


تتكّون الصواعد والهوابط في الكهوف 

نتيجة تحّول كربونات الكالسيوم 

:الهيدروجينية إلى كربونات الكالسيوم

Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3

احتساب نسب الموالت للمواّد المتفاعلة 

والمواّد الناتجة ، ومن ثّم احتساب كتل أو

أحجام المواّد المتفاعلة أو الناتجة
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2

3

1

3
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راسب أبيض

.غير متجانس 

CuSO4 (aq) + BaCl2 (aq) → BaSO4 (s) + CuCl2 (aq)



.غير متجانس 

.متجانس 

.غير متجانس 

.غير متجانس 



تغيّر في تركيب الماّدة وخواصها

.[ميائي ال يبّدل التغيّر الفيزيائي في تركيب الماّدة ، بعكس التغيّر الكي]



في األكسجين ، وتكّون روابط   O=O  في الميثان ورابطة C-H  تفّكك روابط

من الماء  O-H  في ثاني أكسيد الكربون وC=O 



ثاني أكسيد الكربون+ نحاس ← أكسجين  + II (أ )كبريتيد النحاس

كربونات الصوديوم الهيدروجينية  ( ب)
∆

ماء+ ثاني أكسيد الكربون + كربونات الصوديوم 

حرارة+ ماء ←  أكسجين + هيدروجين ( جـ)

1

2SO2 + O2 → 2SO3 (   أ )

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (ب)

2

4P + 5O2 → P4O10 (   جـ)

2Al + N2 → 2AlN ( د)

SO3(g)
KNO3 (aq)

∆

Cu(s)

Hg (l)ZnCl2

:عند وزن المعادلة يكون

عدد ذّرات المواّد المتفاعلة ونوعها

عدد ونوع ذّرات المواّد الناتجة =

من التفاعل

وهكذا تكون الذّرات والكتل خاضعة 

لقانون بقاء الكتلة

4



2KClO3 → 2KCl + 3O2
Δ

H2 + Cl2 → 2HCl

CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

تفاعالت التفكك

تفاعالت االتحاد المباشر

تفاعالت اإلزاحة

تفاعالت التبادل المزدوج

1

2

3

4

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

2NO2(g) + H2O(l) → HNO3(aq) + HNO2(aq)

1

2

3

متجانس

غير متجانس

متجانس



تُصنَّف التفاعالت إلى تفاعالت متجانسة وتفاعالت غير متجانسة

مثال عن التفاعالت المتجانسة

مثال عن التفاعالت غير المتجانسة

1

2

N2(g) + 3H2(g) →2NH3(g)

NaOH(aq) + HCl(aq)   →NaCl(aq) + H2O(l)





نقص عدد تأكسد الفضة ؛ زيادة عدد تأكسد النحاس



Pb (aq) + SO4 (aq) → PbSO4(s)
2+ 2-

2+ -

3+

2-

Pb (aq) + 2Cl (aq) → PbCl2(s)

Fe (aq) + PO4(aq) → FePO4(s)

2+

3-

Co (aq) + S (aq) → CoS(s)

3++

6H (aq) + 2Al(s) → 2Al (aq) + 3H2(g)

أ

ب

جـ

د

هـ

1

.صفًرا = عدد تأكسد الذّرة غير المتّحدة ( أ)

صفًرا= مجموع أعداد التأكسد في مرّكب متعادل ( ب)

يجب أن يتساوى المجموع الجبري ألعداد ( جـ)

التأكسد في األيون المتعّدد الذّرات مع شحنة األيون

2

لى تُحدَّد أعداد التأكسد بقواعد خاّصة بناًء ع

ين قيم السالبية الكهربائية ، وتُستخدم لتعي

عمليتي األكسدة واالختزال ، باإلضافة إلى 

العامل المؤكسد والعامل المختزل

3

عملية أكسدة ، Clعملية اختزال Na (أ)

Nعملية اختزال  Iعملية أكسدة ،  (ب)

Nعملية اختزال  Sعملية أكسدة ،  ( جـ)

Pbعملية أكسدة ، وعملية اختزال  ( د)

4

. عاماًل مؤكسًدا  Cl Naعاماًل مختزاًل و  (أ)

HIعامل مختزل  HNO3عامل مؤكسد و  (ب )

H2Sعامل مختزل  HNO3عامل مؤكسد و  (جـ)

عامل مختزل –عامل مؤكسد  PbSO4 (د )
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.هي عبارة عن الكتلة الذّرية للعنصر مقاسة بوحدة الجرامالكتلة المولية الذّرية لعنصر ما 

.تركيبه بوحدة الجراممجموع كتل الذّرات الداخلة في الكتلة المولية الجزيئية لمرّكب ما 

من  الذرات أو الجزئيات أو األيونات10*6هو كّمية من الماّدة تحتوي على المول

وكتلته بالجرام تسمى الكتلة المولية

23





74g 162.5g 46g
(جـ) (ب) (أ)

3

9

4
3

يحتوي المول الواحد ألّي ماّدة على

6×10

عدد أفوجادرو من الجسيمات الممثّلة

23

1

4

3

2

2.5 × 10 mol → NH3

1.66 × 10 mol → O2

0.1 mol → Br2

8 mol → Li

6.5 g → Be

-1

-15

5

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

67.2 g → N2

5.44 g → H2O2

833 g → Ca(NO3)2

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

6

7.83 × NO2 →جزئ  10

23

7

2.5 mol → H2

6.93 mol → Al

2.12  mol → SnF2

(أ)

(ب)

(جـ)

ذرات

ذرات

ذرات

ذرات



النسب المئوية لمكّونات مرّكب ثاني 

:كرومات البوتاسيوم هي

K2Cr2O7

K → 26.5 %

Cr → 35.4 %

O → 38.1 %

النسب المئوية لمكّونات مرّكب كرومات 

:البوتاسيوم هي

K2CrO4

K → 40.3 %

Cr → 26.8 %

O → 32.9 %



[HC] = الصيغة األّولية



1

4

5

3

2

74.2 % → N 25.8 % → O

30.4 % → C

25.4 % → Ca

39.3 % → Na 60.7% → Cl

(أ)

(ب)

C5H10O2

40.5 % → O

3.8 % → H

(أ)

44.4% → C

3.7 % → H

51.9% → N

(ب)

4.7 g  → H

13.98 g  → H

(أ)

(ب)

صيغة جزيئية أولية

صيغة جزيئية

صيغة جزيئية



ى تحّدد الماّدة المتفاعلة المحّددة أقص]

كّمية الناتج أو النواتج الممكن 

.[تكوينها في التفاعل الكيميائي 



ّمية هي التي تُستَهلك أّواًل ، وهي التي يُحّدد كالماّدة المتفاعلة المحّددة 

. الناتج المتكّون في التفاعل 

.عل هي الماّدة التي لم تُستَخدم بالكامل في التفاوالماّدة المتفاعلة الزائدة 

1

كّون يمثل كّمية الناتج التي تتالناتج الفعلي 

فعليًّا أثناء إجراء التفاعل ، أي هي قيمة 

. مخبرية 

فهو قيمة محسوبة باستخدامالناتج النظري 

وعادة ما . المعادلة الكيميائية الموزونة 

تكون كّمية الناتج النظري أكبر من كّمية 

.الناتج الفعلي 

2

3

15.3 mol → O2

10.2 mol  → CO2

(أ)

(ب)

13.6 mol  → H2O

4

4Al (s) + 3O2 (g) → 2Al2O3 (s)(أ)

(ب) 0.1 mol 

(جـ)

1.62 g → Al

2.04 g → Al2O3

(د)





Al2(SO4)3(aq) 3H2(g)

BaCl2(aq) 3H2O(l)

ال يحدث تفاعل 

2Al(s) + 6 H (aq) + 3SO4 (aq) → 2Al (aq) + 3SO4 (aq) +3H2(g)
+ 2- +3

+2

2-

2Al(s) + 6 H (aq) → 2Al (aq) + 3H2(g)
+ +3

يةاأليون الذي ال يدخل مباشرة في التفاعل ويُشَطب من كّلٍّ من طرفي المعادلة األيونية الكاملة  للحصول على المعادلة األيونية النهائ

2H(aq) + 2Cl (aq) + Ba (aq) + 2OH (aq) → Ba(aq) + 2Cl (aq) + 2H2O(l)

-+ - +2 -

2H(aq) + 2OH(aq) → 2H2O(l)

-+

(أ)

(ب)

ليكتسب العامل المؤكسد إلكترونات في عملية األكسدة واالختزال ، فيُختزَ 

.يفقد العامل المختزل اإللكترونات في عملية األكسدة ، ويكتسب العامل المختزل اإللكترونات في عملية االختزال

تفاعالت األحماض مع الفلّزات ، تفاعالت نشاط الفلّزات

KNO3 (aq) H2O(l)

CaCl2(aq) 2H2O(l)2

2 2H2O(l)Na2SO4 (aq)

جميع المعادالت 

أكسدة واختزال

مؤكسد ←PbO2مختزل ←MnO

مؤكسد ←Cl2مختزل ←Cl2

مؤكسد ←I2O5مختزل ←CO

2HCl (aq) + Mg(OH)2(aq) → MgCl2(aq) + 2H2O(l)

2HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)

3HCl(aq) + Al(OH)3(s) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)

+4

+5
+5

+3
+5

+3



C
ClO2

ذرات 3

ذرات 10

ذرات 9

ذرات 2

تحتوى المواد كلها 

على 

6×10

جزئ

23

جزئ

وحدة الصيغة

جزئ

ذرة

1.81× ذرة    10 → Sn

2.41× وحدة صيغة   10 → KCl

24

23

4.52× جزئ    10 → SO2
24

5.06× NaI →وحدة صيغة   10
21

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

HCl MnO2الماّدة التي تأكسدت : الماّدة التي اختزلت :

MnO2 HClالعامل المؤكسد : العامل لمختزل :

Cu : الماّدة التي تأكسدتHNO3: الماّدة التي اختزلت

HNO3: : العامل المؤكسدCu : العامل لمختزل

P : الماّدة التي تأكسدتHNO3 : الماّدة التي اختزلت

HNO3 : العامل المؤكسدP : المختزل العامل 

Na2SnO2: الماّدة التي تأكسدتBi(OH)3 : الماّدة التي اختزلت

Bi(OH)3 : العامل المؤكسدNa2SnO2 العامل المختزل :

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)



98 g/mol

76 g/mol

100 g/mol

132 g/mol

89 g/mol

160 g/mol

0.258 mol → SiO2

0.000479 mol  → AgCl

1.117mol  → Cl2

0.106 mol → KOH

5.930 mol  → Ca(C2H3O2)2

0.02 mol  → Ca

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

(و)

6

108 g → C5H12

547.2 g → F2

71.8 g → Ca(CN)2

238g → H2O2

224 g → NaOH

1.84 g  → Ni

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

(و)

7

108 g /mol → C9H8O4

8

3.46× ذرة  10 → NH4NO3

24

(أ)

(ب)

77.7%  Fe → FeO

H = 5.9%   S = 94.1%

N= 22.6 %   H = 6.5%  C =19.3%    O = 51.6%

Mg = 41.4%   H = 3.4%  O = 55.2%

Na = 42.1%   P = 18.9 %  O = 39%

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

9

3.33 g → S

5.56 g → N

40.32 g → Mg

151 g → P

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

10



H2O2

صيغة جزيئية

صيغة جزيئية

صيغة أولية

صيغة جزيئية

صيغة أولية

C3H6O3

Hg2Cl2

C6H10P4

H2O2

C4H8O4

الصوديوم والماء:المتفاعلة
الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم:الناتجة

األكسجين والجلوكوز: والناتجةثاني أكسيد الكربون والماء ، :المتفاعلة

جةيسّرع التفاعل بدون التعديل في المواّد النات

2 2

2 3

2

2 2

4 3

2 3

4

3

KClO3 يتحلّل عدد اثنين من وحدات الصيغة للمرّكب

O2 ثالثة جزيئات و KCl ليتكّون عدد اثنين من وحدات الصيغة

NO جزيئات 6مع  NH3 يتحلّل أربعة جزيئات

H2O جزيئات 6و  N2 جزيئات5ليتكّون 

O2 مع جزئ واحد K تتفاعل أربعة ذرات

K2O  عدد اثنين من وحدات الصيغةليتكّون

(أ)

(ب)

(جـ)

يتفاعل غاز األمونيا مع األكسجين في وجود البالتين(أ)

.كعامل حفّاز ليتكّون غاز أكسيد النيتروجين وبخار الماء

تتفاعل المحاليل المائية لكّل من حمض الكبريتيك( ب)

وكلوريد الباريوم لتكوين راسب من كبريتات الباريوم

ومحلول مائي من حمض الهيدروكلوريك

اءيتفاعل غاز ثالثي األكسيد ثنائي النيتروجين مع الم( ج)

.لتكوين محلول مائي من حمض النيتروز 



0.54 mol

13.6 mol

0.984 mol

236 mol

11.25 mol → CO 22.5 mol  → H2

11.4 g → H2

(أ)

(جـ)

112 g → CO 16 g → H2(ب)

372.2 g → F2

1.32 g → NH3

123 g → N2F4

.ة تُوّضح المعامالت األعداد النسبية للموالت أو الجسيمات للمواّد المتفاعلة والناتج

المتفاعلة وتُستهلك الماّدة. تُحّدد كّمية الماّدة المحّددة أقصى كّمية للناتج الذي يُمكن أن يكون في التفاعل 

.الزائدة جزئيًّا في التفاعل 

لتحديد الماّدة المحّددة ، فإنّه يجب التعبير عن

كّميات المواّد المتفاعلة بالموالت ، ومقارنتها 

بالنسبة المولية من المعادلة الموزونة 
Cl2

H2

P2O5

O2

2.4 mol → AlCl3 2.9 mol  → Al(أ)

3.4 mol → H2O 4.7 mol  → O2(ب)

3.04 mol → H3PO4 5.92 mol  → H2O(جـ)

5.8 mol → P2O5 6.4 mol  → P(د)

28 29

91.6%



91.6 g

CO

Cl2OC
C2O2NH5

CuBr2

CH3

2.36g → H3PO4
1.79g → CO2

0.61g → Zn

94.57g → Zn

96.6 %

46.66 g

Cl2(g) + 2KI(aq) → 2KCl(aq) + I2(s)

2Fe(s) + 6HCl(aq) → 2FeCl3(aq) + 3H2(g)

2Ag2O(s) → 4Ag(s) + O2(g)

I2(s) + 3Cl2(g) → 2ICl3(s)

4HgS(s) + 4CaO(s) → 4Hg(l) + 3CaS(s) + 3CaSO4(s)

Δ

Δ

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)



547.2 kg → CaSO4

ألنّه هناك تبادل للذّرات أو األيونات من دون تغيير

9g → H   72g → Oفي عدد األكسدة

ضعف عدد موالت كلوريد الكالسيوم= نستنتج من الجدول السابق أن عدد موالت الماء 

2 = عدد موالت الماء 

5 5

وهو الذي أختزل  I2O5 العنصر المؤكسد هو اليود في 

وهو الذي تأكسد CO العنصر المختزل هو الكربون في

0.229 g

0.155

1.117

0.439

3.036

0.312

2.238

0.877

6.055





ثاني أكسيد الكربون

السكر

أول أكسيد الكربون

ود عند تسخين األنبوبة نالحظ راسبًا أس

وتظهر فقاعات ماء على جوانب أنبوبة 

. االختبار 

ينتج عن هذا االحتراق كربون وماء
ماء+ كربون 



يدخل ثاني أكسيد الكربون في عملية 
تكوين السّكر الضروري لغذاء النباتات

يُساهم ثاني أكسيد الكربون في ازدياد 

االحتباس الحراري ، حيث تخترق أشعّة

الشمس الغالف الجّوي ما يُساعد في 

. إكساب األرض حرارتها المطلوبة 

إاّل أّن ذلك الغاز وتركيزاته العالية تمنع 

بعًضا من هذه الحرارة من االنعكاس إلى

الفضاء

1

2

1

2

3

3

نه يرجع التسّمم بأّول أكسيد الكربون إلى كو

.يتّحد بقّوة مع هيموجلوبين الدم 

يعمل الهيموجلوبين على حمل األكسجين من 

.الرئة إلى كّل أنسجة الجسم 

فإذا دخل أّول أكسيد الكربون إلى الرئة ، 

حمله الهيموجلوبين واتّحد به وبالتالي

ناقال يُمكنه حمل األكسجين ، ما يُسبّب االخت





أّول وثاني أكسيد الكربون: السّكر ، البروتينات ، االسترات مرّكبي كربون غير عضويين: مرّكبات كربون عضوية( 1)

الكربون ، السيليكون ، الجرمانيوم ، القصدير ، الرصاص(2)

الكيميائي مثل الماس ، الجرافيت ، الفوليرين اختالف ماّدتين في الشكل وتماثلهما في التركيب(3)

بسبب كثرة وجود مرّكبات كربونية

رابطة تساهمية 

روابط تساهمية أحادية أو ثنائية أو ثالثية

C(s) + O2(g) → CO2(g)





فتكنولوجيا " . القزم"من اليونانية وتعني " النانو"تأتي لفظة ( 1)

ات الذي يستخدمه العلم لقياس أبعاد مكّون" المقياس القزم"النانو تعني 

.الذّرة واإللكترونات التي تدور حول نواتها 

.البداية الفعلية لهذه التكنولوجيا 1986يُعتبَر العام (2)

1985في العام فورسايتانشاء معهد 

على يد العالم الياباني 1991اكتشاف أنابيب الكربون النانوية في العام 

.إيجيماسوميو

.إلضافة المتانة إلى بعض المواد : في الصناعة(3)

اتطوير قنابل مجهرية ذكية تخترق الخاليا السرطانية وغيره: في الطبّ 

يمكن أن تتفاوت إجابات الطالب وفقًا للمجاالت المذكورة : مالحظة

أنابيب الكربون النانوية أحادية الطبقة (4)

أنابيب الكربون النانوية متعّددة الطبقات

: من أهّم خواصها

الخواص الميكانيكية ، الخواص الكهربائية ، الخواص الحرارية





:أّول أكسيد الكربون

له أهّمية صناعية ، إذ إن المصانع تستعمله كوقود لتوليد 

( فائدة)في معظم الصناعات الحديثة الحرارة

(مضارّ )هو مسؤول عن كثير من الوفيات سنويًّا 

:ثاني أكسيد الكربون

( فائدة)يُستخَدم في مطافئ الحريق 

(مضارّ )يتسبّب في ظاهرة االحتباس الحراري 

يُؤّدي قطع األشجار إلى ازدياد نسبة ( 2)

ثاني أكسيد الكربون في الهواء ألنّها 

إذا تحتاج إليه في عملية البناء الضوئي ، ف

د قّل عدد األشجار ، قّل استهالك ثاني أكسي

الكربون وزادت نسبته في الهواء

ينتج خالل عمليات االحتراق في غرف ( 3)

مغلقة أّول أكسيد الكربون الذي يُسبّب

التسّمم

ريُعّكر ثاني أكسيد الكربون ماء الجي(4)

(1)





 

 لماذا سميت الكيمياء العضوية بهذا االسم؟ -1

 " التي تعنى "الكائن الحي".Organismاشتق اسم الكيمياء العضوية من كلمة "

بونالكيمياء العضوية ب تسميلماذا  -2  ؟كيمياء الك

بون.  ألّن المركّبات تحتوي ع الك

بون العضوية؟ما سبب اهتمامنا بمركّبات ال -3  ك

بون العضوية ألهّميتها  حياة اإلنسان، كالطعام، والطاقة،  يعود سبب اهتمامنا بمركّبات الك

  نتجات اخري عديدة.مواألدوية، واالصباغ، والمنّظفات، و

 

 ، وماذا قّدم للكيمياء؟من هو فوهلر -1

، قام العالم األلما فوهلر بتسخين سيانات األمونيوم التي اشُتّقت من مواّد غير 1828 العام 

يا.  عضوية، فحصل ع مركّب عضوي هو اليو

بون غير عضوي؟ هل من السهل -2 بون عضوي ومركّب ك  التمييز بين مركّب ك

بون العضوية عن خواض مركّبات  يائية والكيميائية ألغلب مركّبات الك تختلف الخواّص الفي

بون  سالسل. بون غير العضوية، وذلك من حيث تشّعب الك  الك
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بون العضوية. -1  علل سبب كثرة مركّبات الك

بون ع االرتباط ببعضها البعض  سالسل مؤلّف ة من أعداد كبيرة من الذّرات أو قدرة ذرات الك

 حلقات ذات أحجام مختلفة.

بون. -2  فّسر دور االحتراق والبناء الضو  دورة الك

بون من الدورات الحيوية المهّمة  حياة الكائنات الحية. فإذا توّقفت تلك الدورة  تُعّد دورة الك

ب أكسيد الك ير ثا  بون الجّوي وعملية تح أكيد الك  ون.لتوّقفت معها عملية تثبيت ثا 

بون وإطالقه، وتزايد محتوي الغالف الجّوي، فإن ذلك يشكّل و أكسيد الك إذا اختلت عمليتا أخذ ثا 

يد من  بون  الغالف الجّوي سوف ي أكسيد الك يادة ثا  تهديداً للحياة ع األرض حيث إّن 

أكثر دفًئا، مما يؤّدي إ ظاهر ة االحتباس سمك الوشاح الحراري حول األرض التي ستصبح بالتا 

 الحراري.

بون العضوية. -3 ين  تصنيف مركّبات الك  اذكر معيا

 .بحسب تركيبها العنصري 

 .بحسب الروابط 

بون العضوية. -4 يائية لمركّبات الك  اذكر ثالث خواّص في

بونية وطبيعتها، وبالمجموعة الوظيفية  يائية بطول السلسلة الك ترتبط بعض الخواّص الفي

 للمركّب.

 أكثر تطايًرا من بون العضوية  بون غير العضوية، ويتواجد أغلبها   تُعّد مركّبات الك مركّبات الك

ية، كالغاز الطبيعي، أو  الحالة السائلة،  الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط  الحالة الغا

 كالكحوالت. كذلك، هي تتمتع بدرجة حرارة انصهار وغليان منخفضة. 

 بون العضوية  الماء، ولكّنها ت ذوب  المذيبات العضوية بشكل عام، ال تذوب مركّبات الك

ين والكحول واإليثر، ما يجعلها مناسبة لتنظيف المالبس والقطع المعدنية.   كالبن

 . با بون العضوية غير موّصلة للتّيار الكه  وأخيًرا، فإن مركبات الك



 

 كيف تختلف الفاكهة من حيث لونها ومذاقها ورائحتها المميّزة؟ -1

 .تختلف من حيث احتواء فاكهة معّينة نوًعا من المركّبات ال تحويها فاكهة أخري

بون العضوي؟ما ه  -2  ي العناصر األساسية  مركّب الك

بون والهيدروجين.  العنصران االساسيان: الك

بون العضوي؟ -3  كيف تحسب نسبة العناصر األساسية  مركّب الك

 يتم اّوًال تحليله وصفيا حيث يتّم الكشف عن العناصر المكّونة له وتحديد كّميتها.

بون العضوية؟ما هو الع -4  نصر األساسي  مركّبات الك

بون.  الك

بون العضوية. -5  سم عناصر أخري تحويها مركّبات الك

[...  [الهيدروجين، األكسجين، النيتروجين 
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بون والهيدروجين اكتب الصيغة  -1 بون العضوي الذي يتأّلف من عناصر الك يئية المركّب الك الج

 واالكسجين والكلور.

بون والهيدروجين واالكسجين والكلور هي:  يئية العاّمة أليّ مركّب عضوي يتألّف من الك الصيغة الج

tCl zO yH xC  
تتمّثل المرّكبات الكيميائية بصيغ. عدد هذه الصيغ واِشر إ الصيغة التي يعتمد عليها الكيميائيون  -2

يائية والكيميائية للمركّبات العضوية.  لفهم الخواّص الفي

يئية، بنائية أو تركيبية.  تتمّثل المركّبات الكيميائية بالصيغ التالية: ج

يائيون لفه يائية والكيميائية للمركّبات العضوية ع الصيغة البنائية أو يعتمد الفي م الخواص الفي

التركيبية التي تبّين ترتيب الّذرات المرتبطة، باإلضافة إ عددها وعدد الروابط لكل ذرّة من الذرّات  

 الجزيء.

 يتأّلف التحليل العضوي العنصري من تحليلين. اذكرهما وأِشر إالَم يهدف كّل منهما. -3

 لعضوي العنصري النوعي.التحليل ا 

 .التحليل العضوي العنصري الكّمي 

 



 الوحدة الخامسة مراجعة

بون عن غيره من عناصر الجدول الدورى؟ -1  ما الذي يميّز عنصر الك

بونية مختلفة إ مدي  بون ببعضها بعّضا بروابط تساهمية مشكلة سالسل ك غير ترتبط ذرّات الك

 محدود.

بون غير العضوية ( -2  ) وأضرارها؟2COو  COما فوائد مركّبات الك

 :بون أكسيد الك أكاسيدها  أّول  يعيق عملّية التنّفس وقد  –ُيستخدم  استخالص الفلزّات من 

 يسبب االختناق.

 :بون أكسيد الك  مركب يسّبب ظاهرة االحتباس الحراري. –الضو يساعد  عملية البناء  ثا 

بون العضوية؟ -3  كيف تُصنف مركّبات الك

 بحسب الترتيب العضوي وبحسب الروابط.

 تحقق من فهمك

 ماذا نعنى بالكيمياء العضوية؟ وما سبب اهتمامنا بها؟ -1

بون بصفة أساسية.  الكيمياء العضوية: هي أحد فروع علم الكيمياء الذي يهتّم بدراسة عنصر الك

 أسباب االهتمام بها:

 .أهمّية المركّبات العضوية  حياتنا 

  العضوية بخواص مختلفة عن المركّبات غير العضوية.تتمّيز المركّبات 

 .كثرة المركّبات العضوية 

بون العضوية العشرة ماليين مركًّبا. اشرح السبب. -2  يفوق عدد مركّبات الك

بون ع االرتباط  كهنا بون عضوي، وذلك بسبب قدرة ذرّات الك أكثر من عشرة ماليين مركّب ك

ة سالسل مختلفة االشكال واألحجام، وع االرتباط بذرّات عناصر أخري نببعضها بروابط تساهمية، مكوّ 

 كالهيدروجين واألكسجين والنيتروجين والهالوجينات وغيرها.

 أّي مركّب هو "القاتل الصامت"؟ لماذا سّمي بالقاتل الصامت؟ -3

بون. وقد ُسمي بذلك كونه يُّسب الوفاة من دون أن تظهر له أيّ  أكسيد الك القاتل الصامت هو غاز أّول 

 عوارض مرضية.

 بها؟ لماذا تمتاز كّل فاكهة بنكهة خاّصة -4

يائية تميزّه عن األنواع يتكوّ  اكه من مركّبات خاّصة تتمّتع بخواص كيميائية وفي ن كّل نوع من الفو

بون.  األخرى بسبب اختالف ارتباط ذرّات الك

بون بعناصر أخري، وارسم الصيغة البنائية للبروبان  -5 بط الك  . 8H3Cعّدد الروابط التي ت



بون بعناصر أخري عبر روابط تساهمية أحادية أو ثنائية أو ثالثية.  يرتبط الك

 

 

 

 

 ائية الموزونة لالحتراق الكامل للبروبان.اكتب المعادلة الكيمي -6

 

 

بون عضوي مع األكسجين طبقاً للمعادلة التالية: يتفاعل مركّب -7  ك

 

 
 

 

يئية لهذا المركب؟  أوجد الصيغة الج

 حفظ الماّدة: باالستناد إ قانون 

X=2   ,   Y=6   ,   Z=1   

يئية:   O6H2Cالصيغة الج

اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل. -8  افترض أنك تمكّنت من حرق الماس. 

بون هو العنصر الذي يُكوّ   ن الماسالك

 

 

يئية لكّل من هذه المركّبات. أعط الصيغة -9  الج

   -أ

 

6H2C د- 

 

2O6H3C 

  -ب

 

O6H2C هـ- 

 

O8H4C 

   -ج

 

2O4H3C و- 

 

12H6C 

 

 

 

 

 



 اختبر مهاراتك
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