حتصقيل
كظري

الزبدة يف الؽقؿقاء
اػذاد  /األسزبر  :ػجذ ادلؼض انؼسُهٍ
إهداء من سؾسؾة بالبقد التعؾقؿقة

لؾطالب والطالبات الؾذين مل يشاركوا معـا يف الدورات
ْزِ ادلزكشح حتزىٌ ػهً أْى انمىاَني أو ادلؼهىيبد
يف يُبْظ انكًُُبء نهظف األول وانضبين وانضبنش انضبَىٌ
وانيت حيزبط ذلب انغبنت لجم انذخىل يف اخزجبس انزحظُهٍ
ْ 9341ـ

الدورات التي قدمـاها
حتصقيل
يف الؼدرات والتحصقيل هذا العام  9341هـ

كظري

حتصقيل
كظري
عؾم الؽقؿقاء
ػهى انكًُُبء  :وٍْ دساسخ ادلبدح يٍ حُش اخلىاص وانزغرياد
أهم فروع عؾم الؽقؿقاء

كًُُبء ػضىَخ
يشكجبد انكشثىٌ
اخلىاص
انفُضَبئُخ
وانكًُُبئُخ
انزغرياد
انفُضَبئُخ
وانكًُُبئُخ

كًُُبء انجُئخ
ادلبدح وانجُئخ

كًُُبء حتهُهُخ
يكىَبد ادلىاد

كًُُبء فُضَبئُخ
عبلخ وحتىالد ادلبدح

كًُُبء طُبػُخ
طُبػخ األدوَخ

خىاص فُضَبئُخ  :خبطُخ ميكٍ يالحظزهب او لُبسهب دوٌ رغري انزشكُت ورمسى اىل َىػني:
* خىاص فُضَبئُخ َىػُخ ( شلُضح )  :وٍْ ال رؼزًذ ػهً كًُخ ادلبدح .يضم :عؼى  ,نىٌ  ,سائحخ  ,دلؼبٌ .... ,كضبفخ
* خىاص فُضَبئُخ كًُخ ( غري شلُضح ):وٍْ انيت رؼزًذ ػهً كًُخ ادلبدح يضم  :كزهخ  ,حغى  ,عىل  ,يسبحخ  ,اسرفبع
خىاص كًُُبئُخ :لذسح ادلبدح ػهً انزحىل اىل يبدح أخشي  ,او ػذو انزحىل اىل يبدح اخشي.
انزغري انفُضَبئٍ  :انزغري انزٌ حيذس دوٌ أٌ َغري رشكُت ادلبدح.
أيضهخ  :كسش انضعبط ,دتضَك انىسق  ,رمغُغ اخلشت  ,رغري حبالد ادلبدح (اَظهبس ,رجخش ,رسبيٍ ,جتًذ ,ركضف.
انزغري انكًُُبئٍ ( انزفبػم انكًُُبئٍ) :رغري يبدح أو أكضش اىل يبدح عذَذح ختزهف يف رشكُجهب ػٍ ادلبدح األطهُخ.
أيضهخ  :ركىٌ انظذأ  ,حتهم  ,اَفغبس  ,رؤكسذ  ,رآكم  ,فمذاٌ انربَك  ,ختًش  ,احزشاق  ,رؼفٍ ,احتبد.
تصـقػ ادواد حسب تؽويـفا وتركقبفا

ادلبدح انُمُخ :ذلب رشكُت زلذد وصبثذ ورمسى اىل َىػني
ادلشكت  :احتبد ػُظشٍَ أو اكضش
ػُظش :اثسظ عضء يٍ ادلبدح ال
كًُُبئُب ثُست صبثزّ
َزغضأ اصُبء انزفبػم
يضبل :كهىس  ,طىدَىو  ,اكسغني يضبل  :يهح انغؼبو NaCl

ادلخهىط:يضَظ يٍ يبدرني او اكضش يغ احلفبػ ػهً خىاطهب
سلهىط غري يزغبَس  :يكىَبرّ
سلهىط يزغبَس  :يكىَبرّ غري
يزًبَضح .ويٍ األيضهخ  :يبء انسُم
يزًبَضح .ويٍ األيضهخ  :سجبئك
زلهىل (سكش ويبء) ,شبٌْ ,ىاء سيم  +يبء  ,حهُت  ,دو ,انغني

رؼشَف انزسح  :اطغش عضء يٍ انؼُظش  ,رذخم انزفبػم دوٌ اٌ رزغضأ .وحتزىٌ ػهً عسًُبد طغريح أمههب:
أىاع اإلشؼبػبد

يكىَبد انزسح

َُىرشوٌ

ثشورىٌ

انكزشوٌ

يالحظبد

ادلكزشف

شبدوَك

سرسفىسد

عىيسىٌ

يؼظى حغى انزسح فشاؽ

يكبٌ انزىاعذ

داخم انُىاح

داخم انُىاح

حىل انُىاح

رزشكض كزهخ انزسح يف انُىاح

انشحُخ

يزؼبدنخ

يىعجخ

سبنجخ

كزهخ اإلنكزشوَبد طغريح عذا

ادلهجـُخ = اٌىزشؤبد سبٌجخ
اشؼخ اٌفب = عسُّبد ِىعجخ
اشؼخ ثُزب = اٌىزشوْ ( سبٌجخ )
اشؼخ عبِب ( األػًٍ ؿبلخ)
ٌُس ذلب وزٍخ او شحٕخ

انؼذد انزسٌ وػذد انكزهخ
انؼذد انزسٌ = ػذد انربورىَبد

انؼذد انكزهٍ = ػذد انربورىَبد  +ػذد انُُىرشوَبد

ػذد انُُىرشوَبد = انؼذد انكزهٍ  -انؼذد انزسٌ

انُظبئش (رساد َفس انؼُظش ختزهف ثؼذد انُُىرشوَبد)
رشبثّ انُظبئش يف
ٔىع اٌؼٕظش  ,اٌؼذد اٌزسٌ  ,ػذد اٌربورىٔبد  ,ػذد ئٌىزشؤبد اٌزىبفإ ,

ختزهف انظبئش يف
ػذد إٌُىرشؤبد,اٌؼذد اٌىزٍٍ  ,وزٍخ إٌىاح
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يب انزٌ حيذس ػُذ اَجؼبس ( اضًحالل اَىَخ غري يسزمشح)
ػُذ اَجؼبس اشؼخ انفبَ :مم انؼذد انزسٌ 2

ػُذ اَجؼبس اشؼخ ثُزب َضداد انؼذد انزسٌ 1

وَمم انؼذد انكزهٍ .4وَُزظ ػُظش عذَذ

ػُذ اَجؼبس اشؼخ عبيب ,ال َزغري انؼذد انزسٌ
وال َزغري انؼذد انزسٌ ,ال َزغري انؼُظش

وال َزغري انؼذد انكزهٍَُ ,زظ ػُظش عذَذ

َظشَخ انكى وانغبلخ ( يفبُْى سئُسُخ )
* رزسبوي ادلىعبد يف سشػزهب يف اٌفشاؽ
* ػاللخ رشدد ادلىعخ ثـىي ادلىعخ ػىسُخ
* ػاللخ رشدد ادلىعخ ثـبلزهب ؿشدَخ

انكى  :الم كًُخ عبلخ ركسجهب او رفمذْب انزسح
انفىرىٌ  :عسُى ال كزهخ نّ حيًم كًب يٍ انغبلخ.
عُف اَجؼبس  :اَجؼبس عبلخ ػُذ ػىدح اإلنكزشوٌ اىل يسزىي عبلخ الم.
أكواع مستويات الطاقة
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أكرب سؼخ
انكزشوَبد

التوزيع االلؽرتوين:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 ….
ؿشَمخ اٌزشُِض اإلٌىزشوين ,حست رسٍسً ِجذأ اوفجبو اٌزبيل:
رشُِض اٌغبص اخلبًِ ( اٌـشَمخ ادلخزظشح)ٔ :سزجذي ادلسزىَبد اٌضبٔىَخ يف ادلسزىَبد اٌيت رىىْ لجً ِسزىي اٌزىبفإ ثبٌغبص اخلبًِ ادلٕبست
حست اٌؼذد اٌزسٌ ٌىً غبص خبًِ وٍ٘ ِغ اػذاد٘ب اٌزسَخ. 54Xe ,36Kr ,18Ar , 10Ne ,2He :
* ػٕذِب َٕزهٍ اٌزىصَغ االٌىزشوين ثبدلسزىَبد  ns2 (n-1)d4فاْ اٌزىصَغ َىزت ػًٍ اٌشىً  ns1 (n-1)d5اٌزٌ َىىْ اوضش اسزمشاس.
24Cr : [Ar ] 4s2 3d4 ……….Cr: [Ar]4s1 3d5
* ػٕذِب َٕزهٍ اٌزىصَغ االٌىزشوين ثبدلسزىَبد  ns2 (n-1)d9فاْ اٌزىصَغ َىزت ػًٍ اٌشىً ns1 (n-1)d10اٌزٌ َىىْ اوضش اسزمشاس.
29Cu : [Ar ] 4s2 3d9 ……… Cu: [Ar]4s1 3d10
مؽوكات اجلدول الدوري

(  ) 7دوساد (طفىف أفمُخ)

( )48رلّىػخ سأسُخ (أػّذح)
حتذَذ سلُ اجملّىػخ :رلّىع اٌىزشؤبد ادلسزىي األخري وئرا وبْ رلّىع االٌىزشؤبد

حتذَذ سلُ اٌذوسح َ :سبوٌ ػذد

يف  sو ٌٍّ pسزىي األخري أورب ِٓ  ,2وأطغش أو َسبوٌ ٔ 8ؼُف  41اىل اجملّىع .ادلسزىَبد اٌشئُسخ حىي إٌىاح
فئة العـرص  :حيزىٌ اجلذوي اٌذوسٌ ػًٍ  1فئبد ٌٍؼٕبطش ٍ٘ حست اخش ِسزىي صبٔىٌ يف اٌزىصَغ اإلٌىزشوين ) S,P,d,f(.
فئخ p
فئخ d

فٍض
فٍض أزمبيل

رلّىػخ  41دوسح 1
رلّىػخ  41دوسح 1

Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8
28Ni
13

حتصقيل
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تدرج اخلواص يف اجلدول الدوري

عهذ انزؤٍَ :اٌـبلخ اٌالصِخ ٌزنع االٌىزشوْ األثؼذ ػٓ إٌىاح يف احلبٌخ اٌغبصَخ

انكهشوسبنجُخ  ٍ٘:لبثٍُخ اٌزسح جلزة اٌضوط

يالحظخ :أورب لُّخ عهذ رأَٓ ػٕذ ٔضع اٌىزشوْ ِٓ غبص خبًِ.

االٌىزشوين يف اٌشاثـخ اٌزسبمهُخ.

َظف لغش انزسح َزُبلض  ,عهذ رؤٍَ َضداد  ,كهشوسبنجُخ رضداد ( نُس نهغبص اخلبيم كهشوسبنجُخ)
يزداد الحجم الذري
يتناقص جهد التاين
تتناقص الكهروسالبية

يالحظبد
* ػُبطش اجملًىػخ األوىل رسًً :فهضاد لهىَخ
*ػُبطش اجملًىػخ انضبَُخ رسًً :فهضاد لهىَخ اسضُخ.
* ػُبطش اجملًىػخ  11رسًً ْبنىعُُبد
*ػُبطش اجملًىػخ  11رسًً غبصاد َجُهخ (غبصاد خبيهخ)

اكواع الروابط بني الذرات:

انشاثغخ األَىَُخ ( يضم ) NaCl

انشاثغخ انزسبمهُخ ( يضم انسكش )

انشاثغخ انفهضَخ ( يضم انزْت )

جتبرة كهشوسزبرُكٍ ثني ( فهض  +ال فهض )

جتبرة ثني ( الفهض  +الفهض )

ثني اَىَبد انفهض وانكزشوَبهتب احلشح

أَىاع انشواثظ انزسبمهُخ يٍ حُش انمغجُخ :رؼزًذ ػهً فشق انكهشوسبنجُخ ثني انزساد .
* حُش َؼزرب اٌفٍىس ٘ى اٌؼٕظش األوضش وهشوسبٌجُخ ثني اٌؼٕبطش :

N < O< F

,

H < C < Br < Cl

* وٍّب صادد فشق اٌىهشوسبٌجُخ رضداد اٌمـجُخِ .ضً  ( C – I < C-Br < C-Cl < C – F :رىىْ  ٍ٘ C-Fاألوضش لـجُخ)
قوى جتاذب اجلزيئات (بني جزيئقة)

( )4انزشزذ (فبَذسفبنض)  :رىىْ ثني اجلضَئبد غري اٌمـجُخ أو اٌغبصاد اخلبٍِخ .وٍ٘ لىي ػؼُفخ رضداد لىهتب ثضَبدح اٌىزٍخ ادلىٌُخ .
ِضً :ثني اجلضَئبد  ( F2 , Cl2 , Br2 , I2اٌُىد اوضش وزٍخ ِىٌُخ ٌزٌه الىي جتبرة رشزذ)
( )2اٌشواثؾ اذلُذسوعُُٕخ  :رٕشأ ثني اجلضَئبد اٌمـجُخ اٌيت حتزىٌ ػًٍ رسح ُ٘ذسوعني ِشرجـخ ثزسح راد وهشوسبٌجُخ ِشرفؼخ
ِٓ اجلضَئبد اٌيت رىىْ سواثؾ ُ٘ذسوعُُٕخ NH3 , H2O , HF , CH3OH :
أِضٍخ . (N-H,O-H ,H-F) :
أكواع التػاعالت الؽقؿقائقة

ٔىع اٌزفبػً
اٌزىىَٓ
حتًٍ ( رفىه)
االحالي اٌجسُؾ
االحالي ادلضدوط

اٌىطف
رفبػً ِبدرني أو أوضش ٌُٕزظ ِبدح واحذح وطُغزهب اٌؼبِخ:

اٌظُغخ اٌؼبِخ
A + B  AB

رفىه أحذ ادلشوجبد ئىل ػٕظشَٓ أو أوضش أو ِشوجبد عذَذح .

AB → A + B

حتً رسح أحذ اٌؼٕبطش زلً رساد ػٕظش آخش الً ٔشبؿب يف ِشوت.
حيً الفٍض زلً الفٍض اخش:حست إٌشبؿُخ F > Cl > Br > I
َٕزظ ِٓ رجبدي أَىٔبد ِشوجني وَٕزظ ِٕٗ غبص أو ساست أو ِبء

A + BX  AX + B
AX + BY  AY + BX

حتصقيل
كظري
قواكني حساب عدد ادوالت

ػاللخ ( ِىي وػذد عسُّبد)

ِضبي :ػذد رساد اٌظىدَىَ يف ِ 0.5ىي ِٕٗ
ػذد اٌزساد = ادلىالد  Xػذد افىعبدسو
=  3.01 X 1023رسح

ػاللخ ِىي ووزٍخ ثبجلشاَ

حغُ غبص ػٕذ STP

ِضبي  :وزٍخ ِ 2ىي طىدَىَ ِ Na=23ضبي :حغُ ِىٌني ِٓ غبص إٌُزشوعني
ػٕذ ٘ STPى.
اٌىزٍخ = ادلىالد  Xاٌىزٍخ اٌزسَخ
 16عشاَ = V = n X 22.4= 2 X 22.4 = 44.8 L 2 X 23
طرق حساب الرتكقز

قواكني الغازات

ادلىالسَخ (  : ) Mػذد ِىالد ادلزاة يف ٌزش ِٓ احملٍىي.

ادلىالٌُخ ( : ) mػذد ِىالد ادلزاة يف ِ 1.0 Kgزَت

تصـػ التػاعالت حراري ًا

رفبػالد عبسدح نهحشاسح ( احلشاسح يغ انُىارظ )
رىىْ ٌٍ ∆Hزفبػً سبٌجخ )(-891KJ

رفبػالد يبطخ نهحشاسح (احلشاسح يغ ادلزفبػالد)
حُش رىىْ ٌٍ ∆Hزفبػً ِىعجخ )(33.2KJ

العوامل ادؤثرة عذ رسعة التػاعل.

( )4اٌزشوُض :وّب صاد اٌزشوُض َضداد اٌزظبدِبد فزضَذ سشػخ اٌزفبػً
( )2دسعخ احلشاسح  :وّب صادد دسعخ احلشاسح رضَذ سشػخ اٌزفبػً ثسجت صَبدح ػذد اٌزظبدِبد
رؼشَف احملفضادِ :ىاد رؼًّ ػًٍ صَبدح سشػخ اٌزفبػً اٌىُُّبئٍ دوْ أْ رسزهٍه يف اٌزفبػًِ .ضً  :االٔضديبد
رؼشَف ؿبلخ اٌزٕشُؾ): (Eaاحلذ األدىن ِٓ اٌـبلخ اٌالصِخ ٌجذء اٌزفبػً
رؼشَف ادلؼمذ ادلٕشؾ :رلّىػخ ِٓ اٌزساد رىىْ فزشح ثمبئهب ِؼب لظريح عذا ٌ ,زٕزظ ِٕهب إٌىارظ أو لذ رؼىد اىل طىسح ادلزفبػالد.

حتصقيل
كظري

*

* إٌمـخ ( :) bحشاسح اٌزفبػً
* إٌمـخ  :dادلؼمذ ادلٕشؾ
ػٕذ اػبفخ ِبدح حبفضح ( رمً  , Eaرضَذ سشػخ اٌزفبػً  ,ال رزغري لُّخ .) ∆H

إٌمـخ  : aؿبلخ اٌزٕشُؾ Ea

قاكون رسعة التػاعل :

يف اٌزفبػً , 2A + B → productsارا وبٔذ سرجخ  , 2 = Aسرجخ َ 1 = Bىىْ لبٔىْ اٌسشػخ َسبوٌ R = k[ A ]2 x [ B ]1 :
سرجخ اٌزفبػً = رلّىع األسس يف اٌمبٔىْ = 1
االتزان الؽقؿقائي

رؼشَف
انؼىايم ادلئصشح يف االرضاٌ انكًُُبئٍ

احلبٌخ اٌيت رزسبوي فُهب سشػخ اٌزفبػٍني االِبٍِ واٌزفبػً اٌؼىسٍ .
( )4اٌزغري يف اٌزشوُض )2( .اٌزغري يف احلغُ و اٌؼغؾ )1( .اٌزغري يف دسعخ احلشاسح.
ادلبدح احلبفضح ال رإصش ػًٍ حبٌخ االرضاْ ٌ ,ىٕهب رضَذ سشػخ اٌىطىي اىل حبٌخ االرضاْ.

اٌؼىاًِ ادلإصشح ػًٍ لُّخ صبثذ االرضاْ ٔ )4( (Keqىع اٌزفبػً.

( )2دسعخ احلشاسح.

أوال :رفسري اصش رغري رشوُض احذ ادلىاد ادلزفبػٍخ او إٌبجتخ.
ػٕذ رغري اٌزشوُض َزغٗ اٌزفبػً ديُٕب أو َسبسا حنى اجلهخ االلً رشوُض.

ِالحظخ  :ارا اجتٗ اٌزفبػً حنى اٌُّني فاْ وُّبد إٌىارظ رضداد وادلزفبػالد رمً واٌؼىس طحُح ئرا اجتٗ حنى اٌُسبس.
* ػٕذِب ِ K<1ؼظُ ادلزفبػالد مل رزحىي اىل ٔىارظ
* ػٕذِب ِ K>1ؼظُ ادلزفبػالد حتىٌذ اىل ٔىارظ

صبُٔب  :رفسري اصش رغري اٌؼغؾ ػًٍ حبٌخ اإلرضاْ.
( )4صَبدح اٌؼغؾ (ٔمض احلغُ) َزغٗ اٌزفبػً حنى اجلهخ االلً ِىالد.
(ٔ )2مض اٌؼغؾ (صَبدح احلغُ) َزغٗ اٌزفبػً حنى اجلهخ االوضش ِىالد.
صبٌضب :رفسري اصش اٌزغري يف دسعخ احلشاسح:
( )4ػٕذِب ) (∆Hسبٌجخ (رفبػً ؿبسد ):سفغ احلشاسح َزغٗ حنى ادلزفبػالد ورمً لُّخ K
( )2ػٕذِب )ِ (∆Hىعجخ (رفبػً ِبص) :سفغ احلشاسح َزغٗ حنى إٌىارظ( رضَذ  ,) Kوحيذس اٌؼىس ػٕذ خفغ دسعخ احلشاح.

حتصقيل
كظري
اخلواص العامة لألمحاض والؼواعد

اٌمبػذح حست ثشؤشزذ ٌىسٌ
ِبدح ِسزمجٍخ ألَىْ اذلُذسوعني (ثشورىْ)

محغ حست ثشؤشزذ ٌىسٌ
ِبدح ِبحنخ ألَىْ اذلُذسوعني ( ثشورىْ)

ِضبي :احلّغ ادلمزشْ ٌألَىْ٘ CO3-2ى HCO3-
ِضبي :اٌمبػذح ادلمزشٔخ ٌٍحّغ HSO4 – :ٍ٘ H2SO4

* احلّغ ادلشافك (ادلمزشْ) = لبػذحH+1 +
* اٌمبػذح ادلشافمخ (ادلمزشٔخ) = محغ H+1 -

الرقم اهلقدروجقـي  pHوالرقم اهلقدروكسقدي pOH
]PH = - log[H+
متعادل pH = 7 :

]POH = -log[OH-

PH + POH = 14
,

قاعدي pH > 7 :

,

ِزؼبدي pH < 7 :

األكسدة واالختزال

األوسذح :فمذاْ اٌزسح إلٌىزشوْ أو اوضش (.صَبدح اٌشحٕخ)
االخزضاي :وست اٌزسح اٌىزشوْ أو وضش ٔ( .مض اٌشحٕخ)

ِضبي Cu++ + Zn → Cu + Zn++ :
اٌؼبًِ ادلإوسذ :ادلبدح اٌيت حيذس ذلب اخزضاي Cu++
اٌؼبًِ ادلخزضي  :ادلبدح اٌيت حيذس ذلب اوسذح Zn

قواعد حساب عدد األكسدة .

* أػذاد أوسذح اٌؼٕظش ادلٕفشد َسبوٌ طفشِضً  ( . Cl2 , I2رزوش اُ٘ اػذاد ػذد األوسذح ٌٍؼٕبطش )
* حسبة ػذد األوسذح يف ِشوت أو يف أَىْ ػذَذ اٌزساد
( رلّىع اػذاد اوسذح مجُغ اٌزساد يف ادلشوت ادلزؼبدي = طفش ) أو ( رلّىع اوسذح مجُغ اٌزساد يف األَىْ ادلؼمذ = اٌشحٕخ اٌىٍُخ ٌألَىْ).
KMnO4

NaClO3

حلسبة ػذد اكسذح ادلُغُُض Mn

حلسبة ػذد اكسذح انكهىسCl

(+1) +Mn+(-2) 4=0

(+1) +Cl +(-2) 2=0

Mn = +7

Mn = +5

Cr2O7 -2

حلسبة ػذد اكسذح انكشووCr

7= -2

)Cr x2 +(-2

2Cr = +12  Cr = +6

اخلالَب عهفبَُخ :رٕزظ ؿبلخ وهشثبئُخ ِٓ رفبػالد األوسذح و االخزضاي رفبػً رٍمبئٍ.
رفبػً ادلظؼذ( األٔىد ) :أوسذح Zn → Zn++ + 2e
رفبػً ادلهجؾ ( اٌىبصىد ) اخزضاي Cu++ +2e → Cu
َزُ حسبة عهذ اخلٍُخ ِٓ اٌؼاللخ

(رمً وزٍخ ادلظؼذ)
(رضَذ وزٍخ ادلهجؾ)

انجغبسَبد :خالَب عٍفبُٔخ أو اوضش رسزخذَ إلٔزبط وهشثبء.
انجغبسَبد األونُخ  :ال َؼبد شحٕهب ورفبػٍهب ال حيذس ثشىً ػىسٍ ِضً ( خٍُخ خبسطني  -وشثىْ ) ,اوسُذ اٌفؼخ ,اٌمٍىَخ
انجغبسَبد صبَىَخ :ديىٓ ئػبدح شحٕهب (رٕزظ وهشثبء ِٓ اٌزفبػً اٌؼىسٍ) ِضً ثـبسَخ ادلشوُ اٌشطبطٍ ٌُ ,ضُىَ ُٔ ,ىً  -وبدُِىَ

حتصقيل
كظري
انزحهُم انكهشثبئٍ :اسزؼّبي اٌـبلخ اٌىهشثبئُخ اإلحذاس رفبػً وُُّبئٍ:
خىاص اخلٍُخ اٌزحٍٍُُخ :اٌزفبػً غري رٍمبئٍ  -حتزبط ِظذس وهشثبئٍ  ,عهذ٘ب سبٌت  ,ال حتزبط لٕـشح ٍِحُخ
الؽقؿقاء العضوية:

اذلُذسووشثىٔبد  :وٍ٘ حتزىٌ ػًٍ ػٕظشٌ اٌىشثىْ و اذلُذسوعني فمؾ ( وٍ٘ ٔىػني )
(ُ٘ )2ذسووشثىٔبد اٌُفبرُخ ( أٌىبْ  ,أٌىني  ,أٌىبَٓ )
(ُ٘ )4ذسووشثىٔبد اسوِبرُخ ( حتزىٌ ثزنَٓ)
أكواع اهلقدروكربوكات األلقػاتقة

اذلُذسووشثىْ األٌىبٔبد رٕزهٍ ثبدلمـغ (آْ)
ِشجغ
اإلشجبع
3
هتغني
ػًٍ ٔ ِٓ C-Cىع sp

األٌىبَٕبد رٕزهٍ ادلمـغ ( آَٓ)
غري ِشجغ
ػًٍ ٔ ِٓC≡Cىع sp

األٌىُٕبد رٕزهٍ ثبدلمـغ (َٓ)
غري ِشجغ
2
ػًٍ ٔ ِٓ C=Cىع sp

رشَت ػذد رساد انكشثىٌ )𝑛( وامسبإْب حست ػذد رساد انكشثىٌ فُهب.
𝑛
االسُ

4

2

1

1

5

6

ُِش

ئَش

ثشوة

ثُىد

ثٕذ

٘ىس

اسُ األوبْ

ُِضبْ

اَضبْ

ثشوثبْ

ثُىربْ

ثٕزبْ

٘ىسبْ

أكواع الصقغ الؽقؿقائقة:

( )4اٌظُغخ اجلضَئُخ  :رجني اٌؼذد احلمُمٍ ٌٍزساد يف ادلشوت .
ادلمبسٔخ
اٌظُغخ اٌؼبِخ

( )2اٌظُغخ اٌجٕبئُخ  :ثني رشرُت ووُفُخ رشاثؾ اٌزساد

يمبسَخ ثني اذلُذسوكشثىَبد راد انسالسم ادلفزىحخ واحلهمُخ.
األٌىبَٓ أو أٌىني حٍمٍ
االٌىني أو أٌىبْ حٍمٍ
األٌىبْ
CnH2n-2
CnH2n
CnH2n+2

اجلزس االنكُهٍ):(R-و٘ى اٌىبْ مت ٔضع رسح ُ٘ذسوعني ِٕٗ .طُغزّ انؼبيخ CnH2n +1
اَضًُ .................
ِضً َ -CH3 :سًّ (ُِضًُ )C2H5- ,
تسؿقة اهلقدروكربوكات بالطريؼة الـظامقة )(IUPAC
رسًُخ
انكبَبد
سالسم
رسًُخ انكبٌ
حهمٍ

حست انمبػذح َ :جذأ ثبنزفشػبد وأسلبيهب  +اسى أعىل سهسهخ انكبٌ
َشلى انسهسهخ األعىل يٍ انغشف األلشة نهزفشػبد

 -2يُضُم ثُزبٌ

حست انمبػذح  :اسى انزفشع  +انكبٌ حست ػذد انكشثىٌ +حهمٍ
َكىٌ اجتبِ انزشلُى حبُش َكىٌ رلًىع األسلبو الم يب ميكٍ.

يُضُم ثُزبٌ حهمٍ

حتصقيل
كظري
تابع تسؿقة اهلقدروكربوكات بالطريؼة الـظامقة )(IUPAC
رسًُخ األنكُُبد ٔشلُ أؿىي سٍسٍخ ِٓ اٌـشف األلشة ٌٍشاثـخ غري ادلشجؼخ ثبٌ)(π
واألنكبَُبد
حست اٌمبػذح  :اسُ اٌزفشع  +سلُ اٌشاثـخ اٌضٕبئُخ  +اسُ االٌىني
(انسالسم)
حست اٌمبػذح  :اسُ اٌزفشع  +سلُ اٌشاثـخ اٌضالصُخ  +اسُ االٌىبَٓ

-2يُضُم ثشوثني

رسًُخ األنكُُبد * ٔشلُ احلٍمخ حبُش َىىْ اٌشاثـخ  πزلظىسح ثني اٌؼذدَٓ ( 4و .)2
احلهمُخ
* اجتبٖ اٌزشلُُ حبُش وىْ اسلبَ اٌزفشػبد ألً ِب ديىٓ

 - 4,,صٕبئٍ ُِضًُ ثٕزني حٍمٍ

مشتؼات ادركبات اهلقدروكربوكقة وصقغفا العامة

محغ وشثىوسٍٍُ

اٌىحىالد

األُِٕبد

اإلسزشاد

اٌىُزىْ

األٌذُ٘ذ

اإلَضش

٘بٌُذ األٌىًُ

RCOOH

R-OH

R-NH2

RCOOR

RCOR

RCHO

ROR

R-X

ِٓ اٌُسبس اىل اٌُّني :رضَذ اٌمـجُخ ودسعخ اٌغٍُبْ واٌزائجُخ ثبدلبء.
طرق تسؿقة مشتؼات ادركبات اهلقدروكربوكقة الـظامقة(التسؿقة األيوباك)
ْبنُذاد األنكُم
R-X
انكحىالد
R-OH
اإلَضشاد
R-O-R

حُش ٔشلُ ِٓ اٌـشف االلشة ٌٍهبٌىعني َ ,ؼبف حشف واو السُ
اذلبٌىعني َ ,شاػً اٌزشرُت اذلغبئٍ يف اٌزسُّخ.

-2ثشوِى-1-وٍىسو ثُىربْ

حُش ٔشلُ ِٓ اٌـشف األلشة جملّىػخ اذلُذسووسًُ OH

وَىىْ اٌزسُّخ حست اٌمبػذح :

اٌزفشػبد واسلبِهب  +سلُ  - OHاٌىبْ  +وي
 C2H5-O-C2H5صٕبئٍ اَضًُ اَضش

 -2ثُىربٔىي

 C3H7-O-C2H5اَضًُ ثشوثًُ اَضش

األُِٕبد
R-NH2

حست اٌمبػذح  :إُِٔى  +اٌىبْ
أو حست اٌمبػذح  :اٌىًُ  +أِني

األٌذُ٘ذاد
R-CHO

اٌزفشػبد وامسبؤ٘ب  +اٌىبْ ( حست اٌسٍسٍخ )  +آي

اٌىُزىٔبد
R-CO – R

ٔشلُ الشة جملّىػخ اٌىشثىًُٔ حست اٌمبػذح :
اٌزفشػبد وامسبؤ٘ب  +سلُ اٌىشثىًُٔ +اٌىبْ +وْ

 -2إُِى ثشوثبْ
-2ثشوِى ثُىربٔبي
 -2ثٕزبٔىْ

حتصقيل
كظري
تابع طرق تسؿقة مشتؼات ادركبات اهلقدروكربوكقة الـظامقة(التسؿقة األيوباك)

االمحبع اٌؼؼىَخ
RCOOH
األسزشاد (سوائح اٌفىاوٗ)
R-COOR

ٔشلُ ِٓ رلّىػخ اٌىشثىوسًُ (سلّهب =  )4حست اٌمبػذح  :محغ ُِضبٔىَه HCOOH
محغ ئَضبٔىَه CH3COOH
اٌزفشػبد وامسإ٘ب  +محغ  +اٌىبْ +وَه
رسُّخ األسزشاد حست اٌمبػذح :
ثشوثبٔىاد االَضًُ
CH3CH2COOC2H5
أهم تػاعالت ادركبات العضوية

اإلسزجذاي
اٌزىبصف
احلزف

اإلػبفخ

ٍ٘غٕخ األٌىبٔبد رفبػً األٌىبْ ِغ ٍ٘ىعني ثىعىد اٌؼىؤ حُش حتً رسح اذلبٌىعني زلً رسح اذلُذسوعني وَٕزظ
CH4 + Cl2 → CH3-Cl + HCl
٘بٌُذ األٌىًُ R-X
ِضً  :حتؼري اإلسزش  ,األسزشح  :اسرجبؽ اصٕني ِٓ عضَئني طغريح دلشوجبد ػؼىَخ ٌزىىَٓ عضب آخش اوضش ػمُذا
* حزف ُ٘ذسوعني ِٓ اٌىبْ َٕزظ اٌىني  -2حزف ٘ ِٓ HXبٌُذ اٌىًُ َٕزظ اٌىني
* حزف ِبء ِٓ وغىي َٕزظ اٌىني ( ِضً :ػٕذ حزف عضٌ ِبء ِٓ اَضبٔىي َٕزظ اَضني )..........
َزُ فُٗ اسرجبؽ رساد ثزساد اٌىشثىْ ادلىىٔخ ٌٍشاثـخ اٌضٕبئُخ و حيذس وسش اٌشاثـخ اٌضٕبئُخ يف االٌىني
CH3-CH=CH2 + H2→CH3-CH2-CH3
* اػبفخ ُ٘ذسوعني اىل األٌىني َٕزظ اٌىبْ
* اػبفخ  HXػًٍ االٌىني َٕزظ ٘بٌُذ اٌىًُ.
* اػبفخ ادلبء H2Oئىل االٌىني ثىعىد َٕ H2SO4زظ اٌىحىي

األوسذح

* أوسذح وحىي أويل َٕزظ اٌذُ٘ذ
* َزأوسذ األٌذُ٘ذ وَٕزظ محغ وشثىوسٍٍُ
* َزأوسذ اٌىحىي اٌضبٔىٌ وَٕزظ وُزىْ

R-CH2OH + [O] → R-CHO +H2

حتصقيل
كظري
ادركبات العضوية احلقوية

رؼشَفّ  :ثىٌُّشاد ػؼىَخ رزىىْ ِٓ أمحبع إُُِٔخ ِشرجـخ ثزشرُت ِؼني ثشواثؾ ثجزُذَخ.
رزىىْ اٌشاثؾ اٌججزُذَخ ثني  )4( :رلّىػخ وشثىوسًُ -COOHاحلّؼُخ ()2رلّىػخ اِني  –NH2اٌمبػذَخ يف محؼني
انربورني

سلزٍفني ثضع عضٌء ِبء

انىحذح انجُبئُخ  :احلّغ األُِين
دتزبص ثأ ّْ  :ذلب سٍىن ِزشدد ألهنب حتزىٌ رلّىػزني وظُفُزني اٌىشثىوسًُ احلّؼُخ واألِني اٌمبػذَخ
اٌىظُفخ  :رسشَغ اٌزفبػالد ِضً األٔضديبد  ,إٌمً ِضً ُّ٘ىعٍىثني اٌذَ  ,اٌجٕبء (رؼىَغ اٌزبٌف ِٓ اخلالَب)
* ٍ٘ ِشوجبد ػؼىَخ حتزىٌ ػٕبطش * C , H , O :طُغزهب اٌؼبِخ  * Cn(H2O)n :امهُزهب ٍ٘ ختضَٓ اٌـبلخ.
أكواعفا :

(أ) سىشَبد احبدَخ  :عٍىوىص  ,عبالوزىص  ,فشوزىص
انكشثىُْذاد (ة) سىشَبد صٕبئُخ ِضً :اٌسىشوص (ادلبئذح) = فشوزىص  +عٍىوىص  ,اٌالوزىص (احلٍُت) =عبالوزىص  +عٍىوىص
(ط) ػذَذح اٌزسىش (مجُؼهب ِجٍّشاد) وحذهتب االسبسُخ اجلٍىوىص.
* إٌشب  :خيضْ اٌـبلخ.
* اجلالَىىعني  :خيضْ اٌـبلخ يف اٌىجذ و اٌؼؼالد .
* اٌسٍٍُىصَ( :ىىّْ عذاس اخلٍُخ و اخلشت)
 ,اٌىحذح االسبسُخ يف رشوُجهب ٘ى احلّغ اٌذ٘ين.
ِضً  :اٌشّغ  ,اٌذ٘ٓ  ,فُزبِني ) D
انهجُذاد
احلّغ اٌذ٘ين  :محغ وشثىوسٍٍُ ػذد رساد اٌىشثىْ ِٓ ِٕ 21-42هب ِب ٘ى ِشجغ وِٕهب ِب ٘ى غري ِشجغ.
وعىد٘ب
رىعذ يف إٌىاح
األمحبع
إٌىوَخ

أٔىاػهب
(أ) ( DNAة) RNA

وظُفزهب
ختضَٓ ادلؼٍىِبد يف إٌىاح

اٌىحذح اٌجٕبئُخ فُهب
إٌُىوٍُىرُذ

يمبسَخ ثني  DNAو RNA
DNA
 سٍسٍزني ؿىٌُزني اٌمىاػذ إٌُزشوعُُٕخ فُٗ G . C . T . Aَ -مىَ ثزخضَٓ ادلؼٍىِبد اٌىساصُخ يف إٌىاح

RNA
 ششَؾ واحذ اٌمىاػذ إٌُزشوعُُٕخ فُٗ G . C . U . Aَؼًّ ػًٍ رىىَٓ اٌربورُٕبد

حتصقيل
كظري

