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م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
قبل اأن تقراأ

ايجدءل:ايدءري:

ايماكلب:

ايهليوجكنلت:

اياابطة:اييكمكلئكة:

زات: ايمحفل

\
 الف�شل 8
ال�شف الثاني الثانوي

ف:ايمصطلحلت:ايمليكة : عال

 جدول ُينّظم العنا�شر في خطوط عمودية واأفقية وفق خوا�شها الفيزيائية والكيميائية.   

ا.     اتحاد عن�شرين اأو اأكثر مًعا كيميائيًّ

 مجموعة من العنا�شر �شديدة التفاعل، توجد في المجموعة 17.   

 القوة التي ُتم�ِشك الذرات مًعا.   

 مواد تزيد من �شرعة التفاعل الكيميائي دون اأن ُت�شتهَلك في اأثناء حدوثه.   

الت:ايفااغكة�: الت:ايبنلئكة:ءايممشيِّ قارن بكن:ايممشيِّ

الت لها ال�شيغة اجلزيئية نف�شها، اإاّل اأن ترتيب الذرات فيها خمتلف، اأّما  الت البنائية مت�شكِّ  املت�شكِّ
الت الفراغية، فرتتبط فيها الذرات بالرتتيب نف�شه، لكنها تختلف يف ترتيبها الفراغي، ومن  املت�شكِّ
َثّم فهي تختلف يف خوا�شها الكيميائية والفيزيائية.  

مراجعة المفردات

 التاريخ   اال�سم  
Grade12files 
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93  هليكدات:األييكل:ءهليكدات:األريل

م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
1 - 8  هاليدات االألكيل وهاليدات االأريل 

:اكمب:ثالثة:أس�ئلة:قد:تخطا:بذهنك:بعد:ق�ااو :ايعنلءين: ــح ايقس�م:1:من:ه�ذا:ايفصل،:ُثمل ت�شفَّ
ايائكسة:ءايمعلكقلت�

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها .       .

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 ذرة اأو جمموعة من الذرات، توجد يف املرّكبات الع�شوية، تتفاعل بالطريقة نف�شها دائًما.   

 مرّكبات ع�شوية حتتوي على ذرة هالوجني مرتبطة برابطة ت�شاهمية مع ذرة كربون األيفاتية.   

 مرّكبات ع�شوية تتكّون من ذرة هالوجني مرتبطة مع حلقة البنزين اأو جمموعة اأروماتية برابطة 

ت�شاهمية.  

 بوليمر ميكن ت�شخينه وت�شكيله عندما يكون لّيًنا.  

 تفاعٌل حتّل ذرة اأو جمموعة ذرية حمّل ذرة اأو جمموعة ذرية اأخرى يف املركب.   

 عملية حتّل فيها ذرة هالوجني، مثل الكلور اأو الربوم،  حمّل ذرة هيدروجني.    

ايمجموعة:ايوظكفكة:

هليكدات:األييكل:

هليكدات:األريل:

ايبالسمكك

تفلعل:االسمبدال:

ايهلجنة

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المفردات الجديدة

 التاريخ   اال�سم  
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)تابع( 1 - 8 هاليدات االألكيل وهاليدات االأريل 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ْف ككف:تسلعد:ايمجموعة:ايوظكفكة:على:معافة:ككفكة:تفلعل:ايجزيو� �شِ

 عنــد اإ�شافــة املجموعــة الوظيفيــة اإىل املرّكبــات الهيدروكربونيــة َتنتــج دائًما مــواد جديدة لها 
د  خوا�ــض كيميائيــة وفيزيائيــة خمتلفة عــن املركبــات الهيدروكربونية االأ�شلية، وهــي التي حُتدِّ
كيفية تفاعل اجلزيء اجلديد.  

د معنى:رموز:ايمجموعلت:ايوظكفكة:اآلتكة  حدِّ
)R ، و 'R(: ُتمّثل  اأّية �شل�شلة كربونية، اأو حلقة مرتبطة بمجموعة وظيفية.  

بلت:ايعضوية:ءمجموعلتهل:ايوظكفكة،:بإكملل:ايجدءل:ايمليي  م ايمعلوملت:ايممعلِّقة:بليماكل نظِّ

المجموعة الوظيفية ال�شيغة العاّمة نوع المرّكب

الهالوجين R-X(X=F,Cl,Br,I) هاليدات األلكيل

الهيدروك�شيل R-OH الكحوالت

اإليثر R-O-R(R') االإيرثات

االأمني R - N H 
2
  االأمينات

الكربونيل R-CHO األلدهيدات

الكربونيل R-CO-R(R') الكيتونات

الكربوكسيل R-COOH
االأحما�ض 

الكربوك�شيلية

اإلستر R-COO-R(R') االإ�شرتات

األميد R-CONHR(R') االأميدات

المجموعات الوظيفية 
ُتستعَمل مع الصفحتين
76-77

 التاريخ    التاريخ  اال�سم   اال�سم  
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)تابع( 1 - 8 هاليدات االألكيل وهاليدات االأريل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

قارن بكن:هليكدات:األييكل:ءهليكدات:األريل�:
 هاليدات االألكيل مرّكبات ع�شوية تحوي ذرة هالوجين مرتبطة برابطة ت�شاهمية مع ذرة كربون 
األيفاتيــة. اأّمــا هاليــدات االأريــل فمركبــات ع�شوية تتكــّون مــن ذرة هالوجين مرتبطــة مع حلقة 
البنزين، اأو مجموعة اأروماتية اأخرى.   

ْف ككفكة:تسمكة:ايهليكدات،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة : �شِ

ُتس�ّمى المرّكب�ات العضوية التي تحتوي عل�ى مجموعة وظيفية وفق طريق�ة IUPAC اعتماًدا 
على  ال�شل�شلة الرئي�شة لالألكان.  أّما هاليدات األلكيل، فيدّل المقطع األول منها على  الهالوجين  
  الموجود، مع إضافة حرف  )و( في نهاية ا�شم الهالوجين.  

�ــض ايج�دءل:2-8:صفح�ة:79:ف�ي:كملبك:ايمدرس�ي،:ايذي:يبكل�ن:مقلرنة:بك�ن:هليكدات: تفحَّ
بلت:ايمذكور :في: :اكمب:ثالث:مالحظلت:تمعلل�ق:بليماكل األييك�ل:ءاألييلن�لت:ايمقلبلة:يهل،:ث�مل

ايجدءل�:

 اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

11 كّلما ازداد طول ال�شل�شلة، ازدادت درجة غليانه. .

21 كّلما ازداد طول ال�شل�شلة ، ازدادت كثافة �شائله. .

31 ُت�شّمى الهاليدات باإ�شافة حرف )و( اإلى اآخر ا�شم الهالوجين، ُثّم ي�شاف اإلى ا�شم االألكان. .

ــب ايخط�وات:ايالزم�ة:إلضلفة:C:l:2::إي�ى:جزيو:اإليث�لن:يميوي�ن:كلوريد:اإليثلن�:اس�مخدم: رتِّ
ايمفلعل:ايموجوا:في:اييملب:بوصفه:ماجًعل:يك�:

11 يفقد االإيثان ذرة هيدروجين..

21 تنف�شل ذرتا جزيء الكلور. .

31 ترتبط اإحدى ذرتي الكلور باالإيثان الذي َفقد ذرة هيدروجين. .

41 ترتبط ذرة الكلور االأخرى بذرة الهيدروجين التي ُفقدت من االإيثان.  .

:اكمب:أسملو:ايجزيئلت: اكتب تفلعل:اسمبدال:آخا،:مسمعماًل:جزيو:ايباءم:B:r:2::مع:ايمكثلن،:ُثمل
جمكعهل�

:C:H:
4
:: : ::+: Br:

2
: : →: : C:H:

3
:Br: : : : : ::+: : HBr: : :

Methane: +: Bromine →: Bromomethane: + Hydrobromide

مرّكبات ع�شوية تحتوي 
على الهالوجينات 
ُتستعَمل مع الصفحتين
77-78

ت�شمية هاليدات 
االألكيل
ُتستعَمل مع الصفحة 78 

خوا�ض وا�شتعماالت 
هاليدات االألكيل
ُتستعَمل مع الصفحة 79

تفاعالت اال�شتبدال 
ُتستعَمل مع الصفحتين
80-81

 التاريخ    التاريخ  اال�سم   اال�سم  
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 التاريخ   اال�سم  

م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
12-81 الكحوالت واالإيثرات واالأمينات 

ح ايقسم:2:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق والمظلل باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

 من الكحوالت، واإليثرات، واألمينات�  • تذّكر ما تعرفه حول كلٍّ

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:اييحوالت�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها . .

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 مجموعة وظيفية تتكّون من االأك�شجين والهيدروجين ترتبط مع ذرة كربون برابطة ت�شاهمية.  

 مرّكبات ع�شوية ناتجة عن اإحالل مجموعة هيدروك�شيل محّل ذرة هيدروجين.  

:منهمل  ة:ييلل :اكمب:ايصكية:ايعلمل ف ايمصطلحكن:ايمليككن،:ثمل عاِّ

 مرّكبات ع�شوية تحتوي ذرة اأك�شجين مرتبطة مع ذرتي كربون، و�شيغتها العامة هي  
 .R-O-R′

 مرّكبــات ع�شوية تحتوي علــى ذرات نيتروجين مرتبطة مع ذرات كربون فــي �شال�شل األيفاتية، اأو 
 .R-NH

2
حلقات اأروماتية، و�شيغتها العاّمة هي 

ف:مل:يلي : عاِّ

: :� :يلوصل،:ءايابط،:ءايضمل

مجموعة:ايهكدرءكسكل

:اييحوالت:

اإليثاات:

األمكنلت:

رابطة

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المفردات الجديدة

المفردات االأكاديمية
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 التاريخ   اال�سم  

)تابع( 12-81 الكحوالت واالإيثرات واالأمينات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ِف اييحوالت،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة :: �شِ

تكون درجة غليان الكحوالت اأعلى ، وذائبيتها في الماء اأكبر من المرّكبات العضوية األخرى؛ 
بسبب وجود روابط هيدروجينية بين جزيئاتها� 

ة:يليحوالت� اكتب ايصكية:ايعلمل
:R:-:OH:

ار�شم ايصكغ:ايبنلئكة:يلجزيئلت:اآلتكة 

:بكوتلنول11.

:بكوتلنول21.

ِف اإليثاات،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة  �شِ

ُتش�به اإليثراُت  الكحوالِت  في كوْنها مرّكبات تحتوي على ذرة أكس�جين مرتبطة بذرة  كربون ، 

لكنّها تختلف عنها بسبب ارتباط إحدى ذرات األكسجين فيها  بذرتي  كربون� كما أّن اإليثرات 

قليل�ة  الذوبان  في الم�اء مقارنة بالكحوالت في الماء؛ لعدم وجود ذرة  هيدروجين  مرتبطة مع 

ذرة األكسجين، لذا، ال تكّون جزيئاتها روابط هيدروجينية� 

الكحوالت 
ُتستعَمل مع الصفحتين
82-83

 

 

االإيثرات 
ُتستعَمل مع الصفحة 84

H

H

H OH

H H

H

H

H

H

H

H

HOH

H H

H

H

H

HC 1 C 2 C 3 C 4

C 1 C 2 C 3 C 4
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)تابع( 2 - 8 الكحوالت واالإيثرات واالأمينات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ة:يإليثاات : اكتب ايصكية:ايعلمل

 R – O – R' 

ار�شم ايصكية:ايبنلئكة:يلجزيو:اآلتي :

إيثل:إيثا

اأكمل ايفقا :اآلتكة :

تح�وي األمين�ات عل�ى ذرات  نيتروجيــن  مرتبطة م�ع ذرات الكربون في سالس�ل  األيفاتية ، 
أو حلق�ات  اأروماتيــة  � وُتعّد األمينات المس�ؤولة عن الكثير من  الروائــح  المتعّفنة، والمميزة 

للكائنات الميتة والمتحللة�

ة:يأمكنلت� اكتب ايصكية:ايعلمل
R - N H 

2

 ار�شم ايصكية:ايبنلئكة:يلجزيو:اآلتي :

إيثل:أمكن

االأمينات  
ُتستعَمل مع الصفحة 85

 التاريخ   اال�سم  
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 التاريخ   اال�سم  

م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
13-81 مركبات الكربونيل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

:اكمب:س�ؤايكن:قد:يخط�اان:بذهنك:بعد:ق�ااو :ايعنلءين: ــح ايقس�م:3:من:ه�ذا:ايفصل،:ُثمل ت�شفَّ
ايائكسة:ءايمعلكقلت�:

11  اقبل االإجابات المعقولة جميعها.  .

21 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 مرّكبات ع�شوية ت�شّم ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل مرتبطة مع ذرتي كربون في ال�شل�شلة.  

 مرّكبات ع�شوية تحتوي على مجموعة الكربوك�شيل.  

 تتكّون من مجموعة كربونيل مرتبطة مع مجموعة هيدروك�شيل.   

 مرّكبات ع�شوية تحتوي على مجموعة كربوك�شيل حّلت فيها مجموعة األكيل محل ذرة الهيدروجين 
الموجودة في مجموعة الهيدروك�شيل.  

 مرّكبــات ع�شويــة َتنُتــج عــن اإحــالل ذرة نيتروجيــن مرتبطــة مــع ذرات اآخــرى محــل مجموعــة 
هيدروك�شيل في الحم�ض الكربوك�شيلي.   

:منهل  ة:ييلل :اكمب:ايصكية:ايعلمل ف ايمصطلحلت:ايمليكة،:ثمل عاِّ

 مجموعــة وظيفية تحتــوي على ذرة اأك�شجين مرتبطة برابطة ت�شاهميــة ثنائية مع ذرة كربون، 

   . و�شيغتها العاّمة هي       

 مرّكبــات ع�شويــة تقع فيها مجموعة الكربونيل في اآخر ال�شل�شلــة، وتكون مرتبطة مع ذرة كربون 
  .R–CHO :مت�شلة بذرة هيدروجين من الطرف االآخر، و�شيغتها العاّمة هي

 تفاعــالت تحــدث عنــد ارتبــاط جزيئين �شغيريــن لمرّكبــات ع�شويــة لتكوين جزيء اآخــر اأكثر 
تعقيــًدا، ويرافــق هــذه العملية فقــدان جــزيء �شغير مثل المــاء، ويمكــن تمثيل هــذه التفاعالت 
بالمعادلة الكيميائية العامة التالية:   

RCOOH + R'OH → RCOOR' +  H 
2
 O

:اييكمونلت:

األحملض:ايياءبوكسكلكة:

مجموعة:اييابوكسكل:

اإلسماات

األمكدات

مجموعة:اييابونكل

األيدهكدات

تفلعالت:ايميلثف

المفردات الجديدة

C=O
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)تابع( 13-81 مركبات الكربونيل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ن: بلت:ايعضوية:ايمي:تحموي:على:مجموعة:كابونكل:أء:تميول اذكر خمسة:أنواع:مهمة:من:ايماكل
منهل�:

a1 االألدهيدات..

b1 الكيتونات..

c1 االأحما�ض الكربوك�شيلية..

d1 االإ�شترات..

e1 االأميدات..

:يأيدهكدات:ءاييكمونلت�: ِف ايماككب:ايعلمل �شِ
 كالهما يحتوي على مجموعة الكربونيل الوظيفية ب�شفتها جزًءا من التركيب العاّم، الذي يتكّون 
من ذرة اأك�شجين مرتبطة برابطة ثنائية مع ذرة كربون واحدة على االأقل.   

ار�شم جزيًئل:يحمض:كابوكسكلي�:

حم�ض االإيثانويك )حم�ض االأ�شيتيك(

بلت:ايعضوية:ايمشمقة:من:األحملض:اييابوكسكلكة،:بإكملل:ايفقا :ايمليكة : ِف ايماكل �شِ

العدي�د من المرّكب�ات العضوية المختلفة لها تركيب بنائي ناتج عن اس�تبدال  ذرة هيدروجين ، 
أو  مجموعة هيدروك�شيل  في الحمض الكربوكس�يلي  بذرة مختلفة  ، أو  مجموعة من الذرات �  

والنوعان األكثر شيوًعا هما:  االإ�شترات، واالأميدات.  

المرّكبات الع�شوية 
التي تحتوي على 
مجموعة الكربونيل
ُتستعَمل مع الصفحتين
86-87

االأحما�ض 
الكربوك�شيلية
ُتستعَمل مع الصفحة 88

مرّكبات ع�شوية 
م�شتقة من االأحما�ض 
الكربوك�شيلية
ُتستعَمل مع الصفحتين
89-90

 التاريخ   اال�سم  
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ب خطوات:تفلعل:ايميلثف�: رتِّ

 3  ُيفَقد جزيء صغير، مثل الماء� 

 1  يرتبط اثنان من الجزيئات الصغيرة لمركبين عضويين مًعا� 

 2  يتكّون جزيء أكثر تعقيًدا� 

اأكمل تفلعل:ايميلثف:ايمليي :

RCOOH+R'OH→RCOOR'+H2O

:ممل:يلي  د ايمجموعة:ايوظكفكة:ايمي:تقلبل:كالًّ حدِّ
  هاليدات االألكيل   1إضافة )و( إلى آخر اسم الهالوجين�  .a

  االأمينات         إضافة الخاتمة )أمين(�   .b

  الكحوالت    إضافة )ول( إلى آخر اسم األلكان�   .c

  االأميدات     إضافة )أميد( إلى آخر اسم األلكان�   .d

  االألدهيدات     إضافة )ال( إلى آخر اسم األلكان�   .e

  االأحما�ض الكربوك�شيلية     إضافة )ويك( إلى آخر اسم األلكان�  .f

 إبدال )ات( مكان )ويك( من اسم الحمض�   االإ�شترات    .g

  الكيتونات     إضافة )ون( إلى آخر اسم األلكان�   .h

 التاريخ   اال�سم  

)تابع( 13-81 مركبات الكربونيل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

تفاعالت التكاثف
ُتستعَمل مع الصفحة 91

ملّخ�ض
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 التاريخ   اال�سم  

م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
14-81 تفاعالت اأخرى للمركبات الع�شوية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ح ايقسم:4:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق والمظلل باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

بلت:ايعضوية�: اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:تفلعالت:ايماكل

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها ..

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 التفاعالت التي ُتحَذف فيها ذرتان من الذرات المرتبطة مع ذرتي كربون متجاورتين؛ حيث ُت�شاف 
رابطة ت�شاهمية ثنائية بين ذرتي الكربون. وغالًبا ما تكون الذرات التي ُتحذف م�شتقرة.  

 التفاعالت التي ي�شاحبها حذف ذرتي هيدروجين.   

 التفاعالت التي َتفِقد فيها الكحوالُت ذرَة هيدروجين ومجموعة هيدروك�شيل لتكوين الماء.   

 التفاعالت التي تحدث عندما ترتبط ذرات اأخرى مع ذرات الكربون المكّونة للرابطة الت�شاهمية 
الثنائية اأو الثالثية.    

 التفاعالت التي ُت�شاف فيها ذرة هيدروجين ومجموعة هيدروك�شيل من جزيء الماء اإلى الرابطة 
الت�شاهمية الثنائية، اأو الثالثية.  

  التفاعــالت التــي ُت�شــاف فيها الهيدروجيــن اإلــى ذرات الكربون التي تكــّون الرابطــة الت�شاهمية 
الثنائية، اأو الثالثية.  

تفلعالت:ايحذف:

تفلعالت:حذف:ايهكدرءجكن:

تفلعالت:حذف:ايملو:

تفلعالت:اإلضلفة:

تفلعالت:إضلفة:ايملو:

تفلعالت:ايهدرجة:

المفردات الجديدة
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زات� ا:ممى:ءأين:ينبيي:إضلفة:ايمحفل بلت:ايعضوية،:ءحدِّ اكتب شاءط:حدءث:تفلعالت:ايماكل

11 ينبغي اأن ُتك�َشر الروابط الموجودة. .

21 ينبغي تكّون روابط جديدة. .

31  بمــا اأّن الروابــط الت�شاهمية قوية، فــاإّن العديد من التفاعالت الع�شويــة بطيئة، وتحتاج اإلى .
اإ�شافة طاقة ب�شورة م�شتمرة، ف�شاًل عن حاجتها اإلى اإ�شافة المحّفزات. 

ة: :نوع:من:أنواع:ايمفلعالت:اآلتكة،:إضلفة:إيى:ايصكية:ايعلمل :أعِط:معلاية:ييلل راجع هذا:ايقسم،:ُثمل
يلمفلعل :

تفلعالت:اإلضلفة

Alkene + Water → Alcohol  
 C H 

2
  = C H 

2
  +  H 

2
 O → C H 

3
  - C H 

2
  - OH

تفلعالت:إضلفة:ايملو

Alkene + Water → Alcohol  
R - CH = C H 

2
  +  H 

2
 O → R - C H 

2
  - C H 

2
  - OH

تفلعالت:حذف:ايهكدرءجكن

Ethane  → Ethtene + Hydrogen

  C H 
3
  - C H 

3
  → C H 

2
  = C H 

2
  +   H 

2

تفلعالت:حذف:ايملو

  Alcohol → Alkene + Water

R - C H 
2
  - C H 

2
  - OH → R - CH = C H 

2
  +  H 

2
 O

:تفلعالت:ايهدرجة

  Alkene + Hydrogen → Alkane

 R - CH = C H 
2
  +  H 

2
  → R - C H 

2
  - CH3 

تفلعالت:ايحذف
  Alkyl halide → Alkene + Hydrogen halide

R - C H 
2
  - C H 

2
  - X  → R - CH = C H  2  + HX

 التاريخ   اال�سم  

)تابع( 14-81 تفاعالت اأخرى للمركبات الع�شوية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ت�شنيف تفاعالت 
المواد الع�شوية 
ُتستعَمل مع الصفحات
92-95

103  تفلعالت:أخاى:يلماكبلت:ايعضوية
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)تابع( 14-81 تفاعالت اأخرى للمركبات الع�شوية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ْف تفلعالت:األكسد :ءاالخمزال،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة  �شِ

تتح�ّول الكثي�ر م�ن المرّكبات الع�شويــة  إل�ى مرّكب�ات أخرى ع�ن طري�ق تفاعالت االأك�شدة  
إذا  تأكس�دت  الم�ادة  إّن  وُيق�ال  فيها االإلكترونــات ،  ُتفَق�د  عملي�ة  فاألكس�دة  و  االختــزال � 
اكتس�بت  االأك�شجيــن ، أو فقدت الهيدروجيــن � أّم�ا االخت�زال، فعملي�ة يح�دث فيها اكت�شــاب  

لإللكترونات، حيث ُتختزل المادة في حال فقدانها االأك�شجين ، أو اكتسابها الهيدروجين � 

ة:ُتمثلل:تفلعل:إضلفة:بكن:أييكن:ءهليكد:أييكل�: اكتب معلاية:علمل

R-CH=CH-R'+HX→R-CHX-CH2-R'

:اكمب:نلتج:ايمفلعل�: :من:باءمكد:ايهكدرءجكن،:ءايبنمكن:ايحلقي:في:ايمعلاية:أعاله،:ُثمل �ض كالًّ عوِّ
يمينك:من:ايمعلاية:مالحظة:مل:يلي :

ُتض�اف ذرة هيدروجيــن ، و ذرة هالوجيــن  إل�ى الرابطة الت�شاهميــة الثنائيــة ؛ لتكوين هاليــد 
االألكيل ، حيث ُتكتب المعادلة على النحو التالي:

 C5H8+HBr→C5H9Br

ار�شم ايصكية:ايبنلئكة:يلممفلعالت:ءاينلتج:في:ايمعلاية:ايسلبقة 

+HBr→

بنتين حلقي بروميد الهيدروجين  برومو بنتان حلقي

Cyclopentene Hydrogenbromide BromoCyclopentane

تفاعالت االأك�شدة 
واالختزال 
ُتستعَمل مع الصفحتين
96-97

ع نواتج  التفاعالت  توقُّ
الع�شوية 
ُتستعَمل مع الصفحتين
97-98

 التاريخ   اال�سم  
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 التاريخ   اال�سم  

م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها
15-81 البوليمرات 

ح ايقسم:5:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق المظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:ايبويكماات�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها ..

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 جزيئات كبيرة تتكّون من العديد من الوحدات البنائية المتكّررة.   

 الجزيئات التي ُي�شنع منها البوليمر.   

 التفاعالت التي ترتبط فيها المونومرات مًعا لتكوين البوليمر.   

 تفاعل تبقى فيه الذرات الموجودة في المونومر جميعها في تركيب البوليمر.   

 تفاعل يحدث عندما تحتوي المونومرات على اثنتين من المجموعات الوظيفية على االأقّل تّتحد 
مًعا، وي�شاحب ذلك خ�شارة جزيء �شغير غالًبا ما يكون الماء.   

ايبويكماات:

ايمونماات

تفلعالت:ايبلما :

ايبلما :بلإلضلفة

ايبلما :بليميلثف:

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المفردات الجديدة
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)تابع( 5 - 8 البوليمرات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

اذكر ثالثة:بويكماات:شلئعة:ُءصفت:في:كملبك:ايمدرسي،:ءاسمعملالً:ييل:منهل�

11 مادة التيفال: ال�شطوح المانعة لاللت�شاق..

21 البكااليت: اأجهزة الوقود الكبيرة..

31 البولي كربونات: االأقرا�ض المدمجة..

د: ايبويكما،:ءايمونوما:ييل:ممل:يلي� حدِّ

البوليمر المونمر
إيثيلين بويل اإيثيلني 

نايلون 6،6  حم�ض االأديبيك و 1، 6 ثنائي اأمينو هك�شان 

 بويل يوراثان  يوراثان

قــارن بكن:ايبلما :بلإلضلفة،:ءايبلما :بليميلثف؛:بوضع:ايجمل:اآلتكة:في:ايميلن:ايمنلس�ب:في:
مخطلط:ڤن:أانله 

تبقى ذرات المواد المتفاعلة جميعها في الناتج النهائي� •

ناتج جانبي صغير– غالًبا ما يكون الماء� •

يتضّمن كسر روابط المونومر� •

ع�شر البوليمرات
ُتستعَمل مع الصفحة 99

التفاعالت الم�شتعملة 
ل�شناعة البوليمرات
ُتستعَمل مع الصفحتين
100-101

البلمرة باالإ�شافة
 تبقى ذرات 

املواد املتفاعلة جميعها
يف الناجت النهائي.

 البلمرة بالتكاثف
ناجت جانبي

�شغري – غالًبا ما يكون
املاء.

كلتاهما
يت�شّمن ك�شر

 روابط املونومر.

 التاريخ   اال�سم  
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)تابع( 5 - 8 البوليمرات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

د ايبويكماات:ايش�لئعة،:مس�معماًل:ايج�دءل:14-8:ايموجوا:في:صفح�ة:102:في:كملبك: حــدِّ
ايمدرسي:بصفمه:ماجًعل:يذيك�:

البوليمر  اال�شتعمال
حشوة مقاعد األثاث بويل يوريثان 

أوعية النباتات بويل �شتايرين 
أدوات الطهي غير الالصقة بويل رباعي فلورو اإيثيلني )تيفلون( 

البالستيك الخاّص بلّف الطعام وحفظه  بويل اإيثيلني، اأو بويل فينيلدين كلوريد  
زجاج الشبابيك بويل ميثيل ميثاكريالت  

 نايلون، بويل كلوريد الفينيل، بويل 
اإيثيلني، بويل اإيثيلني رباعي فثااليت، بويل 

اأكريلونيرتل، بويل فينليدين كلوريد 
المالبس

السجاد نايلون، بويل اأكريلونيرتل 
أنابيب المياه بويل كلوريد الفينيل  

 بويل اإيثيلني، بويل بروبلني، بويل �شتايرين، 
بويل اإيثيلني رباعي فثاالت  زجاجات المياه والعصائر

ا:االسمعملل:ايواسع:يلبويكماات:في:ايصنلعة�: اذكر أربعة:أسبلب:ُتفسل

11 �شهولة تح�شيرها. .

21 المواد االأولية الم�شتعملة في تح�شيرها غير مكلفة. .

31  تمّيزهــا بمجموعــة كبيرة من الخوا�ض، فبع�شهــا ناعم مثل الحرير، وبع�شهــا االآخر قوي مثل .

الفوالذ. 

41 �شهولة ت�شكيلها اإلى اأ�شكال مختلفة. .

البوليمرات ال�شائعة
ُتستعَمل مع الصفحة 102

خوا�ض البوليمرات 
واإعادة تدويرها
ُتستعَمل مع الصفحتين 
103-104

 التاريخ   اال�سم  
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)تابع( 5 - 8 البوليمرات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ناق�ض إعلا :ايمدءيا،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة 

ُيعد األمريكيون غير فاعلين في إعادة تدوير المواد البالس�تيكية، حيث يبلغ حجم هذه العملية 
في الوقت الحاضر %5 من اإلنتاج فقط� وُيعزى سبب انخفاض نسبة  اإعادة تدوير البال�شتيك   
جزئًي�ا إل�ى  التنّوع الكبير فــي المــواد البال�شتيكية واختالفهــا ؛ إذ يجب أن ُيصنّف البالس�تيك 
وف�ق   تركيــب البوليمــر   المك�ّون له، مّم�ا يجعل ه�ذه العملية تس�تغرق  وقًتا طويــاًل ، إضافة 
 إل�ى أنها تس�تنزف مبالغ طائلة ف�ي الوقت الحاضر� وقد وضعت ش�ركات صناعة البالس�تيك
   رموًزا محّددة  تشير إلى  تركيب   كّل منتج بالستيكي؛ لتسهيل عملية فرزها من قبل األفراد�

:أعِط:مثلاًل:على:ذيك:من:كملبك:ايمدرسي�::::::: ْف ككف:ُيسمخَدم:رمز:إعلا :تدءيا:ايبالسمكك،:ُثمل �شِ
 ي�شاعــد الرمــز االأفراد القائمين علــى اإعادة التدوير، على تحديد نــوع البال�شتيك الم�شتخدم في 
�شناعــة االأدوات المراد فرزها واإعدادة تدويرها، مثــل الرمز )HDPE( مع الرقم 2؛ مما ُي�شّهل 
عملية الف�شل بح�شب تركيب البوليمر.  

                  

 التاريخ   اال�سم  

صف:بعض:ايبويكماات:ايشلئعة:ايمسمخدمة:في:ايحكل :ايكومكة�:

اقبل االإجابات المعقولة جميعها   

 
 
 

الربط مع الحياة

 مشمقلت:ايماكبلت:ايهكدرءكابونكة:ءتفلعالتهل 108
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109  ص:ايفصل ملخل

 التاريخ   اال�سم  

ملّخ�ض الف�شل م�شتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها 

بلت:ايهكدرءكابونكة: بعد:قااوتك:هذا:ايفصل،:اكمب:ثالثة:أش�كلو:تعللممهل:حول:مش�مقلت:ايماكل
ءتفلعالتهل�::

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

21 . 

31 . 

اسمعن بمل:يلي:يمسلعدتك:على:ايمااجعة 

 اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخّصك�

 ادرس المفردات، والتعريفات العلمية� 

 راجع الواجبات المنزلية اليومية� 

 أعد قراءة الفصل، وراجع الجداول، والرسوم البيانّية، والصور واألشكال� 

 راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كّل قسم من هذا الفصل� 

 ألِق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية هذا الفصل� 

مراجعة

ل:ايمونماات:جزًوا:م�ن:عملكة:إنملج: :اش�اح:ككف:من:ايممي�ن:أن:ُتش�يل �ص:ايخك�وط:ايمس�مخدمة:في:ي�ف:بعض:اييمب،:ثمل تفحَّ
ايبويكماات:ايمي:ُتصنع:منهل:هذه:ايخكوط�:

 ُتعــّد المونومــرات َوحــدات منف�شلة يمكــن اأن يو�شع بع�شها مع بع�ض علــى هيئة َوحدات متكــّررة الإنتاج البوليمــرات. وهذه الخيوط 
ال�شناعية م�شنوعة من َوحدات متكّررة من المونومرات.   

الربط مع الحياة
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المركبات الع�شوية الحيوية
قبل اأن تقراأ

اياابطة:ايهكدرءجكنكة:

الت ايممشيِّ

ايمجموعة:ايوظكفكة:

ايبويكماات::

الف�شل 6 
ال�شف الثاني الثانوي

الف�شل 3 
ال�شف الثالث الثانوي

ف:ايمصطلحلت:ايمليكة  عاِّ

 رابطة ثنائية القطبية قوية تن�شاأ بين الجزيئات التي تحتوي على ذرات هيدروجين متحدة مع

 ذرات �شغيرة ذات كهرو�شالبية عالية، وتمتلك زوًجا من االإلكترونات غير مرتبط على االأقل.  

 مرّكبان اأو اأكثر، لها ال�شيغة الجزيئية نف�شها، اإال اأنها تختلف في �شيغها البنائية.  

 ذرة اأو مجموعة من الذرات، توجد في المرّكبات الع�شوية، تتفاعل بالطريقة نف�شها دائًما.  

ز عن  جزيئات كبيرة تتكّون من العديد من الوحدات البنائية المتكّررة، ُت�شّمى المونومرات. وُتحفَّ

 طريق تفاعالت االإ�شافة، اأو تفاعالت التكاثف. ومن اأمثلتها: البولي اإيثيلين، والبولي يوراثان،

 والنايلون. 

ح اياءابط:ايهكدرءجكنكة:بكن:جزيئلت:ايملو� و�شِّ

:من :ايفلورء:إيثلن،:ء1،:2-ثنلئي:فلورء:باءبلن� ار�شم ايصكية:ايبنلئكة:ييلل

1،:2- ثنائي فلورو بروبان   الفلورو اإيثان     

مراجعة المفردات

 التاريخ   اال�سم  
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المركبات الع�شوية الحيوية
11-91 البروتينات 

ح ايقسم:1:من:هذا:ايفصل،:ماكًزا:على:ايعنلءين:ايائكسة:ءايمعلكقلت،:ءاييلملت:ايميموبة: ت�شفَّ
:اكمب:ثالثة:أفيلر:رئكسة:حول:ايباءتكنلت�: :بلرز،:ُثمل بخطٍّ

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 بوليمرات ع�شوية تتكّون من اأحما�ض اأمينية مرتبطة مًعا بترتيب معّين.  

 جزيئات ع�شوية توجد فيها مجموعة االأمين ومجموعة الكربوك�شيل الحم�شية. 

 رابطة االأميد التي تجمع حم�شين اأمينيين مًعا. 

 ال�شل�شلة المكّونة من حم�شين اأمينيين اأو اأكثر مرتبطة مًعا بروابط ببتيدية.  

قه اأو تتلفه.   ه تركيب البروتين الثالثي االأبعاد وُتمزِّ  العملية التي ُت�شوِّ

ز حيوي.    عامل محفِّ

ز.     مادة متفاعلة في تفاعل ما يعمل االإنزيم فيه عمل العامل المحفِّ

 النقطة التي ترتبط بها المواد الخا�شعة لفعل االإنزيم.  

ايباءتكنلت

األحملض:األمكنكة:

اياابطة:ايببمكدية:

ايببمكد:

تيكلا:ايخواص:ايطبكعكة

اإلنزيم:

ايملا :ايخلضعة:يفعل:اإلنزيم

ايموقع:اينشط:

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المفردات الجديدة

 التاريخ   اال�سم  

111  ايباءتكنلت
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 ايماكبلت:ايعضوية:ايحكوية 112

)تابع( 11-91 البروتينات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ار�شــم ايصكي�ة:ايبنلئكة:يحمض:أمكن�ي:تاتبط:به:سلس�لة:جلنبكة:مميكلا ،:ءمجموعة:كابوكس�ل،:
ءعنون:أجزاوه�:

ار�شم ايصكية:ايبنلئكة:يثنلئي:ايببمكد،:ءعنون:ايمجموعلت:ايوظكفكة:ايماتبطة:به�:

:أعد:كملبمهمل:بمصحكح:األخطلو:ايوارا :فكهمل  اقراأ ايجملمكن:اآلتكمكن،:ُثمل

كي يعمل البروتين على نحو جيد، يجب أن يكون مسّطًحا� 

 كي يعمل البروتين على نحو جيد، ينبغي اأن يكون مطوًيا على هيئة �شكل ثالثي االأبعاد.  

يتأّلف ثنائي الببتيد من حمض أميني، وسلسلتين جانبيتين� 

 يتاأّلف ثنائي الببتيد من حم�شين اأمينيين مرتبطين مًعا برابطة ببتيدية.  

اأكمل ايجملة:اآلتكة:ايممعلقة:بلياءابط:ايببمكدية 
يتكّون  الماء   في عملية تكّون الرابطة الببتيدية، وُيعرف هذا التفاعل  بتفاعل التكاثف.  

تركيب البروتين 
 ُتستعَمل مع الصفحات
118-121

 التاريخ    التاريخ  اال�سم   اال�سم  
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113  ايباءتكنلت

)تابع( 11-91 البروتينات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

د اياابطة:ايببمكدية:بكن:ايحمضكن:األمكنككن:في:ايصكية:ايبنلئكة:اآلتكة : حدِّ

ح س�بب:اخمالف:جزيو:جاليس�كن:فكنكل:األينكن:)Gly:– Phe(:عن:جزيو:فكنكل:األينكن: و�شِّ
�)Phe-:Gly(:جاليسكن

 )Phe-Gly( على الجالي�شين مع مجموعة اأمين حّرة، في حين يحتوي )Gly-Phe( يحتوي 

على فينل االألنين مع مجموعة اأمين حّرة.  

ــْف ثالث�ة:تيكلاات:بكئكة:ت�ؤاي:إيى:انفيلك:طك�لت:ايباءتك�ن:ءيوايبه،:ءتيكلا:خواص�ه:ايطبكعكة: �شِ
األصلكة�:

11 . pH الرقم الهيدروجيني

21 درجة الحرارة. .

31 قوة الرابطة االأيونية..

ًنل:من:إنزيم:ءملا :خلضعة:يفعله،:معنوًنل:كالًّ:منهمل�: ًدا:ميول ار�شم معقل وظائف البروتينات 
المتعّددة
ُتستعَمل مع الصفحات
121-123 

 

 التاريخ    التاريخ  اال�سم   اال�سم  
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 ايماكبلت:ايعضوية:ايحكوية 114

)تابع( 11-91 البروتينات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ــْف كك�ف:ُتؤثلا:ايمجموعلت:ايوظكفك�ة:ايمليكة:في:اييلئنلت:ايحكة،:ُمعطًك�ل:مثلاًل:على:ذيك:من: �شِ
كملبك:ايمدرسي 

اإلنزيملت   ت�شاعد على ت�شريع التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الخاليا الحية، مثل اإنزيم 
البابايين الذي يك�شر األياف البروتين القا�شية في اللحم، فيجعله اأكثر طراوة.  

باءتكن�لت:اينق�ل   تنقل الج�شيمــات االأ�شغر منها في اأرجــاء الج�شم، مثل بروتيــن الهيموجلوبين 
الذي ينقل االأك�شجين في الدم.  

ايباءتكن�لت:ايبنلئكة   تكّون تراكيب حيوية مهمة للمخلوقات الحيــة، مثل الكوالجين الذي يوجد 
في الجلد، واالأربطة، واالأوتار، والعظام.  

ايهامون�لت   تحمــل االإ�شارات من اأحــد اأجزاء الج�شم اإلى جــزء اآخر فيه، مثــل االإن�شولين الذي 
ُيعطي اإ�شارات اإلى خاليا الج�شم اأّن �شكر الدم متوافر بكثرة، وينبغي تخزينه.  

:أعد:كملبمهل:بمصحكح:األخطلو:ايوارا :فكهل  اقراأ ايجمل:اآلتكة،:ُثمل

 ترتبط المواد المتفاعلة بموقع اإلنزيم� 11.
 ترتبط المواد المتفاعلة بالموقع الن�شط لالإنزيم.   

يغّير الموقع النشط شكله إلى درجة كبيرة؛ ليستقبل المادة الخاضعة لفعل اإلنزيم� 21.
ا، ليلتفَّ ب�شورة محكمة حول المادة الخا�شعة لفعل االإنزيم.    يغّير الموقع الن�شط �شكله جزئيًّ

يغّير المعّقُد المكّون من اإلنزيم، والمادة الخاضعة لفعله اإلنزيَم، ويصبح جزًءا من النواتج� 31.
 ال ُيغيــر المعقــد المكــّون من االإنزيــم، والمادة الخا�شعــة لفعله االإنزيــَم، وال ي�شبح جزًءا من 
النواتج.  

 التاريخ    التاريخ  اال�سم   اال�سم  
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 التاريخ   اال�سم  

المركبات الع�شوية الحيوية
12-91 الكربوهيدرات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ح ايقسم:2:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق والمظلل باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول الكربوهيدرات�  •

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:اييابوهكدرات:بعد:قااوتك:هذا:ايقسم�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها ..

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 مرّكبات ع�شوية تحتوي على عّدة مجموعات من الهيدروك�شيل )OH-(، باالإ�شافة اإلى مجموعة 

 .)C = O( الكربونيل الوظيفية

 اأب�شط اأنواع الكربوهيدرات، والتي كثيًرا ما ُت�شّمى �شكريات ب�شيطة. 

ران اأحاديان مًعا.   اأحد اأنواع الكربوهيدرات، وتتكّون عندما يرتبط �ُشكَّ

 كربوهيدرات معّقدة، وُتمّثل بوليمرات تتكّون من ال�شكريات الب�شيطة، التي تحتوي على 

12 وحدة بناء اأ�شا�شية اأو اأكثر. 

اييابوهكدرات:

ايسيايلت:األحلاية

ايسيايلت:ايثنلئكة

ايسيايلت:ايعديد :ايمسيا:

المفردات الجديدة

115  اييابوهكدرات
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 ايماكبلت:ايعضوية:ايحكوية 116

)تابع( 12-91 الكربوهيدرات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ار�شم ايشيل:ايحلقي،:ءشيل:ايسلسلة:ايمفموح:يسيا:ايجلوكوز:األحلاي�

ًحل: ح ككف:يخملف:ايجلوكوز:عن:ايجلالكموز،:علًمل:بأنهمل:من:ايس�يايلت:األحلاية،:ُموضِّ و�شِّ
سبب:عدم:تفلعلهمل:بليطايقة:نفسهل:في:ايطبكعة�

ل فراغي، حيث ترتبط الذرات بالت�شل�شــل نف�شه، لكّنها تترتب على نحٍو مختلف في   كالهمــا مت�شكِّ
الفراغ. واإذا كان هناك اختالف ب�شيط في ال�شكل بين المركب والمادة المتفاعلة مع االإنزيم، فاإّن 
ذلك ال ي�شمح لها االرتباط بالموقع الن�شط لالإنزيم، وبالتالي ال يحدث تفاعل.  

:نوع:م�ن:أن�واع:اييابوهك�درات:ايُمدرجة:في: :ب�يلل ــِف ايماكك�ب:ءايش�يل:ايبنلئ�ي:ايخلصل �شِ
ايجدءل:اآلتي 

التركيب وال�شكل البنائي المثال الكربوهيدرات
مبلمر متفّرع، اأو غير متفّرع من الجلوكوز البطاطا اينشل

مبلمر خّطي غير متفّرع من الجلوكوز الخ�ض ايسلكلوز

مبلمر كثير التفّرع من الجلوكوز اللحوم ايجالييوجكن

جزيء �شكر يتكّون من 6– ذرات كربون ومجموعة األدهيد �شكر الدم ايجلوكوز

اأنواع الكربوهيدرات
 ُتستعَمل مع الصفحات
124-126 

 التاريخ   اال�سم  
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 التاريخ   اال�سم  

المركبات الع�شوية الحيوية
13-91 الليبيدات 

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ح ايقسم:3:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق المظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول الليبيدات�  •

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:ايلكبكدات:بعد:قااوتك:هذا:ايقسم�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها.       .

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 جزيئات حيوية كبيرة غير قطبية، وغير قابلة للذوبان في الماء.  

 اأحما�ض كربوك�شيلية ذات �شال�شل طويلة.  

 ليبيدات تتكّون عندما ترتبط ثالثة اأحما�ض دهنية بالجلي�شرول بروابط اإ�شتر.  

 عملية تمّيه الجلي�شريد الثالثي مع وجود محلول مائي لقاعدة قوية لتكوين اأمالح الكربوك�شيالت

 والجلي�شرول.  

 جلي�شريدات ثالثية ا�شُتبدل فيها اأحد االأحما�ض الدهنية بمجموعة فو�شفات قطبية.   

 ليبيدات تتكّون من اتحاد حم�ض دهني مع كحول ذي �شل�شلة طويلة.  

 ليبيدات تحتوي تراكيبها على حلقات متعّددة.  

ايلكبكدات

األحملض:ايدهنكة:

ايجلكسايدات:ايثالثكة:
ايمصبُّن

:::ايلكبكدات:ايفوسفورية:
ايشموع:

ايسمكاءيدات::

المفردات الجديدة

117  ايلكبكدات
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 ايماكبلت:ايعضوية:ايحكوية 118

)تابع( 13-91 الليبيدات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ْف ككف:يخملف:ايلكبكد:عن:ايباءتكنلت:أء:اييابوهكدرات� �شِ
 ال ُيعّد الليبيد بوليمًرا، وال يتكّون من وحدات متكّررة، على العك�ض من البروتينات والكربوهيدرات. 

:منهل�: قارن بكن:األحملض:ايدهنكة:ايُمشبعة:ءغكا:ايُمشبعة،:ُمعطًكل:مثلاًل:على:كلل
 ال تحتوي االأحما�ض الدهنية الُم�شبعة على روابط ت�شاهمية ثنائية بين ذرات الكربون، في

 حين تحتوي االأحما�ض غير الُم�شبعة على واحدة اأو اأكثر من تلك الروابط بين ذرات الكربون

 فيها. وقد يتحّول الحم�ض الدهني غير الم�شبع اإلى حم�ض دهني م�شبع اإذا تفاعل مع الهيدروجين

 من خالل عملية الهدرجة، وهي تفاعل غاز الهيدروجين مع ذرات الكربون، التي ترتبط بروابط 

ت�شاهمية؛ ثنائية، اأو ثالثية. مثل تحويل الزيت غير الم�شبع اإلى حم�ض دهني م�شبع با�شتخدام

 طريقة الهدرجة.  

:من:ايمفلعل:ءايمواا: ن:ايجلكس�ايدات:ايثالثكة،:معطًكل:مثلاًل:عل�ى:كلل ــر ايمفلعالت:ايمي:تيوِّ ف�شِّ
ايداخلة:في:ايمفلعل�:

 تتكّون روابط االإ�شتر في الجلي�شريدات الثالثية )النواتج(، عندما ترتبط مجموعات

 الهيدروك�شيل الموجودة في الجلي�شرول )المادة المتفاعلة االأولى( مع مجموعة الكربوك�شيل 

الموجودة في حم�ض دهني )المادة المتفاعلة الثانية(.  

ما الليبيد؟
ُتستعَمل مع الصفحات
127-131 

 التاريخ   اال�سم  

www.almanahj.com



ا � ًاا:خواصهل:ايمحدل ْف ككف:ُتصنَع:ايشموع،:ُمعدل �شِ
لبة عند  ُت�شنع ال�شموع من تفاعل حم�ض دهني مع كحول ذي �شل�شلة طويلة. وال�شموع مواد �شُ

 درجة حرارة الغرفة، حيث تو�شف باأّنها دهن ذو درجة ان�شهار منخف�شة.  

:أع�ِط:مثلاًل:على: ن:من:سالس�ل:من:األحم�لض:ايدهنكة،:ُثمل ــْف أح�د:ايلكبكدات:ايذي:ال:يميول �شِ
ذيك�

 ال�شتيرويدات عبارة عن ليبيدات تحتوي تراكيبها على حلقات متعّددة، وغالًبا ما تكون اأربع

 .)D( حلقات. ومن االأمثلة على ال�شتيرويدات: الكولي�شترول، والهرمونات الجن�شية، وفيتامين 

 التاريخ   اال�سم  

)تابع( 13-91 الليبيدات

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

:نوع:من:أنواع:ايلكبكدات:اآلتكة  ا:ايوظلئف:ايمهمة:ييلل عدِّ

اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

ل جزًءا من غذائنا.    ايجلكسايدات:ايثالثكة  ُتخّزن الطاقة، وُت�شكِّ

ايلكبكدات:ايفوسفورية   اأحد مكّونات غ�شاء الخلية.   

ايشموع   تمنع النبات من فقدان الماء.   

م عمليات االأي�ض، وهي اأحد مكّونات تراكيب اأغ�شية الخاليا، كما ي�شتخدم فيتامين )D( في تكوين العظام.   ايسمكاءيدات   ُتنظِّ

كّون
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 التاريخ   اال�سم  

المركبات الع�شوية الحيوية
14-91 االأحما�ض النووية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

:اكمب:ثالثة:أس�ئلة:قد:تخطا:بذهنك:بعد:ق�ااو :ايعنلءين: ــح ايقس�م:4:من:ه�ذا:ايفصل،:ثمل ت�شفَّ
ايائكسة:ءايمعلكقلت�

اقبل االإجابات المعقولة جميعها. اإجابات محتملة: ما المق�شود باالأحما�ض النووية؟ 11.

ما اللولب المزدوج؟ 21.

ما الفرق بين DNA، وRNA؟ 31.

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

ن املعلومات الوراثية وينقلها.    بوليمر حيوي يحتوي على النيرتوجني، يخزِّ

 وحدة البناء االأ�شا�شية للحم�ض النووي.   
ايحمض:اينوءي

اينكوكلكوتكد

المفردات الجديدة
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ار�شم مخطًطل:ينكوكلكوتكد،:مبكلنًل:علكه:أجزاوه:اآلتكة :ايس�يا،:ءمجموعة:ايفوس�فلت،:ءايقلعد :
اينكماءجكنكة�:

اكتب جملة:ُتمكلز:فكهل:اينيلكوتكدات:عن:ايحموض:اينوءية�:
 ُي�شّمى المونومر الذي تتكّون منه االأحما�ض النووية النيوكليوتيد.  

:تاقكم:ايخطو :األءيى:منهل�: ب خطوات:نسخ:DNA:ينفسه،:علًمل:أنله:تمل رتِّ

 6  تتكّون الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية الجديدة والشريطين القائمين� 

 2  تنفصل أجزاء اثنين من النيوكليوتيدات� 

 5  تتزاوج القواعد النيتروجينية، األدنين مع الثايمين، وكذلك السايتوسين مع الجوانين� 

 1  يكسر اإلنزيُم الروابَط الهيدروجينية الموجودة بين القواعد النيتروجينية� 

 3  تنفصل أجزاء النيوكليوتيد؛ إلظهار القواعد النيتروجينية�

د اإلنزيماُت النكليوتيداِت الحّرة من البيئة المحيطة�   4  تزوِّ

ع ايقواعد:ايماافقة:على:ايشايط:اآلخا:يلقواعد:ايموجوا :على:شايط:اينكوكلكوتكد:اآلتي : توقَّ

ATCTATCGGATATCTG

 T  A  G  A  T  A  G  C  C  T  A  T  A  G  A  C 

 التاريخ   اال�سم  

)تابع( 14-91 االأحما�ض النووية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

تركيب االأحما�ض 
النووية
ُتستعَمل مع الصفحة 132

DNA: اللولب المزدوج
ُتستعَمل مع الصفحتين
133-134 
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)تابع( 14-91 االأحما�ض النووية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

�RNAء:،DNA:ح ايفاق:بكن و�شِّ

RNA DNA

رايبوزي ديوك�شي رايبوز السكر

A/C/G/U A/C/G/T القاعدة النيتروجينية
يمّكن الخاليا من ا�شتخدام 

المعلومات الموجودة في 
DNA، و�شنع البروتين.

تخزين المعلومات الجينية الوظيفة

�شريط واحد لولب ثنائي الشكل

:ممل:يلي:موجوًاا:في:RNA،:أء:في:DNA،:أء:في:كلكهمل،:أء:ال:يوجد:في: د مل:إذا:كلن:كلل  حدِّ
:منهمل  أيل

ال يوجد في اأّي منهما؛ اإذ اإّنهما ال يتحدان A - A
في DNA فقط؛ اإذ اإّن T توجد في DNA فقط A - T

في كليهما C - G
ال يوجد في اأّي منهما G- A

في RNA فقط؛ اإذ اإّن U توجد في RNA فقط A - U
في RNA فقط؛ اإذ اإّن U توجد في RNA فقط U - A

RNA
ُتستعَمل مع الصفحة 135

 التاريخ   اال�سم  

افم�اض:أنلك:مس�لعد:ألحد:علملو:علم:ايجايم�ة،:ايذي:ءجد:عكنة:من:DNA:غكا:معاءفة:في:مس�اح:ايجايمة�:ءتبكلن:بعد:ايمحلكل:
أنله�ل:تحم�وي:عل�ى:%22:من:ايثليمك�ن:�T:ءقد:احموت:عكنة:م�ن:DNA::حصل:علكهل:ايعليم:من:أحد:ايمش�مبه:بهم:على:%40:من:
�DNA:ا:ذيك،:بنلًو:على:ايمنطق،:ءاعمملًاا:على:أنملط:اياءابط:في:نويلت ايجوانكن:G،:عندهل:تقدمت:بطلب:إلطالق:سااحه�:فسل

 ،A فُيفتر�ض اأّنها تحتوي على %22 من االأدنين ،T بمــا اأّن العينــة غيــر المعروفة من م�شرح الجريمة تحتوي على %22 من الثايمين 
الأنهما يرتبطان مًعا؛ مّما ُي�شّكل %44 من مجموع النويات. وعليه، ينبغي اأن يكون المتبقي من الروابط من النوع C-G ما ن�شبته 56% 
فــاإذا كان هــذا �شحيًحا، فــاإن ن�شبة G ت�شاوي %28 من عينــة DNA. واإذا كانت عينة DNA من الم�شتبــه به تحتوي على %40 من 
الجوانين G، فهذا يعني اأّنها ال تتطابق مع %28 الماأخوذة من م�شرح الجريمة. وعليه، ينبغي اإطالق �شراحه.   

الربط مع الحياة
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123  ص:ايفصل ملخل

 التاريخ   اال�سم  

ملّخ�ض الف�شل المركبات الع�شوية الحيوية 

:اكمب:ايمفلهكم:ايائكسة:ايوارا :فكه�: ص:مل:قاأت،:ثمل بعد:قااوتك:هذا:ايفصل،:يخل

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

21 . 

31 . 

اسمعن:بمل:يلي:يمسلعدتك:على:ايمااجعة 

 اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخّصك�

 ادرس المفردات، والتعريفات العلمية� 

 راجع الواجبات المنزلية اليومية� 

 أعد قراءة الفصل، وراجع الجداول، والرسوم البيانّية، والصور واألشكال� 

 راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كّل جزء من هذا الفصل� 

 ألِق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية هذا الفصل� 

مراجعة

يملذا:ُينصح:ايشخص:ايمصلب:بلضطاابلت:في:اييبد:بمجنلب:فاط:االجهلا؟

 ُتنِتج الع�شالُت حم�َض الالكتيك عندما تحتاج اإلى كميات من االأك�شجين اأكثر مّما ي�شتطيع الدم توفيرها. وُيعّد الجهد الريا�شي

 ال�شبب الرئي�ض في تكوين هذا الحم�ض، والذي يحّوله الكبد اإلى جلوكوز لي�شتفيد منه الج�شم. لذا، فال�شخ�ض الذي يعاني ا�شطرابات

 في الكبد لن يكون كبده قادًرا على تحويل فائ�ض حم�ض الالكتيك اإلى جلوكوز ال�شتمرار عمل الج�شم، لذا، ينبغي عليه تجنب فرط

 االإجهاد نتيجة لذلك.  

الربط مع الحياة
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