� .إذ �أن
معظ��م العوام��ل املحفِّ��زة غ�ير الع�ضوي��ة مر ّكب��ات �أ�صغ��ر
بكثري.
5 .5ارشح ثلاث وظائ�ف للربوتين�ات يف اخلالي�ا ،وأعط مثالاً 
عىل كلّ وظيفة.
تعم��ل الربوتين��ات ك�أنزمي��ات ،ونق��ل مر ّكب��ات �أ�صغ��ر ،ويف
تكوين تراكيب ،وكهرمونات.
محض�ا أمين ًّيا من اجل�دول  9-1يمكن تصنيفه يف كلّ 
6 .6صنِّف ً
فئة من األزواج اآلتية:

alManahj.com/ae

3 .3ارس�م تركيب ثنائي الببتي�د  ، Gly-Serوضع دائرة حول
الرابطة الببتيدية.
يج��ب �أن ُيبينِّ الرتكي��ب جمموعة  COOHمن اجلالي�سني
و NH2من ال�سريين ي�ساهمان يف عمل رابطة ببتيدية ،كما
هو َّ
مو�ضح فيما يلي:
H

—

H CH2

— —

— — —

OH

=

H O
Ser

=

H2N—C—C—N—C—C—OH
H O
Gly

a .aغري قطبي مقابل قطبي
غري قطبي :اجلالي�سني ،الفالني ،الفينيل الألنني.
قطب��ي :ال�سريي��ن ،الك�ستال�ين ،اجللوتام�ين ،الالي�س�ين،
حم�ض اجللوتاميك.

b .bأرومايت مقابل أليفايت
�أروماتي :الفينيل الألنني
�أليفاتي :الآخرون جميعًا
c .cمحيض مقابل قاعدي
حم�ضي :حم�ض اجللوتاميك .
قاعدي :الالي�سني.

 9 - 2الكربوهيدرات
ال�صفحات 124 - 126

التقومي 9-2
ال�صفحة 126

7 .7ارشح وظائف الكربوهيدرات يف املخلوقات احلية.
ُتع��دّ الكربوهي��درات امل�ص��در الرئي�س والف��وري للطاقة يف
وتخدم � ً
أي�ضا كم�ستودع لتخزين الطاقة.
املخلوقات احلية،
ِ
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8 .8صف تراكي�ب الس�كريات األحادي�ة والثنائي�ة والعدي�دة
وأيا له أصغر كتلة؟
التسكر .هّأيا له أكرب كتلة جزيئية؟ هّ
ال�سكري��ات الأحادي��ة مر ّكب��ات حتت��وي عل��ى جمموع��ات
هيدروك�سي��ل متع��دِّ دة وجمموع��ة الدهي��د �أو كيت��ون.
وال�سكري��ات الثنائي��ة �سكّ��ران �أحادي��ان مرتبط��ان م ًع��ا
برابط��ة �أي�ثر� .أ ّم��ا ال�سكريات عدي��دة الت�سكّ��ر فهي عدّ ة
�سكري��ات �أحادي��ة مرتبطة م ًع��ا بروابط �إي�ثر .والرتتيب
م��ن الأ�صغ��ر �إىل الأكرب ه��و� :سك��ر �أحادي ،و�سك��ر ثنائي،
و�سكريات عديد الت�سكّر.
9 .9قارن بني تراكيب النش�ا والسليلوز .كيف تؤ ِّثر االختالفات
يف الرتكي�ب يف مقدرتن�ا على هض�م هذي�ن النوعين م�ن
السكريات؟
يحت��وي ٌّ
كل من الن�شا وال�سليل��وز على وحدات بناء �أ�سا�سية
توج��ه الروابط
م��ن اجللوك��وز .وهما يختلف��ان يف طريقة ّ
التي تمُ ِ�سك باجللوكوز م ًعا يف الفراغ .وب�سبب االختالف يف
ال�شكل ه��ذا ،ف�إن �إنزمياتنا اله�ضمي��ة ال ت�ستطيع �أن تفكِّك
ال�سليلوز.

 9 - 3الليبيدات
ال�صفحات 127 - 131

التقومي 9 - 3
ال�صفحة 131

1212صف وظيفة الليبيدات.
ُتخزِّن الطاقة بف ّعالية ،وتك ِّون معظم تركيب اخلاليا احلية.
1313صف تراكي�ب األمحاض الدهني�ة ،واجلليرسيدات الثالثية،
والليبيدات الفوسفورية ،والستريويدات ،والشمع.
الأحما�ض الدهني��ة :حم�ض كربوك�سيل��ي طويل ال�سل�سلة
�صيغت��ه CH3(CH2)nCOOH؛ اجلل�سري��د الثالث��ي:
ثالث��ة �أحما���ض دهني��ة مرتبطة م��ع جلي�س��رول بروابط
�إ�س�تر؛ الليبي��د الفو�سف��وري :حم�ضان دهني��ان وجمموعة
ُفو�سفات مرتبطة مع جل�سرول بروابط �إ�سرت؛ ال�ستريويد:
ال يحت��وي على �أحما�ض دهنية ولكن لديه تركيب ذو �أربع
حلقات.

alManahj.com/ae

1010احس�ب إذا كان ألحد الكربوهيدرات  2nمتش�كِّلاً حمتملاً ،
حيث  nتس�اوي عدد ذرات الكربون يف الرتكيب ،فاحسب
ع�دد املتش�كِّالت املحتمل�ة للس�كريات األحادي�ة اآلتي�ة:
اجلالكتوز ،واجللوكوز ،والفركتوز.
n
4
مت�شكِّلاً 2 = 2 = 16
اجلالكتوز:
n
4
مت�شكِّلاً 2 = 2 = 16
اجللوكوز:
n
3
مت�شكِّالت 2 = 2 = 8
الفركتوز:
1111تفسير الرس�وم العلمية انس�خ رس�م الس�كروز عىل ورقة
منفصل�ة ،وضع دائ�رة حول جمموع�ة اإليث�ر الوظيفية التي
تربط الوحدات األساسية السكرية م ًعا  .
CH2OH
O
HO

CH2OH

148

OH
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1414اعمل قائمة بوظيفة مهمة ٍّ
لكل من الليبيدات اآلتية:

a .aاجلليرسيدات الثالثية
اجلل�سريد الثالثي :املكوِّن الرئي�س لتخزين الليبيدات.

b .bالليبيدات الفوسفورية
الليبيدات الفو�سفورية :تكوِّن الأغ�شية اخللوية.
c .cالشموع
ال�شمع :تكوِّن �أغلفة واقية.
d .dالستريويدات
ال�ستريويدات :هرمونات ،وفيتامينات ويف الأغ�شية احليوية.
1515اذكر تفاعلني من تفاعالت األمحاض الدهنية.
الت�صب والهدرجة.
نُّ

HO
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1616صف تركيب األغشية اخللوية وعملها.
لدي��ه طبقت��ان م��ن الليبي��دات الفو�سفوري��ة ،مرتّب��ة
بحيث تكون ذيولها غ�ير القطبية نحو الداخل ور�ؤو�سها
القطبية متّجهة نحو اخلارج .وتعمل كحاجز ي�سمح ملواد
بالدخول واخلروج من اخللية.
1717اكتب معادلة اهلدرجة الكاملة للحمض الدهني غري املش�بع
ومحض اللينوليك.

 9 - 4الأحما�ض النووية
ال�صفحات 132 - 135

خمترب ّ
حل امل�شكالت
ال�صفحة 134

التفكري الناقد
A T
G C
C G
T A
A T

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

CH 3(CH 2) 4CH=CHCH 2CH=CH(CH 2) 7COOH+
2H2 → CH3(CH2)16COOH

1818تفسري الرسوم العلمية ارس�م البناء العام لليبيد فوسفوري،
وعينِّ عليه األجزاء القطبية وغري القطبية.
»Ñ£b
CHO— »ægO ¢†ªM
»Ñ£b ÒZ
CH2O— »ægO ¢†ªM

T
A

—

CH2O—PO4

G
T

C
C

T

C

—

يجب �أن ُيب�ِّينِنِّ الر�سم جمموعتني م��ن الأحما�ض الدهنية،
وجمموعة فو�سفات واحدة مرتبطة باجللي�سرول برابطة
�إ�س�تر .حيث تك��ون جمموع��ة الفو�سفات قطبي��ة ،يف حني
تكون جمموعتا الأحما�ض الأمينية غري قطبية.

T

A

T

A

A

A
T
C

G

G
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A

T

G

A

A
A T
T

A T
G C
C G
T

A

C24-26C-828378-08
A T C G G Tben
T A A A C G
T A G C C A A T T T G C

C24-27C-828378-08

1 .1قارن بني التسلس�ل يف الرشيط الذي ُصنع حدي ًثا والتسلسل
Rhonda
يف الرشيط األصيل الذي يرتبط به.
ت�سل�س��ل القواع��د يف ال�شريط اجلدي��د ُمك ِّم��ل للت�سل�سل يف
ال�شريط الأ�صلي الذي يرتبط به.
2 .2ارشح إذا ُل ِّونت قطعة  DNAاألصلية باللون األمحر ،و ُل ِّونت
النيوكليوتيدات احلرة باللون األزرق ،فام نمط األلوان الذي
تكونت حدي ًثا؟ وهل ستكون
س�يكون يف قطعة  DNAالتي َّ
مجيع القطع اجلديدة هلا األلوان ذاهتا؟
�سيك��ون جلمي��ع اجلزيئ��ات  DNAاجلديدة �شري��ط �أحمر
و�شري��ط �أزرق .وه��ذا ُيب�ِّي ننِّ �أن الت�ضاعف ن�ص��ف حتفظي.
فكلّ جزيء له �شريط �أ�صلي و�شريط جديد.
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3 .3ارشح كي�ف يمك�ن أن يتأ َّثر املخلوق احل�ي إذا حدث خطأ
وضح
يف أثن�اء تضاعف  DNAفيه؟ وهل التأثريات دائمة؟ ِّ
إجابتك.
�س ُيم�� َّرر اخلط���أ �إىل  RNAحيث �س ُي�ستخ��دَ م لتوجيه �إنتاج
بروتني فيه خلل؛ الحتوائه على حم�ض �أميني غري �صحيح.
و�إذا ح�صل هذا اخلط�أ يف خلية تنا�سلية وكان الربوتني حيو ًيا
للحياة ،ف�إن الفرد اجلديد لن يعي�ش .نعم �ستكون الت�أثريات
دائمة؛ لأن اخلط�أ �سيت�ضاعف.
التقومي 9 - 4
ال�صفحة 135

1919ارشح الوظيفة األساسية ٍّ
لكل من  RNAو .DNA
الوظيف��ة الأ�سا�سي��ة ل��ـ ِ  RNAه��ي بن��اء الربوتين��ات.
والوظيف��ة الأ�سا�سي��ة ل��ـ ِ  DNAه��ي تخزي��ن املعلوم��ات
الوراثية.

الف�صل  9مراجعة الف�صل
ال�صفحات 139 - 143

9- 1

�إتقان املفاهيم
املكون�ة م�ن ثامني�ة أمح�اض أمينية؟
ُس�مى السلس�لة َّ
2424م�اذا ت ّ
املكونة من  200محض أميني؟
والسلسلة َّ
ببتيد ،بروتني.
س�م نوعين م�ن املجموع�ات الوظيفي�ة الت�ي تتفاع�ل م ًعا
ِّ 2525
أيضا املجموع�ة الوظيفية يف
لتكوي�ن رابط�ة ببتيدية،
وس�م ً
ِّ
الرابطة الببتيدية نفسها.
جمموعتا �أمني وكربوك�سيل؛ جمموعة �أميد.
ِ
اس�تعمل الرموز ا ُملب َّينة لتمثيل تراكي�ب أربعة أمحاض أمينية
2626
يتكون ٌّ
كل منها
خمتلفة ،لرس�م تراكيب أربعة ببتيدات ممكنة َّ
م�ن أربع�ة أمح�اض أمينية يمك�ن ربطه�ا برتتيب�ات خمتلفة:
◆:3
األمين�ي
احلمض األميني  ■ :1احلم�ض
احلمض األميني  ▲ :2احلمض األميني ● :4
�إجابات حمتملة:
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املكونات البنائية اخلاصة ٍّ
لكل من  RNAو. DNA
2020حدِّ د ِّ
يحت��وي  RNAعل��ى الرايب��وز ،وجمموع��ات الفو�سف��ات،
وقواع��د  ،Aو ،Cو ،Gو .Uويحت��وي  DNAعل��ى ديوك�سي
رايبوز ،وجمموعات فو�سفات ،وقواعد  ،Aو ،Cو ،Gو.T
2121اربط وظيفة  DNAبرتكيبه.
يتك َّون  DNAمن �شريطني ينفكّان ُث ّم يك ِّونان �أزواج قواعد
نيرتوجيني��ة مك ِّملة .وتت�ض َّم��ن هذه العملية ن�س��خ ت�سل�سل
مر َر املعلومات الوراثية �إىل اخلاليا
 DNAمتا ًم��ا كما هو ،ل ُت ِّ
اجلديدة.

■▲◆●; ▲◆●■; ◆●■▲; ●■▲◆

س�م مخس�ة أجزاء من اجلسم حتتوي
2727ترشيح جس�م اإلنسان ِّ
بروتينات بنائية.
�إجابات حمتملة :جلد ،و�أربطة ،و�أوتار ،وعظام ،و�شعر.

2222ح ِّلل تركي�ب األمح�اض النووي�ة لتحدي�د الرتكي�ب ال�ذي
أمحاضا.
جيعلها
ً
يتك�� َّون  RNAم��ن �شري��ط واح��د ،و ُي�ستخ��دَ م يف �صناع��ة
يقرره ترتيب
الربوتينات وفق ت�سل�سلٍ للأحما�ض الأمينية ِّ
ُ
جمموعة
القواع��د النيرتوجينية يف  .RNAحي��ث جتعل
َ
أحما�ض النووية حم�ضية.
الفو�سفات ال

2828ع�دِّ د أربع وظائف رئيس�ة للربوتينات ،وأع�ط مثالاً واحدً ا
عىل بروتني يقوم بكلّ وظيفة من هذه الوظائف.
�إجابات حمتملة� :أنزميات :البابايني ،ولربوتينات النقل:
هيموجلوبني؛ دعم بنائ��ي :الكوالجني؛ ات�صال :هرمونات
الغدة الدرقية.

2323تو َّقع م�اذا س�يحدث إذا احتوى   DNAالذي حيمل ش�يفرة
صنع بروتني عىل تسلسل قواعد خاطئ.
ق��د يحتوي الربوت ُ
ني ال��ذي ُي�صنع من  DNAوف��ق ت�سل�سلٍ
َ
الت�سل�سل اخلاطئ للأحما�ض الأمينية.
خاطئ للقواعد

2929صف شكلني شائعني لرتكيب الربوتني الثالثي األبعاد.
لول��ب �ألفا هو جزء ملتف من �سل�سلة بروتني� .صحيفة بيتا
ه��ي م�ساح��ة منب�سطة حي��ث تنط��وي �سل�سل��ة �إىل اخللف
والأمام تكرا ًرا.
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س�م املجموع�ات الوظيفية يف السالس�ل اجلانبية لألمحاض
ِّ 3030
األمينية اآلتية:
a .aاجللوتامني
جمموعة �أميد.

الرتيبتوف��ان حم���ض �أمين��ي كبري غ�ير قطب��ي� ،أورماتي ال
يذوب يف املاء ،وله درجتي ان�صهار وغليان مرتفعتني ن�سب ًّيا.
وهو وحدة بناء للربوتينات � ً
أي�ضا.
3535هل ثنائي ببتيد الاليسين -الفالني هو املركّب نفسه كثنائي
وضح إجابتك.
ببتيد الفالني -الاليسني؟ ِّ
ال ،كلّ حم�ض �أميني له جمموعة خمتلفة متعلّقة بالرابطة
الببتيدية.

b .bالسريين
جمموعة هيدروك�سيل
c .cمحض اجللوتاميك
جمموعة كربوك�سيل

ٍ
لتفاعل ما؟
3636إنزيامت كيف تخُ ِّفض اإلنزيامت طاقة التنشيط
تك�� ِّون الأنزميات رواب��ط عديدة مع امل��واد اخلا�ضعة لفعل
الإنزمي ،فتنخف�ض طاقتها التن�شيطية.

d .dالاليسني
جمموعة �أمني
3131ارشح كيف يعمل املوقع النشط لإلنزيم.
يرتب��ط املوقع الن�شط مع امل��واد .ويحدث تفاعل بني املواد
الت��ي تخ�ضع لفع��ل الأنزمي لأنه��ا تبقى قريبة م��ن بع�ضها
البع�ض وتقل طاقة التن�شيط.

3737كيمي�اء اخللية معظ�م الربوتين�ات ذات الش�كل الك�روي
موجه�ة ،بحيث تك�ون معظ�م أمحاضها األميني�ة الالقطبية
يف اجلهة الداخلية واألمحاض القطبية موجودة عىل الس�طح
اخلارج�ي .فه�ل يمك�ن أن يكون ذل�ك معق�ولاً من حيث
وضح إجابتك.
طبيعة بيئة اخللية؟ ِّ
نع��م .الو�سط اخللوي مائي ،لذلك ف�إنه من املعقول �أن تكون
الأحما���ض الأميني��ة القطبي��ة لربوتين��ات اخللي��ة عل��ى
ال�سط��ح اخلارجي للجزيء ،و�أحما���ض �أمينية قطبية �أقلّ
يف الداخل.

alManahj.com/ae

ِ 3232
أع�ط مثالاً على محض أميني ل�ه حلقة أروماتية يف سلس�لته
اجلانبية.
فينل الألنني.
سم محضني أمينيني غري قطبيني وآخرين قطبيني.
ِّ 3333
غري قطبي :اجلالي�سني ،الفالني ،الفينيل الألنني.
قطبي :ال�سريين،ال�سي�ستني،اجللوتامني ،الالي�سني ،حم�ض اجللوتاميك.
3434الرتكيب ا ُملبي يف الش�كل  9-24للرتيبتوفان .صف بعض
أي
اخلواص التي تتو َّقعها للرتيبتوفان ،بنا ًء عىل تركيبه .وإىل ٍّ
وضح
من املركّب�ات العضوية احليوي�ة ينتم�ي الرتيبتوفان؟ ِّ
إجابتك.

�إتقان ّ
حل امل�سائل
3838بك�م طريقة يمكنك ترتيب ثالثة أو أربعة أو مخس�ة أمحاض
أمينية خمتلفة يف الببتيد؟
203 = 8.0×103
204 = 1.6×105
205 = 3.5×106

NH

C
CH2

الشكل 9-24

—

OH

C

3939كم رابطة ببتيدية توجد يف ببتيد حيوي مخسة أمحاض أمينية؟
4

H2N C

H O

دليل حلول الم�سائل
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4040الربوتينات متوس�ط الكتل�ة املولي�ة حلم�ض أمين�ي يف ببتيد
متع�دِّ د ه�و  .110فما الكتل�ة املولي�ة التقريبي�ة للربوتينين 
اآلتيني؟
محضا أمين ًّيا)
a .aاألنسولني (ً 51

51×110 = 5610 ≅ 5600

محضا أمين ًّيا)
b .bاملايوسني (ً 1750

1750×110 = 192500 ≅ 190000

4141حدِّ د عدد األمحاض األميني�ة والروابط الببتيدية التي توجد
يف الببتيد ا ُملبينَّ يف الشكل .9-25

—

—

CH2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

H—N—C—C

—

N—C—C

O

H

O

H

H

الشكل 9-25

� 4أحما���ض �أميني��ة؛  3روابط ببتيدية كما ه��و مبينَّ فيما
يلي:
OH

—

—

—

—

H

—

—

—

—

N—C—C

O

—

O

CH3
CH

H

CH2

الالكتوز �سكر ثنائي

تتك�ون عند احت�اد س�كرين أحاديني
4545م�ا ن�وع الرابطة الت�ي
َّ
لتكوين سكر ثنائي؟
رابطة �إيرث
مصطلحا علم ًّيا ٍّ
لكل ممّا يأيت:
4646السكريات أعط
ً
a .aسكر الدم

b .bسكر املائدة

H

جلوكوز
�سكروز
فركتوز

d .dسكر احلليب

الكتوز

H—N—C—C

—

H

H

N—C—C
H

d .dالرايبوز �سكر �أحادي

.h

الفركتوز �سكر �أحادي

O

—

N — C — C — OH

c .cالسكروز �سكر ثنائي

.g

c .cسكر الفاكهة

OH

H 3C
—

H

b .bاجللوكوز �سكر �أحادي

.f

اجلاليكوجني �سكر عديد الت�سكر

—

O

—

SH

CH2

CH2

a .aالنشا �سكر عديد الت�س ّكر

.e

السليلوز �سكر عديد الت�سكر

alManahj.com/ae
H

—

N—C—C

O

H

CH

H

CH2

H

—

O

N — C — C — OH

4343الكربوهيدرات صنِّف الكربوهيدرات اآلتية إىل س�كريات
أحادية ،أو ثنائية ،أو عديدة التسكّر:

OH

H3C

CH3

CH2
H

�إتقان املفاهيم

سم متشكِّلني للجلوكوز.
ِّ 4444
الفركتوز ،واجلالكتوز.

OH

SH

9- 2

H

4242مع�دل الكتل�ة املولي�ة حلم�ض أمين�ي ه�و ، 110 g/mol
احس�ب عدد األمح�اض األميني�ة التقريبي يف بروتين كتلته
املولية  36,500 g/mol
36,500 ÷ 110 ≅ 332
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4747الس�ليلوز والنش�ا قارن بين الرتاكي�ب اجلزيئي�ة للس�ليلوز
والنشا ا ُملب َّينة يف الشكل .9-26
H
O

OH

H

H

OH

O

OH

CH2OH
O

O
H

H
H

CH2OH

H

OH

OH

H

H

H
O

OH

H

H

OH

O

CH2OH
O

O

OH

H

H
H

CH2OH

H

OH

OH

H

H

H
O

OH

H

H

OH
OH

O

CH2OH
O

O
H

H
H

CH2OH

H

OH

OH

H

H
O

يتكون الس�كر الثنائ�ي املالتوز من وحديت جلوكوز .ارس�م
َّ 5050
تركيبه.
يج��ب �أن ُيبينِّ الرتكيب وحدتي جلوكوز ترتبطان برابطة
�إيرث كما هو َّ
مو�ضح فيما يلي:
CH2OH

CH2OH

Rƒ∏«∏°ùdG

O

O

OH

OH
CH2OH

CH2OH

O

O
O

O

CH2OH

CH2OH

O

O

OH
CH2

CH2OH
O
O

O
O

OH

O

O

O
OH

O

É°ûædG

HO

RƒàdÉŸG

OH

س�كرا
5151مل�اذا ُينتِ�ج متيّ�ه الس�ليلوز ،واجلاليكوجني ،والنش�ا
ً
أحاد ًّيا واحدً ا فقط؟ وما السكر األحادي الذي َينتُج؟
البوليم��رات الثالثة جميعها م�صنوعة من اجللوكوز فقط.
لذا� ،س َين ُتج اجللوكوز فقط عند التم ّيه.

alManahj.com/ae

الشكل 9-26

يحت��وي الرتكيب��ان عل��ى تراكي��ب حلقية مت�شابه��ة ،ولكن
متفرع.
تركيب ال�سليلوز طويل� ،أ ّما الن�شا فرتكيبه ِّ

=
—

—

—

—

—

—

—

—

دليل حلول الم�سائل

H OH H OH O H
—

4949اس�تَنتِج كيف تعط�ي االختالف�ات يف ترتيب�ات الروابط يف
السليلوز والنشا خواص خمتلفة؟
ترتب��ط وحدات البناء الأ�سا�سية (املونومرات) م ًعا بطرق
خمتلف��ة .فال�سليل��وز بوليم��ر ط��ويل يتك�� ّون م��ن �سال�س��ل
متوازي��ة تتما�س��ك ب�ش��دّ ة بع�ضه��ا م��ع بع���ض يف ح��زم� .أ ّما
التفرع من �أن يك ِّون
متف��رع؛ حيث مينع هذا
الن�ش��اء بوليمر
ِّ
ُّ
مرتا�صة.
الرتكيب حز ًما
ُ
ّ

5353ارسم تراكيب الفركتوز عندما يكون يف صورة سلسلة مفتوحة.
ضع دائرة حول كلّ ذرة كربون غري متامثلةُ ،ثمّ احسب عدد
املتشكِّالت الفراغية التي هلا صيغة الفركتوز نفسها.
n
مت�شكِّالت 2 = 23 = 8
—

4848الكيمياء يف النباتات قارن بني وظائف النش�ا والس�ليلوز يف
ووضح أمهية الرتكيب اجلزيئي ٍّ
لكل منهام بالنس�بة
النباتاتِّ ،
لوظيفته.
املادت��ان م��ن ال�سكري��ات عدي��دة الت�سك��ر املوج��ودة يف
النبات��ات � .اّإل �أن الن�ش��اء ُي�ستع َم��ل الخت��زان الطاق��ة،
ال�صلبة .وي�سمح
ويك ِّون ال�سليلوز جدران اخلالي��ا النباتية ُّ
الرتكي��ب الطويل الطويل لل�سليلوز لل�سال�سل �أن تلت�صق م ًعا
ب�ش��دة مك ِّون��ة تركي ًبا قو ًّيا ُ�صل ًبا .يف ح�ين يتك َّون الن�شا من
مما يجعله
وحدات جلوكوز وهو غري قابل للذوبان يف املاءّ ،
خمز ًنا ج ّيدً ا للطاقة.

5252اهلضم مل�اذا ال يمك�ن أن يتح َّل�ل الس�كر الثنائ�ي أو العديد
التسكّر عند عدم وجود املاء؟ د ِّعم إجابتك بمعادلة.
تنك�سر روابط الإي�ثر ) (C-O-Cالتي تربط
يج��ب �أن
َّ
ال�سكري��ات م ًع��ا لتكوين رابطت��ي  COHبدمج امل��اء ،وهذا
تفاع��ل مت ّيه .واملعادلة هي عك�س تل��ك املوجودة يف ال�شكل
� 4-10صفحة .125

HO—C—C—C—C—C—C—OH
C C C
H

H H OH H

5454الس�كريات قارن من حيث الصيغة اجلزيئي�ة والكتلة املولية
واملجموعات الوظيفية ٍّ
لكل من اجللوكوز والفركتوز.
اجللوكوز والفركتوز مت�شكِّالن بنائ ّيان .لذلك ،لهما ال�صيغة
اجلزيئي��ة نف�سه��ا ) (C6H12O6والكتل��ة املولي��ة نف�سه��ا
) .(180g/molويحت��وي كالهم��ا عل��ى  5جمموع��ات
هيدروك�سيل � ،اّإل �أن الفركتوز يحتوي على جمموعة كيتون
� ً
أي�ضا ،يف حني يحتوي اجللوكوز على جمموعة �ألدهيد.
الكيمياء :الف�صل 9
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 .55منظور تارخيي الكربوهيدرات ليست هيدرات الكربون كا
يوحي االسلم بذللك .ارشح كيف حدث هلذا املفهوم غي
الصحيح.
ال�سيغة البنائية العامة للكربوهيدرات هي .Cn)H2O(n
اعتقــد العلمــاء القدمــاء يف البداية اأن هــذه املر ّكبات هي
هيــدرات الكربــون .اأ ّمــا الآن فمــن املعــروف اأنــه ل توجــد
جزيئــات مــاء مرتبطــة بجزيئــات الكربوهيــدرات ،ا ّإل اأن
ا�سم املر ّكبات بقي دون تغي�.

اإتقان ّ
حل امل�سائل
 .56الكربوهيدرات املع َّقدة السلتاكيوز سلكر رباعي حيتوي عىل
وحلديت -Dجاالكتلوز ،ووحلدة - Dجلوكلوز ،ووحدة
 - Dفركتلوز والكتللة املوليلة رّ
للكل وحلدة سلكر هلي
 180g/molقبلل ارتباطهلا م ًعلا يف هلذا السلكر الرباعي.
يتحرر جلزيء ماء واحد مقابل رّ
كل وحديت سلكر
فلإذا كان رّ
ترتبطان م ًعا فا الكتلة املولية للستاكيوز؟

 .59الصابون واملن ِّظفـات ارشح كيف أن تركيب الصابون جيعله
عامل تنظيف ف رّع ًاال.
لل�سابــون طرف غ� قطبي يــذوب الأو�ســاخ وال�سحوم غ�
الدهنية ،كما اأن طرفه الآخر قطبي قابل للذوبان يف املاء،
وهذا ي�سمح للماء اأن يغ�سل ال�سابون والأو�ساخ.
 .60ارسم جز ًءا من غشاء ليبيدي ذي طبقتني ،وأرش إىل األجزاء
القطبية وغي القطبية من الغشاء.
يجب اأن ي�سبه الر�سم ال�سكل � 9-17سفحة .130
á«∏ÿG êQÉN

á≤ÑW
ó«Ñ«dƒØ°Sƒa
áLhOõe

ÒZ ∫ƒjP
á«Ñ£b

á«Ñ£b ¢ShDhQ
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)4×180 g/mol( - )3×18 g/mol( = 666 g/mol

9- 3

اإتقان املفاهيم
 .57قارن بني تركيبي اجلليرسيد الثالثي والليبيد الفوسفوري.
اجلل�سريــد الثالثــي :جزيء جلي�ســرول ترتبط به ثالثة
اأحما�ــض دهنيــة بروابــط اإ�ســرت .الليبيــد الفو�سفــري:
جــزيء جلي�سرول يرتبط به حم�ســان دهنيان وجمموعة
فو�سفات بروابط اإ�سرت.
أيلا تكون درجلة انصهاره أعلىل :اجلليرسيد الثالثي
 .58تو َّقع رّ
املأخلوذ ملن دهن البقلر ،أو اجلليرسيد الثالثلي املأخوذ من
فرس إجابتك.
زيت الزيتون؟ ِّ
يحتــوي دهــن البقــر علــى دهــون م�سبعــة اأكــر مــن زيــت
الزيتون .وترتا�ض الأحما�ــض الدهنية امل�سبعة م ًعا اأف�سل
مــن الأحما�ض الدهنية غ� امل�سبعــة ،لذلك �ستكون درجة
ان�سهار الليبيد البقري اأعلى من زيت الزيتون.
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á«∏ÿG πNGO

أي
 .61أيلن ُخت َ
تلزن األمحلاض الدهنية يف جسلم اإلنسلان؟ ويف رّ
صورة؟
يف اخلاليا الدهنية على �سكل جل�سريد ثالثي.
 .62ملا نوع الليبيد الذي ال حيتوي عىل سالسلل أمحاض دهنية؟
وملاذا تُصنَّف هذه املركرّبات عىل أهنا ليبيدات؟
ال�ست�ويــدات؛ لأنهــا ثنائيــة اجلزيئات ،وكبــ�ة احلجم،
وغ� قطبية.
 .63الصابون ارسلم تركيلب صابلون باملتلات الصوديلوم.
)الباملتلات هو القاعدة املرافقة للحمض الدهني املشلبع ذي
 16ذرة كربون واملعروف باسلم محض الباملتيك( .وأرش إىل
طرفيه القطبي والالقطبي.
CH3)CH2(14COO-Na+

الطرف الأي�سر غ� قطبي والطرف امل�سحون قطبي.
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 .64حلدِّ د هل ُيعلدرّ رّ
محضلا دهن ًّيا ،أو جلرسيد
كل تركيب ممرّا يأيت ً
فرس
ثالثلي ،أو ليبيد فوسلفوري ،أو سلتيويد ،أو شلم ًعا؟ ِّ
إجابتك.
——

.a

CH2OH

O

O

——

H3C C OH

H3C

——

�ست�ويد؛لأن تركيبه يحتوي على حلقات.

—

O — P — O — CH2

-

—

.b

—

O

O

-

—

CH — O — C — CH2
O

اإتقان املفاهيم
تكون النيوكليوتيد؟
 .67ما الرتاكيب الثالثة التي ِّ
�سكر ،فو�سفات ،قاعدة نيرتوجينية.
سم محضني نوويني موجودين يف املخلوقات احلية.
ٍّ .68
 RNAو.DNA

O

O

9- 4

H2C — O — C — CH2

 .69ارشح دور  DNAو  RNAيف إنتاج الربوتينات.
يحمل  DNAتعليمات ل�سنع بروتينات ُمت ِّرر التعليمات اإىل
رتجم تعاقب القواعــد اإىل تعاقب اأحما�ض
 RNAالــذي ُي ِ
اأمينية يف اأثناء بناء الربوتن.
 .70أين يوجد  DNAيف اخلاليا احلية؟
يف النواة.

alManahj.com/ae

ليبيــد فو�سفــوري؛ لوجــود حم�سن دهنيــن وجمموعة
فو�سفات مرتبطة مع جلي�سرول بروابط اإ�سرت.

اإتقان ّ
حل امل�سائل
 .65إذا كانت كثافة محض الباملتيك الدهني تساوي 0.853g/ml
عند  . 62˚Cفا كتلة ع رّينة من محض الباملتيك حجمها 0.886 L

عند درجة احلرارة نفسها؟
ح ِّول احلجم من  Lاإىل ُ ،mLث ّم ا�سربه يف الكثافة:

 .71صف أنواع الروابلط والتجاذبات التي تربط وحدات البناء
األساسية م ًعا يف جزيء .DNA
روابط ت�ساهميــة تربط ال�سكريــات والفو�سفات .وروابط
هيدروجينية تربط القواعد م ًعا يف مركز اللولب.
بني يف الشـكل  9-27إىل DNA
 .72صنِّف الرتكيب النووي ا ُمل َّ

فرس إجابتك.
أو ِّ ،RNA

0.853 g
_ 1000 mL
= 756 g
_× 0.886 L
×
1L
1 mL

 .66الدهـون غر املشـبعة كم ً
ملوال من غاز اهليدروجلني تتط رّلبه
هدرجة تاملة لل  1 molمن محض اللينوليك؟ اكتب معادلة
علا بأن الصيغة الكيميائية حلمض
موزونة لتفاعل اهلدرجةً .
اللينوليك هي:
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

ﺟﻮﺍﻧﲔ

G

ﻳﻮﺭﺍﺳﻴﻞ

U

ﺳﺎﻳﺘﻮﺳﲔ

C

ﺃﺩﻧﲔ

A

الشكل 9-27

بــدل مــن
الرتكيــب هــو RNA؛ لأن اليورا�سيــل موجــود ً
بــدل مــن ديوك�ســي
الثاميــن .وال�سكريــات هــي رايبــوز ً
رايبوز ،الذي يتكوَّن من �سريط واحد.

يتطلّــب  3molمــن  H2للهدرجــة الكاملــة حلم�ــض
اللينولنيك.
C18H30O2+3H2 → C18H36O2
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7373ترتبط القاع�دة جوانني يف تركيب  DNAثنائي اللولب دائماً 
بالسايتوسني ،ويرتبط األدنني دائًام بالثايمني .فامذا تتو َّقع أن
تكون النسب بني كميات   ، A، T، Cو  Gيف طول معينّ من
DNA؟
�إن  ،T=Aو.G=C
7474نس�خ  DNAحيت�وي أحد أرشط�ة ج�زيء  DNAالرتتيب
القاعدي التايل:
C-C-G-T-G-G-A-C-A-T-T-A

فم�ا تعاق�ب القواع�د عل�ى الش�ريط اآلخ�ر ف�ي جزيء
DNA؟
G-G-C-A-C-C-T-G-T-A-A-T

7575العملي�ات احليوية ق�ارن بين التفاعلات الصافي�ة للبن�اء
الضوئ�ي والتنف�س اخلل�وي م�ن حي�ث امل�واد املتفاعل�ة،
والنواتج ،والطاقة.

البناء ال�ضوئي:

7878كم جرا ًما من اجللوكوز يمكن أن يتأكسد كل ًّيا بوساطة 2.0

 Lمن غاز  O2يف الظروف املعيارية يف أثناء التنفس اخللوي؟
من املعادلة املوزونة :طاقة C6H12O6 +6O2 → 6CO2 + 6H2O +
اح�سب عدد م��والت الأك�سجني  ،Oوعدد موالت اجللوكوز،
ُث ّم كتلتها:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

    
1 mol
       1
mol glucose
  
O
__  2
   2.0
_  ×  L O 2
  × 
  
 
    
22.4 L
6  mol O
 2
180 g glucose
__ ×
        
  
  
 = 2.7 g glucose
1m
 ol glucose
  

تتحول إىل
7979الطاقة احس�ب جمم�وع الطاق�ة بوح�دة  kJالت�ي َّ
والتخمر ،وقارن
 ATPيف أثن�اء عملي�ات التنف�س اخلل�وي
ّ
بينها.
ُين ِت��ج كلّ  1 molمن اجللوك��وز  2 molمن  ATPيف �أثناء
التخ ّمر:
30.5 kJ

     2
_ × mol ATP
 
 = 61.0 kJ
    
 mol ATP
 1 molمن اجللوكوز  38 molمن  ATPيف �أثناء

alManahj.com/ae

→C6H12O6 +6O2طاقة6CO2 + 6H2O +

التنف�س اخللوي :طاقةC6H12O6+ 6O2→6CO2 + 6H2O +

ُين ِتج كلّ
التنف�س اخللوي:

30.5 kJ
     38
__ × mol ATP
 
 = 1160 kJ
     1
 mol ATP

�إتقان ّ
حل امل�سائل

مراجعة عامة

7676الش�يفرة الوراثية هي شيفرة ثالثية ،أي أنه تعاقب من ثالث
قواعد يف  RNAيدلّ عىل كلّ محض أميني يف سلس�لة ببتيدية
أو بروتين .فكم عدد قواع�د  RNAالرضورية للداللة عىل
محضا أمين ًّيا؟
برويتن حيتوي عىل ً 577

8080ارس�م جمموع�ات الكربوني�ل الوظيفي�ة يف اجللوك�وز
وفيم ختتلف؟
فيم تتشابه هذه املجموعاتَ ،
والفركتوزَ .
يف اجللوكوز  ،ترتبط جمموعة  C=Oبذرة  Hوهي �ألدهيد� .أ ّما
يف الفركتوز ،ترتبط جمموعة  C=Oبذرات � Cأخرى وهي كيتون.
— —
— —

HO—C—H

H—C—OH
HO—C—H

H—C—OH

H—C—OH

—

H—C—OH

H—C—OH

— —
H

øe áª«≤à°ùe á∏°ù∏°S
RƒàcôØdG

—

H—C—OH

H—C—OH
— —

زوجا
7777مقارنات  DNAحتتوي خلية البكترييا إيشرييشياكوالي ً
زوجا
من قواعد  ،DNAيف حني حتتوي كلّ خلية برشية نحو ً
م�ن قواعد  .DNAفام النس�بة املئوية الت�ي ُيم ِّثلها  DNAيف
إيشرييشياكوالي بالنسبة إىل اخلريطة الوراثية البرشية؟
)بكترييا �إي�شريي�شياكوالي( 4.2×106 base pairs
____
    
   
 ×0.0014
 
))الإن�سان( (3×109 base pairs

C=O

C=O

— —

= 1731 RNA bases

H—C—OH

— —

3 RNA bases
       577
amino acids
  
__  ×  
  
   
      
1a
 mino acids
  
  

H

H

H

øe áª«≤à°ùe á∏°ù∏°S
Rƒcƒ∏÷G

= 0.14%
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تك�ون الربوتين�ات
س�م وح�دات البن�اء األساس�ية الت�ي ِّ
ِّ 8181
والكربوهيدرات املركّبة.
وح��دات بن��اء الربوت�ين الأ�سا�سي��ة (املونوم��رات):
�أحما���ض �أمينية؛ وحدات البن��اء الأ�سا�سية (املونومرات)
للكربوهيدرات املر ّكبة� :سكريات �أحادية.
8282صف وظائف الربوتين�ات ،والكربوهيدرات ،والليبيدات،
يف اخلاليا احلية.
الربوتين��ات� :إنزمي��ات ،وبن��اء ،ونق��ل ،وات�ص��ال ،و�إعطاء
�إ�شارات.
الكربوهيدرات :م�صدر للطاقة ،وبنائي يف النبات.
الليبيدات� :ش��كل للطاقة املخزَّنة ،وتكوِّن �أغ�شية اخلاليا،
وقاية ،بع�ض الهرمونات والفيتامينات.
8383اكتب معادالت موزون�ة للبناء الضوئي ،والتنفس اخللوي،
ومتيه الالكتوز.

تعرف السبب والنتيجة تقرتح بعض األنظمة الغذائية حتديدً ا
ُّ 8686
ش�ديدً ا لكمية الليبيدات ،فلامذا ال ُيعدّ حذف الليبيدات من
الغذاء كل ًّيا فكرة ج ّيدة؟
يحت��اج اجل�س��م �إىل الليبي��دات لع��دد م��ن الوظائ��ف .ف�إذا
كان��ت كمي��ة اللبي��دات حم��دودة عل��ى نح�� ٍو خط�ير ،قد ال
تتوافر لبيدات للج�سم ليقوم بتلك الوظائف.
8787الرس�وم البياني�ة واس�تعامهلا ُيبينِّ اجل�دول  9-2ع�د ًدا م�ن
األمحاض الدهنية املشبعة وقيم بعض خواصها الفيزيائية.
اجلدول  9-2اخلوا�ص الفيزيائية لبع�ض الأحما�ض الدهنية امل�شبعة
الكثافة )(g/ml
عدد ذرات درجة االن�صهار
عند 60-80
()˚C
الكربون
)(˚C

اال�سم
حم�ض الباملتيك

16

التنف�س اخللوي:طاقة C6H12O6+ 6O2→6CO2 + 6H2O +

متيّة الالكتوز:

C12H22O11+H2O → C6H12O6 + C6H12O6

8484اكت�ب معادل�ة موزون�ة لرتكي�ب الس�كروز م�ن اجللوكوز
والفركتوز.
C6H12O6 + C6H12O6→ C12H22O11+H2O

77

0.824
0.910

حم�ض املريي�ستيك
حم�ض الأراكيدك

20

حم�ض الكابريليك

8

16

حم�ض
الدوكو�سانويك

22

80

0.822

حم�ض ال�سترييك

18

70

0.847

حم�ض اللوريك

12

44

0.868

a .aم ِّثل بيان ًّيا عدد ذرات الكربون ودرجة االنصهار.
80

التفكري الناقد

70

QÉ¡°üf’G áLQO

30.5 kJ
     38
 mol ATP×  _ = 1159 kJ
    
 mol ATP
   1159
 kJ
__
 
   × 100% = 41%
   2.82 × 103
 kJ

60

30

)(°C

يتك�ون  38 molتقري ًب�ا م�ن  ATPعن�د التأكس�د
8585احس�ب
َّ
الكامل للجلوكوز يف أثناء التنفس اخللوي .فإذا كانت حرارة
االحرتاق ملول واحد من اجللوكوز تساوي2.82×103 kJ/
 ،molوكلّ م�ول من  ATPخيت�زن  30.5 kJمن الطاقة ،فام 
كفاءة التنفس اخللوي بداللة النس�بة املئوية من حيث الطاقة
املتاحة املخزونة يف روابط  ATPالكيميائية؟

دليل حلول الم�سائل

58

0.862

14
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البناء ال�ضوئي→C6H12O6+ 6O2 :طاقة 6CO2 + 6H2O +

63

0.853

50
40
20
10
22

20

18

16

14

¿ƒHôµdG äGQP OóY

12

10

0
8

يف الر�سم البياين �أعاله :يو�ضع عدد ذرات الكربون على
املح��ور ال�سيني ،ودرج��ة االن�صهار على املح��ور ال�صادي.
يج��ب �أن ُيب�ِّينِنِّ الر�س��م البي��اين عالقة خطي��ة �إىل حدٍّ
م��ا ،بحيث تزداد درج��ة االن�صهار مع ازدي��اد عدد ذرات
الكربون.
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b .bم ِّثل بيان ًّيا عدد ذرات الكربون والكثافة.

مراجعة تراكمية

0.920

8989حدِّ د احلمض والقاعدة يف املواد املتفاعلة ٍّ
لكل ممّا ييل:

0.900

0.860
0.840
0.820
22

20

18

16

14

12

¿ƒHôµdG äGQP OóY

10

8

(g/mL) áaÉãµdG

0.880

0.800

يف الر�سم البياين �أعاله :يو�ضع عدد ذرات الكربون على
املح��ور ال�سيني ،والكثافة على املح��ور ال�صادي .يجب �أن
ُيب�َّي�نَّ الر�س��م البياين عالق��ة خطية �إىل ح��دٍّ ما ،بحيث
تقلّ الكثافة مع ازدياد عدد ذرات الكربون.
c .cاس�تَنتِج العالقات بني عدد ذرات الكربون يف احلمض
الدهني وكثافته ودرجة انصهاره.
كلم��ا زاد ع��دد ذرات الكرب��ون ترتف��ع درج��ة االن�صه��ار
وتنخف�ض الكثافة.

HBr + H2O → H3O+ + Bra .a
 :HBrحم�ض :H2O ،قاعدة.

NH3 + HCOOH → NH4 + HCOO
b .b
 :HCOOHحم�ض :NH3 ،قاعدة.
+

-

HCO3 + H2O → CO + H3O
c .c
 :HCO3حم�ض :H2O ،قاعدة.
+

3

-

9090ما اخللية اجللفانية؟
اخللية اجللفانية نظام كيميائي يح ِّول الطاقة الكيميائية
�إىل طاق��ة كهربائي��ة عن��د ح��دوث تفاع��ل الأك�س��دة
واالختزال التلقائي.

تقومي �إ�ضايف
alManahj.com/ae

d .dتو َّقع درجة االنصهار التقريبية حلمض دهني مشبع فيه
 24ذرة كربون.
ما بني  83˚Cو 86˚C

م�س�ألة حتفيز
8888احس�ب كم مولاً م�ن  ATPيمكن أن ُينتِج اجلس�م البرشي
م�ن الس�كر املوج�ود يف التفاح األمح�ر املوج�ود يف .28 kg
ِ
استخدم اإلنرتنت للحصول عىل معلومات حللّ املسألة.
كلّ  28 kgم��ن التف��اح ي�س��اوي  100تفاح��ة تقري ًب��ا.
وحتت��وي كلّ تفاح��ة ذات حج��م متو�سط عل��ى  ،80 calو
 18 gمن الكربوهيدرات ،و 18gمن اجللوكوز.

الكتابة يف الكيمياء

ِ
اس�تعمل املكتب�ة أو اإلنرتنت لعمل بحث عن
9191الكولسرتول
الكولسترول .واكت�ب مقالة صحفية تتع ّلق بالكولسترول
القراء يف سن املراهقة .وتأكّد أن جتيب عن األسئلة
موجهة إىل ّ
س�تعمل هذا املركّب يف جس�مك؟ ما
اآلتي�ة يف املقالة :أين ُي
َ
وظيفت�ه؟ مل�اذا ُيعدّ اإلكث�ار من الكولسترول يف الغذاء غري 
مناسب؟ هل الوراثة عامل يف ارتفاع الكولسرتول؟
يج��ب �أن ت�شم��ل �إجاب��ات الط�لاب دور الكول�س�ترول يف
الأغ�شي��ة ،ويف الكب��د لإنت��اج �أم�لاح ال�صف��راء ،ويف خاليا
اجلل��د لإنت��اج فيتام�ين  ،Dويف ع��دد م��ن الغ��دد لعم��ل
هرمون��ات �ستريويدي��ة .ويرتب��ط ك�ثرة الكول�س�ترول يف
الغذاء بزي��ادة املخاطرة بالن�سبة مل�ش��اكل القلب وال�سكتة
الدماغية.

__ 18 g glucose
1 mol glucose
_
تفاحة  100
__  × 
  
  × 
  
   
180 g glucose

تفاحة

28 kg

  38 mol
ATP
  380 mol
ATP
__  ×
__  =   
 
1 mol glucose
28 kg

 380 molمن  ATPلكل ال�سكر املوجود يف التفاح الأحمر.
158
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اختبار ُم َّ
قن

اأ�سئلة امل�ستندات
األمحاض الدهنيـة أوميغا 3-وأوميغا 6-أمحلاض دهنية أخذت
أسلاءها من تراكيبها .فهي حتتوي عىل رابطة ثنائية إ رّما عىل بعد 3
ذرات كربون أو  6ذرات كربون من هناية سلسلة احلمض الدهني.
هلذه األمحلاض الدهنية هللا تأثي مفيلد يف الصحة؛ ألهنلا ُخت ِّفض
مسلتويات الكولسلرتول السليئ وترفع مسلتويات الكولسرتول
اجل رّيلد يف اللدم .لقلد ُدرسلت مسلتويات األمحلاض الدهنيلة
أوميغلا 3 -وأوميغا 6 -يف سلمك السللمون من مصلادر ثالثة
بلني
خمتلفلة ويف الغلذاء ا ُمل
سلتعمل يف ملزارع السللمون ً
أيضلاُ .ي ِّ
َ
الشـكل  9-28النسلبة املئويلة لألمحلاض الدهنيلة أوميغلا3 -
وأوميغا 6-مقارنة بمجموع كمية الليبيدات يف الع رّينات.
á«ægódG ¢VÉªMC’G õ«côJ

ال�صفحتان 144 - 145

اأ�سئلة الختيار من متعدِّ د
 .1أي مما يأيت ال ينطبق عىل الكربوهيدرات؟
 .aتوجد السلكريات األحادية باسلتمرار بيلن التركيب
الحلقي وتركيب السلسلة المفتوحة.
 .bترتبلط السلكريات األحاديلة فلي النشلا بنفلس نوع
الروابط التي ترتبط بها في الالكتوز.
 .cلجميع الكربوهيدرات الصيغة العامة .Cn(H2O)n
 .dتقلوم النباتلات فقلط بصنلع السلليلوز ،ويهضمله
اإلنسان بسهولة.

d

3- É¨«ehCG ¢†ªM
6- É¨«ehCG ¢†ªM
…ÈdG »°ù∏WC’G ¿ƒŸÉ°S
¥Gƒ°SC’G äÉæ«Y
´QGõŸG ¿ƒª∏°S
∑Éª°SC’G ∞∏Y

80

 .2أي مملا يي غي صحيح فيا يتعللق باألمحاض النووية RNA

60

40

á«ægódG ¢VÉªMC’G õ«côJ
(mg/g ÖWôdG ¿RƒdG
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30

20

10

0

äGó«Ñ«∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG

الشكل 9-28

أي نوع من السمك احتوى أكرب كمية من األمحاض الدهنية
 .92رّ
أوميغا؟
ال�سلمون املربى يف املزارع.
أي أنواع السلمون تنصح به لشخص
 .93بنا ًء عىل هذه الدراسة ،رّ
يريلد اإلكثلار ملن كميلة األمحلاض الدهنيلة أوميغلا3 -
وأوميغا 6-يف غذائه؟
ال�سلمون املربى يف املزارع.
 .94اسلتَنتِج ملن الرسلم البيلاين مللاذا حيتلوي سللمون امللزارع
واألسلواق الكربى كمية من األمحلاض الدهنية أوميغا3-
وأوميغا 6 -أكرب من تلك املوجودة يف السلمون الربي؟
اإن العلــف الــذي ُيقدَّ م غنــي جدًّ ا باأحما�ــض دهنية من نوع
اأوميغــا 3-واأوميغــا ،6-يف حــن اأن ال�سلمــون الــربي ل
يح�سل على علف تكميلي.

دليل حلول الم�صائل

و DNA؟
 .aيحتلوي  DNAعللى السلكر الرايبلوزي منقلوص
األكسلجين ،بينملا يحتلوي  RNAعللى السلكر
الرايبوزي.
 .bيحتوي  RNAعلى القاعدة النيتروجينية اليوراسيل،
بينما ال يحتوي  DNAعلى ذلك.

 .cيتكون  RNAمن شلريط مفرد ،بينما يتكون DNA

من شريط مزدوج.
 .dيحتلوي  DNAعلى القاعلدة النيتروجينية األدنين،
بينما ال يحتوي  RNAعلى ذلك.

d
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استخدم اجلدول اآليت يف اإلجابة عن السؤالني  3و :4

بيانات النيوكليوتيدات لعينات من DNA
حمتوى كل
العينة نيوكليوتيد

العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة

I
II
III
IV

A

G

C

T

195

?
?

231

?
?
?
?

20.8

?
?
?
?

?
?

266

203

28.4

21.6

29.2

?
?

402
32.5

5 .5متثل الصيغة أعاله:
C24-05C-828378-08
ben
 .aسليلوز

 .bنشا
 .cبروتني
ستريويد
.d
C

194

234

22.7

27.3

?
?

?
?

.a
78.4% .b
71.6% .c
21.6% .d


 .bاألحماض النووية
 .cالليبيدات
 .dالبروتينات


a

216
175
a

d

7 .7يتكون السكروز من:

.a
.b
.c
.d


434

جزيئات من الفركتوز
جزيئات من اجللوكوز
جزيء من الفركتوز وآخر من اجللكوز
جزيء من الفركتوز وآخر من اجلاالكتوز
c

8 .8اجلاليكوجني من الس�كريات عديدة التسكر التي تستخدم
لتخزين الطاقة يف:
 .aالحيوانات
 .bالنباتات
 .cالفطريات
 .dالبكتيريا


160

الكيمياء :الف�صل 9

C

C

alManahj.com/ae

402



C

C

4 .4م�ا ع�دد جزيئ�ات السايتوسين  يف ج�زيء واح�د م�ن
العينة )(II؟

.a
.b
.c
.d

C

C

C

C

C

C

d

C
الوحدات البنائية Cيف:
6 .6تعد األمحاض األمينية
 .aالكربوهيدرات

3 .3ما النسبة املئوية للثايمني ) (Tيف العينة IV؟
28.4%



C

C

C

C

a
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9 .9يعد اجللوكوز والفركتوز من السكريات:
 .aاألحادية

�أ�سئلة الإجابات املفتوحة
استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال .12

 .bالثنائية
 .cالسداسية

C

—

 .dعديدة التسكر

�أ�سئلة الإجابات الق�صرية
1010حيدد ترتيب القواعد النيرتوجينية يف  RNAترتيب األمحاض
األميني�ة املكون�ة للربوتين؛ فمثلا الش�فرة الوراثية CAG
خاص�ة باحلم�ض األمين�ي اجللوتامين .ما ع�دد األمحاض
األميني�ة الت�ي يمك�ن تش�فريها يف رشي�ط م�ن  RNAالذي
يتكون من  2.73 × 104قاعدة نيرتوجينية؟
9.1×103

—



a

C—C

—

C—C—C—C—C
C

1212سجل أحد الطالب  اسم األلكان املمثل بالسلسلة الكربونية
قوم إجابة
أعاله كام ييل – 2 :ايثيل  – 3، 3ثنائي ميثيل بنتانّ .
C22-100C-828378-08
صحيحا.
الطالب فيام إذا كان اسم املركب
ً
ال ،ه��ذا اال�س��م لي���س �صحيحً��ا .تتطل��ب قوان�ين ت�سمي��ة
الألكان��ات املتفرع��ة �أن حتدد �أو ًال ال�سل�سل��ة الأطول (�ست
ذرات كرب��ون) ،ثم حت��دد املجموع��ات الوظيفية من حيث
ات�صاله��ا بال�سل�سل��ة بحي��ث يكون �أ�صغر رق��م ممكن .اال�سم
ال�صحيح هو  4 ،3 ،3-ثالثي ميثيل هك�سان.

alManahj.com/ae

1313قارن بني املركبات األليفاتية ،واملركبات األروماتية.
املركب��ان كالهم��ا ع�ض��وي؛ وذل��ك لوج��ود قاع��دة
هيدروكربوني��ة .املركبات الأليفاتية لديها تركيب خطي �أو
متف��رع ،كالألكانات ،و الألكينات ،والألكاينات .و�أما املركبات
الأروماتي��ة فلديه��ا تركي��ب حلق��ي �أ�سا�سه مرك��ب البنزين.
�أع�ضاء هذه العائلة غال ًبا ما يكون لها روائح قوية.

1111استخدم الشكل أعاله يف اإلجابة عام ييل:
 .aما الذي يمثله الشكل؟

 .bم�ا ال�ذي تمثل�ه األج�زاء المش�ار إليه�ا باألحرف
A ، B، C؟
a .aالنيوكليوتيد

 :Ab .bجمموعة فوسفات
 :Bسكر مخايس
 :Cقاعدة نيرتوجينية
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