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 و تىسيع يجاالتها انكيًياء انعضىيح

La chimie organique et son omniprésence 

َخٛضت بؼذ رنك ػشفج انكًٛٛبء حقذيب كبٛشا  ٔ كبَج انكًٛٛبء انؼضٕٚت حغخؼًم أعبعب العخخشاس انًٕاد انطبٛؼٛت. : َشاط تًهيذي

فًٛب حخضهٗ أًْٛت  ٔ ؟ ُٛت انًشكببث انًشكببث انؼضٕٚتيب ب ٔ ؟ فًب يفٕٓو انكًٛٛبء انؼضٕٚت .ٔ انقٛبط حقُٛبث انخحهٛمحقذو 

 انؼضٕٚت فٙ حٛبحُب انٕٛيٛت ؟ ءانكًٛٛب

 I- تىسيع انكيًياء انعضىيح

انكًٛٛبء انؼضٕٚت ْٙ فشع يٓى يٍ فشٔع انكًٛٛبء، حٓخى بًشكببث انكشبٌٕ انطبٛؼٛت ٔ االصطُبػٛت ٔ حغًٗ كزنك  :تعزيف -1

 ًٛٛبء انكشبٌٕ.بكًٛٛبء انًشكببث انكشبَٕٛت أٔ ك

 2- انعُاصز األساسيح نهكيًياء انعضىيح
انكشبٌٕ ٔانٓٛذسٔصٍٛ، ٔ ٚؼخبش ْزاٌ انؼُصشاٌ أعبعٍٛ  ٘ػهٗ األقم ػهٗ ػُصش انؼضٕ٘ ٚحخٕ٘ انُٕع انكًٛٛبئٙ

هٗ ٚت أٌ ححخٕ٘ ببإلضبفت إنٗ انكشبٌٕ ٔ انٓٛذسٔصٍٛ ػسغٛش انٓٛذسٔكشبٕانٔ ببنًقببم ًٚكٍ نألَٕاع . نهٓٛذسٔكشبَٕبث

 بُغب أقم َضذ كزنك انكبشٚج، ٔ (كبنبشٔحُٛبث)(، ٔ ػهٗ ػُصش األصٔث انغكشٚبث ٔ انذُْٛبث ،ثاألكغضٍٛ )كبنكحٕال

 .انفغفٕس ٔ انٓبنٕصُٛبث فٙ بؼض انًشكببث انؼضٕٚت

بنفت أٔل يٍ بٍٛ أٌ انًشكببث انؼضٕٚت حخكٌٕ أعبعب يٍ انؼُبصش انغ (Lavoisier)انفشَغٙ انؼبنى انكًٛٛبئٙ ٚؼخبش  ٔ

 انزكش.

 3- انًصادر انطثيعيح نهًزكثاخ انعضىيح
انًٕصٕد فٙ انٕٓاء ٔ انًبء نخشكٛب صضٚئبث يٕاد  (CO2)حغخؼًم انُببحبث غبص رُبئٙ أٔكغٛذ انكشبٌٕ  :انخشكٛب انضٕئٙ -أ

ٕدة فٙ أشؼت نكَّٕ ٚحذد بفؼم حأرٛش انطبقت انًٕص ًٗ ْزا انخحٕل ببنخشكٛب انضٕئٙ،ػضٕٚت يغزٚت، يزم انغكشٚبث. ٔ ٚغ

 انشًظ ػهٗ يبدة انكهٕسٔفٛم )انٛخضٕس( انًٕصٕدة فٙ انُببحبث.

:يزال، ٚخى انخشكٛب انضٕئٙ نًبدة انكهٛكٕص ٔفق يؼبدنت انخفبػم انكًٛٛبئٙ انخبنٙ  

 

نخغذٚت حؼًم انكبئُبث انحٛت ػهٗ ححٕٚم انًٕاد انؼضٕٚت انبغٛطت انخٙ ححصم ػهٛٓب إيب ػٍ طشٚق ا :انتزكية انثيىكيًيائي -ب

)اإلَغبٌ ٔ انحٕٛاَبث( أٔ بٕاعطت انخشكٛب انضٕئٙ )انُببحبث( إنٗ يشكببث ػضٕٚت أكزش حؼقٛذا يزم انبشٔحُٛبث ٔ انفٛخبيُٛبث 

 إنخ.... حغًٗ ْزِ انؼًهٛت انخحٕٚهٛت ببنخشكٛب انبٕٛكًٛٛبئٙ.

 انهيذروكزتىراخ انًستحاثيح -ج

 

 
 (.CH4بت ػبنٛت )انًٛزبٌ يزال انغبص انطبٛؼٙ ٚخكٌٕ يٍ ْٛذسكشبَٕٙ ٔاحذ بُغ

 انبخشٔل يضٚش يٍ يشكببث ْٛذسكشبَٕٛت يخخهفت ٚضب حصفٛخٓب ٔ فصهٓب كٙ حغخؼًم.

ٚخى فصم يكَٕبث انبخشٔل ببنخقطٛش ٔ ْٙ أْى يشحهت يٍ يشاحم حصفٛخّ، ػًهٛب حغخؼًم نٓزِ انغبٚت أصٓضة انخقطٛش ٔ ْٙ ػببسة 

 ػٍ أبشاس ٔ أػًذة ضخًت.

II- ٌصز األساسي نهكيًياء انعضىيحانعُ :انكزتى 
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 عذد انزواتظ انًًكُح نذراخ انًزكثاخ انعضىيح -1

 انًشكببث انؼضٕٚت : اإلنكخشَٔٛت ٔ ػذد انشٔابظ انخغبًْٛت نزساث بُٛتان* 

 ػذد انشٔابظ انخغبًْٛت انبُٛت اإلنكخشَٔٛت نهزسة انؼذد انزس٘ انؼُصش انكًٛٛبئٙ

   C Z = 6انكشبٌٕ 

   H Z = 1انٓٛذسٔصٍٛ 

   O Z = 8األٔكغضٍٛ 

   N Z = 7األصٔث 

   P Z = 15انفٕعفٕس 

   S Z = 16انكبشٚج 

   Cl : Z = 17يزال  I, Br, Cl, F:انٓبنٕصُٛبث

 

ٍَٛ فٙ يغخٕاْب ، أرُبء ححٕالحٓب انكًٛٛبئٛت نخحصم ػهٗ إنكخش4ٔانقبػذحبٌ انزًبَٛت ٔانزُبئٛت : حخطٕس انزساث راث ػذد رس٘ أصغش أٔ ٚغبٔ٘  خالصح:

نقبػذة نخحصم ػهٗ رًبَٛت انكخشَٔبث فٙ يغخٕاْب انخبسصٙ )ا 5انخبسصٙ )انقبػذة انزُبئٛت( ، ٔحخطٕس انزساث األخشٖ راث ػذد رس٘ أكبش أٔ ٚغبٔ٘ 

 .انزًبَٛت(

انصٛغت االنكخشَٔٛت نزسة انكشبٌٕ ْٙ 
4

(L)
2

(K ٙحٛذ َضذ فٙ انزسة أسبغ انكخشَٔبث ف )أٌ حكٌٕ أسبغ سٔابظ  بنخبنٙ ًٚكٍانخبسصٙ ٔ ب يغخْٕب

 و 8151عُت   (Kekulé)اكخشفج ْزِ انخبصٛت يٍ انؼبنى األنًبَٙ كٛكٕنٙ .انكزتىٌ رتاعي انتكافؤحغبًْٛت يغ انزساث انًضبٔسة نٓب ، َقٕل إٌ 

 انزواتظ انًًكُح نذرج انكزتىٌ -2

انزواتظ انًًكُح 

 نذرج انكزتىٌ
 تعهيق تًثيم كزاو تًثيم نىيس يثال

رتع رواتظ أ

تساهًيح 

 تسيطح

 4HCصضٚئت انًٛزبٌ 

  

ٔ  ٚكٌٕ نهضضٚئت "شكم سببػٙ أٔصّ يُخظى"،

رسة انكشبٌٕ فٙ يشكض حًبرهّ ٔ رساث حٕصذ 

انٓٛذسٔصٍٛ فٙ سؤٔعّ األسبؼت. حغبٔ٘ انضأٚت 

 حقشٚبب. 801°بٍٛ سابطخٍٛ يخضبٔسحٍٛ 

راتطح تساهًيح 

ثُائيح و 

راتطتيٍ 

تساهًيتيٍ 

 تسيطتيٍ

ت انًٛزبَبل صضٚئ

O2HC 

  

رُبئٛت يغ رسة  تانكشبٌٕ سابطت حغبًْٛ قٛىٚ

ٔ سابطخٍٛ حغبًْٛخٍٛ يغ رسحٙ  ٍاألكغضٛ

ْٛذسٔصٍٛ ٔ حكٌٕ انضضٚئت يغخٕٚت ٔ راث شكم 

يزهزٙ حٛذ حغبٔ٘ انضأٚت بٍٛ سابطخٍٛ 

 .820°يخضبٔسحٍٛ 

راتطح تساهًيح 

ثالثيح وراتطح 

تساهًيح 

 تسيطح

صضٚئت اإلرٛهٍٛ أٔ 

   2C2Hعخٛهٍٛ األ

ٚقٛى انكشبٌٕ سابطت حغبًْٛت رالرٛت يغ كشبٌٕ 

انضضٚئت  خش ٔسابطت حغبًْٛت بغٛطت. ٔ حكٌٕآ

خطٛت حٛذ حُخًٙ يشاكض انزساث األسبغ إنٗ 

 َفظ انًغخقٛى.

راتطتيٍ 

تساهًيتيٍ 

 ثُائيتيٍ

صضٚئت رُبئٙ أكغٛذ 

   CO2 انكشبٌٕ

ٔ . سابطخٍٛ حغبًْٛخٍٛ رُبئٛخٍٛٚقٛى انكشبٌٕ 

حكٌٕ انضضٚئت خطٛت حٛذ حُخًٙ يشاكض انزساث 

 إنٗ َفظ انًغخقٛى.

III- أهًيح انكيًياء انعضىيح 

إضبفت إنٗ انًشكببث انؼضٕٚت انخٙ َغخًذْب يببششة يٍ انُببحبث ٔ انحٕٛاَبث، حؼشف انكًٛٛبء انؼضٕٚت اَخشبسا ٔاعؼب فٙ يخخهف يضبالث 

 ....يٕاد انصٛذنت ٔ انؼطٕس ٔ انحٛبة انٕٛيٛت: يشخقبث انبخشٔل

 حصُف انصُبػبث انكًٛٛبئٛت انؼضٕٚت إنٗ رالد قطبػبث :

 ؛انكًٛٛبء انزقٛهت: صُبػت انبخشٔل  

 ؛انكًٛٛبء انذقٛقت : صُبػت األدٔٚت ٔ انؼطٕس  

 .تصببغكًٛٛبء االخخصبص: يُخضبث يٕاد انُظبفت ٔانخضًٛم ٔ ان  

كاالستخزاج و انتقطيز و انتحىيم و  :نكيًياءو تضى هذِ انصُاعاخ يجًىعح يٍ انتقُياخ انًستعًهح في ا

 انتزكية......


