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كبسولة  9ورقات للنقاط التي ال يخلو منها إمتحان الكيمياء ث ع 7102

إعداد د .رفيق عزت ..أستاذ الكيمياء بجريدة اليوم السابع
تسع معلومات تهمك للتعامل مع ورقة إمتحان البوكليت
 .0عدد األسئلة  15سؤال
 .7األسئلة واالجابة ُب كتيب واحد (كراسة) من  71- 01صفحة لإلمتحان واإلجابة ُب ادلساحة احملددة لكل سؤال.
 %41 .4من األسئلة للمستويات العليا %21 ،دلستوى العادي.
 .1اإلمتحان من  01درجة وحوايل  70درجة تقريباً ألسئلة الكيمياء العضوية
 .5على الطالب التأين عند إستالم ورقة اإلمتحان وقراءهتا ٍ
بتأن لتحديد األسئلة السهلة.
 .0إبدأ حبل األسئلة السهلة أوالً وستنتقل تدرجيياً من الشد العصيب دلرحلة السيطرة على ورقة اإلمتحان وإمكانية ربصيل الدرجات.
 .2إترك األسئلة الصعبة مؤقتاً حىت اإلنتهاء من مجيع األسئلة اليت ديكن حلها.
 .8راجع بدقة وبسرعة على األسئلة اليت ًب حلها والتأكد من صحة اجاباتك.
 .0إبدأ الًتكيز ُب حل األسئلة الصعبة وإن شاء اهلل ستكون هتيأت سباماً للتفكَت ُب حلها .
النقاط الهامة والتي أنصح طالبي بالتركيز عليها بالمنهج إلمتحان الكيمياء 7102
الباب األول العناصر اإلنتقالية
 .0أعلى عدد تأكسد ألى عنصر ال يتعدى رلموعتو يعٌت رقم اجملموعو ىو احلد االقصى لعدد تأكسده
 .7ويشذ عن ذلك رلموعو واحده اجملموعو ) ،)1Bديكن أن صلد عدد تأكسد النحاس ( )7+ذباوز رقم اجملموعو ()0
 .4ديكن أن صلد عدد تأكسد الذىب ( )4+ذباوز رقم اجملموعو ()0
 .1زبتلف اجملموعة الثامنة عن باقى رلموعات َ Bب أن عناصرىا األفقية أكثر تشاهباً من عناصرىا الرأسية
 .5أذكر ادلصطلح العلمي (:عناصر رلموعة إنتقاليو سبتاز بتشابو خواصها االفقيو أكثر من عناصرىا الرأسية) جـ :اجملموعو الثامنو
 .0إحفظ إستخدام واحد لكل عنصر إنتقايل وسبيكة … تأٌب ُب صورة أذكر ،أو ذكر اإلستخدام وإعطاء أربعة إختيارت زبتار منهم العنصر
ادلطابق لإلستخدام ادلذكور بالسؤال
 .2سؤال عن تعريفات اخلواص ادلغناطيسية والعنصر اإلنتقايل الذي لو خواص مغناطيسية والعناصر ادللونة ُب أسئلة اإلختيارات
ُ .8ب ىذا الباب نوعُت من االفران:
أفران االنتاج (الفرن ادلفتوح – الفرن الكهريب – احملول األكسجيٍت)
 .0أفران االختزال (الفرن العايل – فرن مدركس)
مقارنات الباب األول
 .0مقارنو بُت الفرن العاىل و فرن مدركس(معادلة اختزال  -غاز اختزال  -مصدر غاز االختزال)
 .7مقارنو بُت خامات احلديد ماجنيت ،ىيماتيت ،ليمونيت ،سدريت من حيث اللون ،الصيغو /اإلسم العلمى /ال ربفظ النسب
 .4مقارنو بُت السبائك الثالثو :قارن بُت السبيكو البينيو  /السبيكو اإلستبداليو  /السبيكو البينفلزية
 .1اى سلسلتُت من االربع سالسل االنتقاليو الرئيسيو
 .5اى مركبُت او عنصرين لعناصر السلسلو االنتقاليو الرئيسيو االوىل
 .0ادلاده البارا والديا مغناطيسيو
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كلمة الصلب موجودة بثالثة أنواع من السبائك:
 .0حديد صلب = سبيكو بينيو (عبارة عن حديد وكربون )
 .7صلب ال يصدأ = سبيكو إستبداليو ( عبارة عن حديد وكروم)
 .4صلب كربوىن= (سيمنيت) Fe3C
 .7سبيكو النحاس االصفر= ضلاس وخارصُت
نركز على َب سبائك خارج التصنيف ومها نوعان .0 :سبيكة الربونز = ضلاس وقصدير
يتفاعل احلديد مع عنصرين ال فلزين (الكلور ،الكربيت)
احلديد مع الكلور(الفلز) = كلوريد احلديد( IIعلل) ألن الكلور عامل مؤكسد قوي
احلديد مع الكربيت (الفلز) = كربتيد احلديد ( IIعلل) ألن الكربيت عامل مؤكسدة ضعيف
عندما يطلب احلصول على احلديد من أي نوع من أكاسيد احلديد (أكسيد حديد / IIأكسيد حديد  /IIIأكسيد حديد مغناطيسى)
ديكن ربول مجيع أكاسيد احلديد إىل حديد بإحدى الطريقتُت:
 التسخُت مع اذليدروجُت (عامل سلتزل)
 التسخُت مع أول اكسيد الكربون (عامل سلتزل) بشرط أن تزيد احلراره عن 5211م
للتحويالت
مبتدأً بـ ـ :كربيتات حديد /كربونات حديد /اوكساالت حديد/ىيدروكسيد حديد… نسخن أوالً وبعدىا نأخد ادلادة الناذبة نكمل هبا
ىيدروكسيد حديد
ربول اىل ىيدروكسيد حديد ،يعٌت مبتدأً بكلوريد احلديد  IIIكيف ربصل على
مبتدأً بـ :بكلوريد احلديد
يتم تفاعل كلوريد احلديد IIIمع ىيدروكسيد صوديوم أو ىيدروكسيد أمونيوم فيتحول إىل ىيدروكسيد حديد  IIIبعدىا تسخُت
أسئلة ىامة
علل :اجملموعو الثامنة ىي الوحيده الىت مل تأخذ حرف ()B
جـ :لتميزىا عن باقى عناصر السلسلو َب سباثل أنصاف األقطارىا.
س :ما ىو االساس العلمى لصناعة الصلب
تعتمد صناعة الصلب على عمليتُت مها :
 .0التخلص من الشوائب ادلوجودة َب احلديد الناتج من أفران اإلختزال.
 .7إضافة بعض العناصر إىل احلديد لتكسب الصلب الناتج اخلواص ادلطلوبة
س :وضح بادلعادالت الرمزية ادلتزنة كيف ربصل على الكربون من سبيكة لو مع احلديد موضحاً نوع السبيكة ؟
جـ :بإضافة محض اذليدروكلوريك أو الكربيتيك ادلخفف إىل سبيكة بينية للحديد اليت تتكون من خليط من ذرات احلديد والكربون حيث حيتفظ كل
عنصر خبواصو فيتفاعل احلمض ادلخفف مع احلديد فقط مكوناً كلوريد حديد  IIأو كربيتات حديد  IIتاركاً الكربون كمسحوق أسود
Fe(s) + 2HCl2(g) dil
)FeCl2(aq) + H2(g
الباب الثاني التحليل الكيميائي
عندك أربع أسس علمية ىامة بالباب الثاين
 .0أساس الكشف عن الشقوق احلامضية (باب ثاىن)
 .7أساس الكشف عن الشقوق القاعدية (باب ثاىن)
 .4أساس طريقو التطاير
 .1أساس طريقو الًتسيب
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كيف سبيز بُت أى زللولُت:
 زللول حيتوى على حديد ثنائي  IIوحديد ثالثي  IIIاو الومونيوم
 كلوريد صوديوم وبروميد صوديوم او يوديد صوديوم
سؤال يربط بُت الباب الثاىن والباب الرابع (االمتحان التجريىب )7100
س :بإستخدام زللول يوديد البوتاسيوم كيف ديكن التعرف على األنود والكاثود َب بطاريو مطموسة ادلعامل (غَت واضحة األقطاب)
جـ :الخيتلط عليكم أن ىذا سؤال كهربية لكنو سؤال كشف عن أيون اليوديد التابع جملموعة محض الكربتيك ادلركز (باب ثاين) فنقوم بتوصيل زللول
يوديد البوتاسيوم ببطارية السياره فنالحظ ان أيون اليوديد السالب حيدث لو أكسدة وتتصاعد أخبرة اليود ويتصاعد عند القطب ادلوجب الكاثود
(خلية جلفانية) وىو الذى تتصاعد عنده اخبرة اليود البنفسجيو بالتاىل القطب الثاين ىو القطب السالب (األنود)
ادلسائل:
 مسائل حساب النسبو ادلئويو ،دائماً أول كتلو تعطى ُب ىذه ادلسائل ىي الكتلو الكليو
 مسألة إجباري من (معايره  -تطاير -ترسيب)
س :ماىى انواع التفاعالت الىت تستخدم فيها عملية ادلعايرة ُب الكيمياء التحليلية ؟
جـ :أنواع تفاعالت ادلعايرة ىي تفاعالت (التعادل ،األكسده واالختزال  ،الًتسيب)
اىم ادلقارنات :قارن بُت التحليل الكمى والتحليل الكيفى
الباب الثالث اإلتزان الكيميائي
وردت كلمو االتزان  1مرات  4ذلم تعريف والرابعو تعريفها من واقع االمتحانات
 .0نظام متزن :نظام ساكن على ادلستوى ادلرئي وديناميكي على ادلستوى غَت ادلرئي
 .7االتزان الكميائى  :نظام ديناميكي حيدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي حبيث تثبت تركيزات ادلتفاعالت
والنواتج ( ويظل اإلتزان قائماً طادلا كانت مجيع ادلواد ادلتفاعلة والناذبة موجودة ُب حيز التفاعل ومل يتصاعد غاز أو يكون راسب وما دامت
ظروف التفاعل كدرجة احلرارة والضغط ثابتة)
 .4االتزان االيوىن :اإلتزان الناشئ ُب احملاليل اإللكًتوليتية الضعيفة بُت جزيئاهتا واأليونات النتاجة عنها
 .1حالو االتزان :احلالة اليت يتساوى عندىا تركيز ادلتفاعالت وتركيز النواتج أو احلالة اليت يتساوى عندىا معدل التفاعل الطردي والعكسي
وعندنا مخسة مقارانات
 .0اإللكًتوليتات القوية واإللكًتوليتات الضعيفة
 .7التفاعالت التامو وغَت التامو
 .4االتزان الكميائى واالتزان االيوىن
 .1التأين التام و التأين الضعيف (غَت التام)
 .5التعادل والتميؤ
الباب الثالث ال يوجد بو غَت نوعُت من العوامل (س :ما نوع العوامل…)
 .0عوامل تؤثر على سرعو التفاعل
الضغط
طبيعة ادلواد ادلتفاعلة
العوامل احلفازة
تركيز ادلواد ادلتفاعلة
الضوء
درجة حرارة التفاعل
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 .7عوامل تؤثر على اإلتزان الكميائى (لوشاتليو)
درجة حرارة التفاعل
الضغط اخلارجي
تركيز ادلواد ادلتفاعلة
سَ :ب النظام ادلتزن التاىل… .ما أثر زياده الضغط  -الًتكيز  -احلراره
ولكن إذا ذكر مؤثر غَت ىؤالء الثالثو من قاعده لوشاتليو  ،فقال مثالً:
س :ما أثر إجراء التفاعل التاىل َب إناء أصغر حجما؟ اللى مش فاىم حيقول احلجم ال يؤثر (عامل غَت عوامل لوشاتيليو‼)
تذكر مثال البلونو ادلنفوخو عند زلاولة تقليل حجمها بالضغط عليها ما سيحدث ذلا؟ جـ :إنفجار دلاذا؟؟ لزيادة الضغط.
إذاً َب سؤال لوشاتلييو ديكن زيادة الضغط عن طريق تقليل حجم الوعاء (إنتقاص حجم الوعاء) فيًتتب عليو زيادة الضغط
والحظ أن :ال يكون للضغط أثر على إتزان التفاعل الكيميائي إال إذا كانت مجيع ادلتفاعالت والنواتج غازات
دبعٌت :لو كان ادلعادلو التفاعل تتم على زلاليل ( ، )aqفإن الضغط ليس لو تأثَت فهو يؤثر اال َب التفاعل كلو غازات ( )gيعٍت ادلعادلو من أوذلا
ألخرىا ربتها حرف ( ،..)gلكن لو التفاعل ُب ادلعادلة بُت عدة غازات وكان وبينهم سائل واحد فليس للضغط أثر على التفاعل
إشرح ذبربو عمليو (التجارب ادلهمة) (واحده منهم َب االمتحان)
 .0ذبربو أثر مساحو السطح
 .7ذبربة قانون فعل الكتلو (تاثَت الًتكيز على تفاعل متزن)
 .4ذبربو توضح أثر درجة احلرارة على تفاعل متزن
 .1اشرح ذبربة التحقق من صحة قانون استفالد للتخفيف عمليا (اثر التخفيف على درجة التفكك)
َب الباب الثالث  0ثوابت اتزان
 .4ثابت تأين احلمض Ka
 .0ثابت اتزان احملاليل Kc
 .1ثابت تأين القاعدة Kb
 .7ثابت اتزان الغازات Kp
الزم تعرف مىت تكتب  Kcومىت تكتب  Kp؟
إذا أعطيت ادلسألو الًتاكيز بادلوالية (مول /لًت) فيستخدم ثابت إتزان احملاليل Kc
إذا أعطيت ادلسألو الًتاكيز بالضغط اجلزيئي أو الضغط اجلوي فيستخدم ثابت إتزان الغازات Kp

 .5احلاصل األيوين للماء Kw
 .0حاصل اإلذابة Ksp

مسألة إجباري من (إحسب  Kcأو  - Kpدرجة التفكك  -αتركيز ايون اذليدرونيوم -اذليدروكسيل -االس اذليدروجيٌت واذليدروكسيلى وثابت
تأين احلمض والقاعده  -وحاصل االذابة) Ksp
أىم ادلسائل مسائل حاصل االذابو؟ دلاذا؟ ألن قانون حاصل االذابو يكتب بداللة الًتكيز وإما بداللة درجو اإلذابو.

عندما يذكر ُب ادلسألة بداللة الًتكيز تستخدم العالقة التقليدية Ksp = [Ab+]a[Ba-]b
عندما يذكر ُب ادلسألة بداللة درجة اإلذابة تستخدم العالقة Ksp= [ax]a [bx]b
مثال :احسب حاصل اإلذابة  Kspدللح فوسفات الكالسيوم  Ca3(PO4)2علماً بأن تركيز أيون الكالسيوم  8-01 ×7موالر وتركيز ايون الفوسفات
)Ca3(PO4)2 (s) =3Ca2+(aq) +2PO43-(aq
 4-01×0موالر :احلل:
Ksp =[Ca2+]3 [PO43-]2
= (2×10-8)3×(1×10-3)2
= 8×10-3
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مثال :احسب حاصل اإلذابة  Kspدللح فوسفات الكالسيوم  PbBr2علماً بأن درجة إذابتو  7-01×0011موالر
احلل
)PbBr2(s) = Pb2+(aq)+2Br-(aq
xM 2xM
]Ksp= [x
[2x]2
=(1.04×10-2)×(2×1.04×102-)2= 4.5×106العمليات العكسيو ُب ادلنهج بالكامل مها عمليتان عكس بعض
( )7عملية البلمرة عكس عملية التكسَت احلرارى احلفزى َب (الكمياء العضويو).
( )0عملية التعادل عكس عمليو التميؤ.
يوجد قاعدتُت ومخسة قوانُت َب ادلنهج الزم ُب اإلمتحان قانون والزم قاعدة
ادلنهج قاعدتُت فقط
 .7قاعدة ماركونيكوف (كيمياء عضويو)
 .0قاعدة لوشاتليو ( باب ثالث-اإلتزان)
يتبقى عندك مخسة قوانُت الزم يأتى القانون إما مصطلح إما مفهوم علمى
 .1قانون فراداء الثاىن
 .0قانون فعل الكتلو
 .5القانون العام للتحليل الكهرىب
 .7قانون استفالد
 .4قانون فراداء االول
تعريف التميؤ :ىو ذوبان األمالح َب ادلاء لتكوين احلمض والقاعده اللذان اشتقا منهما ادللح
الحظ أنُ :ب درس التميؤ ذكر َب كتاب ادلدرسو التميؤ ألربعة أمالح ولكن ينطبق معٌت التميؤ على حالو واحدة فقط ،فليس كل ذوبان سبيؤ
شرط الذوبان أن يكون سبيؤ البد أن ينتج من ذوبان ادللح (محض ضعيف أو قلوى ضعيف أو االثنُت محض وقلوي معاً)
علل :ال يعترب ذوبان كلوريد الصوديوم َب ادلاء سبيؤ
جـ :ألن ناتج التميؤ ىيدروكسيد الصوديوم ومحض اذليدروكلوريك وكالمها قلوى ومحض قويان
ربدث كتاب ادلدرسو عن تأثَت زللول (كربونات الصوديوم ،كلوريد األمونيوم ،أسيتات األمونيوم ،كلوريد الصوديوم) على ورقة عباد الشمس ومل يذكر
ىيدروكسيدات العناصر االنتقاليو .
إعلم أن:مجيع ىَتوكسيدات العناصر االنتقاليو قلويات ضعيفو.
س :ما أثر ملح كلوريد احلديد  IIIعلى ورقو عباد الشمس ؟
( ضلاس – احلديد -كروم – خارصُت – نيكل…) عناصر انتقاليو والعنصر اإلنتقاىل أصلو فلز يعطي أيونات موجبة ويتحد مع رلموعة اذليدروكسيد
(ُب ادلاء) ويعطى (ىيدروكسد العنصر اإلنتقايل)
إذاً مجيع ىيدروكسيدات العناصر االنتقاليو قلويات ضعيفة ،إذاً زللول كلوريد احلديد  IIIمحضى التاثَت على ورقو عباد الشمس
الباب الرابع الكهربيه
أىم الرسومات :يأتى السؤال إرسم شكال زبطيطيا مع كتابة البايانات أو يقول إرسم قطاعاً مع كتابة البيانات
 .5ادلركم الرصاص
 .0خلية دانيال
 .0إرسم خلية بطارية ايون الليثيوم شحن وتفريغ
 .7قطب اذليدروجُت القياسى
 .2إرسم القضب ادلضحى
 .4خلية الزئبق
 .1خليو الوقود
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تذكر ُب خلية دانيال :الزم تعرف تفاعل األنود /تفاعل الكاثود /التفاعل الكلى /الرمز االصطالحي  /القنطره ادللحيو ومعرفة تركيبها وشرط زللوذلا/
أسباب توقف التيار
تذكر ُب خلية دانيال :أنود اخلارصُت مغمور ُب زللول كربيتات اخلارصُت ،كاثود النحاس مغمور ُب زللول كربيتات ضلاس.
عللَ :ب اخلاليا اجللفانيو ينغمس القطب َب زللول حيتوى على أيوناتو؟
جـ :لرفع جهد االكسده لقطب األنود ورفع جهد االختزال لقطب الكاثود
الحظ أن قطب اذليدروجُت القياسى بدأ بسلك من البالتُت ومل ينتهى بسلك ولكن انتهى بصفيحو من البالتُت!
علل :ينتهى سلك البالتُت َب قطب اذليدروجُت القياسى بصفيحو من البالتُت االسفنجى ومل تصنع كلها من سلك بالتُت؟
جـ :لزيادة مساحة السطح ادلعرض للتفاعل بالتاىل زيادة سرعو التفاعل
التجارب اذلامة
 .0اشرح كيفية ربقيق قانون فاراداى األول والثاين عمليا ؟
ادلسائل:
مسألة إجباري من (مسألة حساب القوة الدافعو الكهربيو خلليو جلفانيو واكتب تفاعالت االقطاب والرمز االصطالحى /حساب القوه الدافعو
الكهربيو يطلب فيها ربديد نوع اخلليو وكيفية التعرف على نوع اخللية /مسألو بقوانُت فاراداى حبيث يطلب شده التيار او الزمن او كمية الكهربيو
بالكولوم او الفاراداى او كمية ادلادة ادلتحرره )
ميكانيكية صدأ احلديد  :وضح بادلعادالت أو وضح ميكانيكيو أو وضح خط سَت أو وضح خطوات صدأ احلديد ( 5معادالت)
نكتب االربع معدالت وصلمعهم
يوجد بالكيمياء الكهربية أربع مقارنات أساسية:
 .0اخلاليا التحليليو (اإللكًتوليتية أوخاليا التحليل الكهرىب) وبُت اخلاليا اجللفانية.
 .7مقارنو بُت اخلاليا األولية واخلاليا الثانوية.
 .4الغطاء االنودي والغطاء الكاثودي.
أو إثنُت من االربع خاليا اجللفانيو (اللثيوم والوقود والزئبق والسيارة)  ،اللثيوم والسيارة  /اللثيوم والزئبق  /الوقود والزئبق  /الوقود والسيارة( ،االنود-
الكاثود-االلكًتوليت-الرمز االصطالحى _تفاعالت االقطاب-التفاعل الكلى احلادث -قيمو القوه الدافعو الكهربيو للخليو ).
يوجد ثالثة تطبيقات ىامو ُب الكيمياء الكهربية …وضح بالرسم مع كتابة البيانات كيف ديكن
 .0طالء إبريق (ملعقة) من النحاس بطبقو من الفضو حدد القطب الذي يتم توصل بو (ادلشغولة) والقطب الذي يوصل بو ادلادة ادلراد الطالء هبا
وأيونات ادلادة (احمللول االلكًتوليىت) اليت سيتم هبا الطالء َب حوض الطالء ؟؟
 .7كيف ديكن تنقية ساق ضلاسيو من الشوائب (كيف ربصل على الذىب اخلالص من سبيكة مكونو من ضلاس وذىب)
 .4التفاعالت احلادثو عند األقطاب مع رسم الفرن ومعادلة األنود والكاثود والتفاعل الكلي إلستخالص األلومنيوم ُب الصناعة
قانون القوه الدافعو الكهربية يكتب بإحدى الطرق األتية:
 .0لو أعطى  7جهد إختزال نأخذ جهد اإلختزال الكبَت (الكاثود) – جهد اإلختزال الصغَت (األنود)
 .7لو أعطى  7جهد أكسده نأخذ جهد األكسدة الكبَت (األنود) – جهد األكسدة الصغَت (الكاثود)
 .4لو أعطى جهد أكسده وإختزال نأخذ جهد أكسدة االنود  +جهد إختزال الكاثود
ونتعرف على نوع اخللية من إشارة القوة الدافعة الكهربية
( .0موجبو )+اخلليو جلفانية ونوع التيار تلقائى والتفاعل تفاعل تفريغ
( .7سالبو )-اخلليو ربليليو ( خلية ربليل كهرىب) ونوع التيار غَت تلقائى والتفاعل تفاعل شحن
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السلسلو الكهروكميائيو (سلسو اجلهود أو متسلسلو اجلهد الكهربيو أو متسلسلو النشاط الكميائى)

ال يوجد مصطلح يبدأ بكلمة ترتيب غَت السلسلو الكهروكميائيو ويأتى كما يلي:
رتب العناصر اآلتية تصاعدياً كعوامل سلتزلة… خللي بالك (العامل عكس العملية) يعٍت:
 .0العنصر الذى ربدث لو عمليو أكسده فهو عامل سلتزل و العنصر الذى ربدث لو عمليو إختزال فهو عامل مؤكسد
 .7الًتتيب كعوامل سلتزلو اذاً الًتتيب فذلك حسب جهود األكسدة
 .4الًتتيب كعوامل مؤكسده اذاً الًتتيب حسب جهود االختزال
احفظ كل مصطلحات ادلنهج وركز على:
( الكتلة ادلكافئة اجلرامية  -الضغط الكلى للتفاعل  -الصدأ  -القطب ادلضحى  -الغطاء االنودى والغطاء الكاثودى )
الباب الخامس الكيمياء العضويه
إرسم جهاز ربضَت (ادليثان) أو (االيثُت) أو (االيثاين) َب ادلعمل مع كتابة البيانات على الرسم ومعادلة التفاعل موزونو (الزم واحد)
أىم  04نقطو ىم أساس الكمياء العضويو تأٌب ُب صورة سؤال ما الفرق بُت أو قارن بُت…
 .0ادلركبات العضوية وغَت العضويو
 .7الصيغو اجلزئيو والصيغو البنانيو
 .4النفثالُت و ثنائى الفينيل
 .1اذليدرة احلفزيو لإليثُت واإليثاين
 .5التحلل احلرارى والتحلل ادلائى لكربيتات اإليثيل اذليدروجينية
 .0ادلركبات األليفاتية (الدىنية) وادلركبات األروماتية (العطرية)
 .2التسميو الشائعو للكحوالت واالمحاض
 .8تفاعل االيثانول مع محض الكربتيك ادلركز.
 .0البلمره باالضافو والبلمرة بالتكاثف مع ذكر مثال
 .01التكسَت احلرارى لألوكتان (بيوتان وبيوتُت)  ،التحلل ادلائى للسكور (جلوكوز وفركتوز)
 .00حاالت ربلل لإلسًتات الثالثة (مائى محضى -مائى قاعدي  -نشادرى)
 .07التصنب والتصلب
 .04نيًتة الطولوين ونيًتة الفينول
توضيح بعض احلاالت
ُب حالة( )2التسميو الشائعو للكحوالت واالمحاض الحظ أن كتاب ادلدرسو مل يشرح التسميو الشائعو اال َب موضعُت (الكحوالت واالمحاض)
س :ما الفرق بُت التسميو الشائعو للكحوالت ولالمحاض َب الكربوكسيلية؟
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س :ما ادلقصود بالتسمية الشائعة لالمحاض العضويو
التسميو الشائعو للكحوالت بيكون حسب رلموعو االكيل  C2H5OHمسي كحول إيثيلي تبعاً جملموعة اإليثيل ()C2H5-
األمحاض الكربوكسيلية حسب مصدرىا مثال محض الفورميك من الكلمو الالتينيو فورميكا معناىا (النملو) ومحض األسيتيك من كلمة ()Acetum
تعٌت بالالتيٌت اخلل
5
5
ُب حالة ( )8تفاعل االيثانول مع محض الكربتيك ادلركز عند  081م يعطي (ألكُت) إيثُت ،عند  011م يعطي إثَت ثنائي اإليثيل(اإليثَت ادلعتاد)
ُب حالة (( )07خطَتة) قارن بُت التصنب والتصلب.
التصنب :ربلل ادلائى قلوى (قاعدى) لإلسًت ينتج عنو ملح احلمض العضوي الذى يدخل َب صناعة الصابون
التصلب  :ىدرجو الزيوت (زيوت نباتيو سائلو غَت مشبعة) إىل دىون صلبو مشبعةحيث يتم ضخ تيار من غاز اذليدروجُت على الزيوت غَت ادلشبعة
فتتحول من صورة سائلة غَت مشبعة إلة دىون صلبة مشبعة (ادلسلي(مسن) الصناعي)
س :ما ىو األساس العلمي أساس صناعو ادلنظفات الصناعيو (معاجلو مركبات محض السلفونيك االروماتيو بالصودا الكاويو)؟
نقاط ىامة
من طرق ربضَت الكحوالت طريقة ىيدرة االكُت فيتحول إىل كحول(أويل/ثانوي /ثالثي)
اإليثُت ىو األلكُت الوحيد باذليدرة احلفزية (إماىة حفزية) = كحول أويل
مجيع الكحوالت َب العضويو ذات روابط أحاديو (مشبعو)
س :أكتب الصيغو الكميائيو لكحول غَت ثابت وغَت مشبع
جـ :اليوجد بادلنهج كلو (غَتكحول فاينيل) يتحول إىل أسيتالدىيد
ُب حالة( )04مقارنو بُت نيًتة الطولوين ونيًته الفينول
أوال :النيًتة يستخدم خليط النيًتة (محض النيًتيك مركز  0:0محض الكربتيك مركز) على ادلركب ادلطلوب نيًتتو (طولوين أو فينول)
نسبة (الطولوين  4:0خليط النيًتة) = ينتج ثالثي نيًتوطولوين  TNTأو محض البكريك على الًتتيب
سؤال التمييز يأتى عادة بُت ألكُت ،ألكان أو ألكاين ،ألكان يعٌت بُت مركب مشبع و مركب غَت مشبع
اإلجابة نضيف ماده ملونو (برمنجنات البوتاسيوم أو ماء الربوم)حيث يزول اللون مع ادلركب غَت ادلشبع (ألكُت أو ألكاين)
الكحوالت مواد مًتدده يعٌت تسلك سلوك االمحاض وسلوك القواعد تعمل معادلتُت:
مرة األوىل الكحول مع فلز الصوديوم حيل الصوديوم زلل اذليدروجُت وىنا الكحول يسلك سلوك االمحاض
ادلره الثانيو تفاعل الكحول مع محض َ HClب وجود كلوريد اخلارصُت ينزع رلموعة  OHمن الكحول وىنا الكحول يسلك سلوك القواعد.
ذبارب سريعة ىامة  :اشرح ذبربة توضح:
اشرح كيفية الكشف عن الكربون واذليدروجُت َب ادلركبات العضوية ؟ ذبربة كاملة أو بادلعادالت فقط؟
أمهية (ذبربة)كشف األكسدة
الكشف عن اإليثانول (الكحوالت) :بوضع  4مل إيثانول ُب أنبوبة إختبار ٍب تضاف كمية شلاثلة من زللول ثاين كرومات البوتاسيوم احملمضة حبمض
الكربيتيك ٍب تسخُت األنبوبة ُب محام مائي دلدة عشرة دقائق  ،نالحظ تغَت اللون من الربتقايل إىل األخضر وظهور رائحة اخلل (محض اإليثانويك)
إذا استخدم زللول برمنجانات البوتاسيوم احملمضة حبمض الكربيتيك كمادة مؤكسدة نالحظ زوال اللون البنفسجي
ذبربة إختبار تعاطى السائقُت للمشروبات الكحولية:
يسمح للشخص بنفخ بالون من خالل أنبوبة هبا مادة سليكاجيل مشبعة دبحلول ثاين كرومات البوتاسيوم احملمضة حبمض الكربيتيك ٍب تًتك البالونة
ليخرج منها ىواء الزفَت فإذا كان الشخص سلموراٌ يتغَت لون ثاين كرومات البوتاسيوم داخل األنبوبة من اللون الربتقايل إىل اللون األخضر
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الكشف عن الفينول
اوالً :عند إضافة زللول كلوريد احلديد  IIIإىل زللول الفينول يتلون احمللول بلون بنفسجي
ثانياً :عند إضافة ماء الربوم إىل زللول الفينول ُب ادلاء يتكون راسب أبيض
الكشف عن محض األسيتيك
كشف احلامضية :إضافة احلمض إىل ملح كربونات أو بيكربونات الصوديوم فيحدث فوران ويتصاعد غاز ثاين أكسيد الكربون الذي يعكر ماء اجلَت.
كشف تكوين اإلسًت (األسًتة) :تتفاعل األمحاض مع الكحوالت لتكوين اإلسًتات ادلميزة برائحتها الذكية (روائح ألنواع سلتلفة من الزىور أو الفواكو
تبعاً لنوع الكحول أو احلمض)
كيف سبيز بُت
 .0محض اخلليك وااليثانول والفينول (كشف احلمضة ،الكشف بكلوريد حديد  IIIأو إضافة ماء الربوم)
 .7الكحول االيثيلى أويل والكحول الربوبيلى الثانوى او الكحول البيوتيلى الثالىت (كشف األكسدة)
إسهامات العلماء :ادلنهج بو عشرة علماء ذلم أمهية ُب سؤال أذكر دور عامل ؟
 .0برزيليوس:قدم نظرية القوى احليوية (تتكون ادلركبات العضوية داخل خاليا الكائنات احلية فقط بواسطة قوى حيوية وال ديكن ربضَتىا َب ادلخترب)
 .7فوىلر :زلطم نظرية القوى احليوية وإثبات إمكانية ربضَت مركب عضوي بادلعمل من مواد غَت عضوية
 .4جولدبرج وفاج :وضعا قانون فعل الكتلة ادلعرب عن العالقة بُت سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز ادلواد ادلتفاعلة
 .1لوتشاتيلية :وضع قاعدة ربدد أثر العوامل ادلختلفة ]الًتكيز ،درجة احلرارة ،الضغط[ على األنظمة ادلتزنة
 .5أستفالد :إجياد عالقة بُت درجة تأين  αللمحاليل اإللكًتوليتية الضعيفة وتركيزىا (درجة زبفيفها)
+
 .0ماركونيكوف :عند إضافة متفاعل غَت متماثل  HXإىل ألكُت غَت متماثل فإن اجلزء ادلوجب (  )Hمن ادلتفاعل يضاف إىل ذرة الكربون
احلاملة لعدد أكرب من ذرات اذليدروجُت واجلزء السالب (  )x-يضاف إىل ذرة الكربون احلاملة لعدد أقل من ذرات اذليدروجُت.
 .2فراداي :إستنبط العالقة بُت كمية الكهرباء اليت يتم إمرارىا ُب احمللول أو ادلصهور اإللكًتولييت وكتلة ادلادة اليت يتم ربريرىا عند األقطاب.
 .8باير :أجرى تفاعل األلكينات (اإليثُت) مع زللول برمنجانات البوتاسيوم ُب وجود وسط قلوي للكشف عن الرابطة ادلزدوجة بأكسدة بزوال لون
الربمنجانات البنفسجية مكوناً إيثيلُت جليكول (إختبار كشف للرابطة ادلزدوجة بأكسدة)
 .0كيكويل :توصل صيغة بنائية للبنزين العطري  C6H6وىي عبارة عن شكل حلقي سداسي منتظم تتبادل فيو الروابط األحادية والثنائية وتوجد
ُب كل زاوية من الشكل ذرة كربون متصل هبا ذرة ىيدروجُت

 .01فريدل وكرافت :أجرى تفاعل البنزين مع ىاليدات األكيل (ُ )R-Xب وجود مدة حفازة مثل كلوريد األلومنيوم  AlCl3الالمائي
فتحل رلموعة األلكيل زلل ذرة ىيدروجُت ُب حلقة البنزين ويتكون ألكيل بنزين.
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