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(   مقدمة) المحاضرة األولى 

الكاربونمركباتكيمياءبأنهاببساطةتعريفهايمكن:العضويةالكيمياء

عضويمصدرمنالمركباتكونمعناهاعضويةوكلمةوالهيدروجين

تمحيث1828عامحتىسائدابقياالعتقادوهذا.حيوانياونباتي

وذلكعضويغيرمصدرمن(اليوريا)عضويةمادةعلىالحصول

.االمونيومسيانيدبتسخين



هذهبينومنالعضويةالمركباتدراسةعندالتصنيفاتمنالكثيرهنالك

اوذرةبهاديقصوالتيالفعالةالمجموعةاساسعلىالتصنيفهوالتصنيفات

يكالهيدروكسمجموعةفمثلا العضويالمركبفعاليةتحددذراتمجموعة
(OH)الكاربونيلومجموعةالكحوالتفيالفعالةالمجموعةهيCO))هي

الكاربوكسيلومجموعةوالكيتوناتااللدهايداتفيالفعالةالمجموعة
COOH))دناهاالجدول.الكاربوكسيليةالحوامضفيالفعالةالمجموعةهي

اميعالمجهذييحويكيميائيلمركبومثالواسمهافعالةمجموعةكليبين

.الفعالة





هيالعضويةالموادتفاعالتان:العضويةالموادتفاعالت
اواصروتكويناواصركسريشملتكسيراوانفصامعملية
غيراومتجانسامايكوناالنفصاماواالنشطاروهذاجديدة

هيالعضويةالمركباتفياالصرةطبيعةانوبمامتجانس
كلمنبالكترونذرتينمشاركةمنتتكونحيثتساهمية

واالنشطارحرةجذورعنهينتجالمتجانساالنشطارفأنواحدة
وكمامكاربونيوايونوكاربونيونايونعنهينتجالمتجانسغير
الشكلفي



: ئيسية راقسامثلثة الىيمكن تصنيف التفاعلت في المركبات العضوية 

: Substitutionتفاعلت االستبدال -1

:  Additionاالضافةتفاعلت -2

:  Eliminationتفاعلت الحذف -3



اربونالكعلى المركبات التي تحوي على الهيدروكاربوناتيطلق اسم : الهيدروكاربونات

:الىوالهيدروجين فقط وتقسم 

ذراتوهي عبارة عن مركبات تحوي على سلسل من: االلفاتيةالهيدروكاربونات-1

اربونكاواصرتحوي على ) حلقية مشبعة اومتفرعة اووتكون مستقيمة الكاربون

( .  ثلثية وثنائية كاربوناواصرتحوي ) غير مشبعة او( مفردة 

ة مزدوجاواصروهي مركبات حلقية  تحوي على : االروماتيةالهايدروكاربونات-2

.  البنزين ومشتقاتهامثلتهامتبادلة وتنطبق عليها شروط معينة ومن 

(   (الهيدروكاربونات) المحاضرة الثانية 



نوالهيدروجيالكاربونعلىتحويالفاتيةعضويةمركباتهي:Alkanesااللكانات

CH4الميثانغازافرادهاابسطCnH(2n+2)هيلمركباتهاالعامةوالصيغةفقط

ا عليهاويطلق.النفطاستخراجلعملياتالمصاحب التاليالجدول.البارافيناتاسماحيانا

.منهامركباتعشرةاالولالكيميائيةالصيغةيبين



: لاللكاناتالخواص الفيزيائية 
مركبات غير قطبية تتميز بانخفاض درجة غليانها -

تكون سائلة C5-C17غازات عند درجة الحرارة االعتيادية ومن C1-C4االلكانات من -

تكون صلبة 18فيها عن الكاربونذراتوالتي يزيد عدد 

كلوريدورابعوااليثرفي الماء وتذوب في المذيبات الغير قطبية كالبنزين التذوب-

الكاربون

اقل كثافة من الماء -



: قواعد تسمية االلكانات 
ابحث عن أكبر سلسلة كربونية ، مع التنبه إلى أنها قد ال تكون مكتوبة بصورة مستقيمة -1

الذراتالذي يحتوي على هذا العدد من األلكانأعط االسم المناسب لهذه السلسلة وهو أسم -2

م مجموعة أرقاما تبدأ من إحدى نهايتيها ، شريطة أن تستخدالسلسلة ًذراتالحظ الفروع التي تتصل بالسلسلة األم ، وأعط -3
.  من أدنى األرقام للداللة على مواقع الفروع 

مع ترتيب 2في قاعدة الذياختيرضع رقم كل فرع أمامه وافصلهما بشرطة ، وضع الفروع بأرقامها أمام االسم األساسي -4
هجائيا الفروع ً

يسمى ويرقم قبل وكل بديل يجب أن)ثنائي ، ثالثي ، رباعي( إذا تكرر البديل المتصل بالسلسلة فإننا نستخدم البادئات التالية -5
االسم األساسي 











:  تفاعلت االلكانات 

 و هذا . اء و مدايوكسيدوفرة من األكسيجين مكونة كربون فىاأللكاناتتتأكسد : األحتراقاألكسدة أو

آلالت اوتحريك السيارات والتدفئة والطبخ فىتستخدم الحرارة الناتجة والتفاعل طارد للحرارة 

.غيرهاواألخرى لتوليد أنواع أخرى من الطاقة مثل الكهرباء 

 2 CnH2n+2 + (3n+1) O2 → 2n CO2 + (2n+2) H2O  - H

الهلجنة: Halogenation ذراتلأستبداليحدث الكلورمثل هالوجينو ألكانخليط من تشعيععند

(  1)هىو يتم هذا التفاعل بميكانيكية الشقوق الحرة وتشمل مراحل . كلوربذرات الهيدوجين
:مرحلة النهاية( 3)مرحلة التسلسل  ( 2)مرحلة البدء  
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:  االلكاناتتحضير 

: ومنها االلكاناتهنالك عدة طرق لتحضير 

االلكيناتهدرجة -1

كرنياردكاشف الىالماء اضافة-2

االلكيلهاليداتاختزال -3

هاوس–طريقة كوري -4



Alkanesااللكينات 

يناتاوليفثنائية وتسمى اومزدوجة اصرةتحتوي على هيدروكاربونيةهي مركبات 
الحلقية ،فإنه يمكن وصف االلكاناتوهي نفس صيغة CnH2n,وصيغتها العامة هي 

كس المزدوجة بكيفية التداخل الحادث بين المدارات الذرية، فيما عدا أنه بعاالصرة

نالمزدوجة بياالصرة، فإن )واحدةسيكمااألحادية والتي تتكون من رابطة االصرة

.بايواضرةسيكمااصرةالكربون تتكون من 

(ناتواالكايااللكينات )المحاضرة الثالثة 



لللكيناتالخواص الفيزيائية 

.األلكاناتبصفة عامة مركبات ثابتة، ولكنها أنشط من األلكينات

.مثل البنزينتذوب في المذيبات الغير قطبيةالماءولكنهاال تذوب االلكينات في : الذوبان-أ

.االلكينات عموما لها كثافة اقل من كثافة الماء: الكثافة-ب

ب الكربون والتشعذراتتزداد درجة غليان االلكينات مع زيادة عدد : درجة الغليان-ج

.يقلل درجة الغليان



:  تسمية االلكينات 

قة نتبع القواعد السابااللكاناتفي eneبالمقطع ين aneيتم استبدال المقطع أن 

ن الطرف مالكاربونلذراتفي التسمية هذه المركبات طبعا هنا يكون الترقيم 

. المزدوجة االصرةالىاالقرب





تفاعالت االلكينات 

: تشمل تفاعلت االلكينات على 

تفاعلت االحتراق -1

: تفاعلت االضافة والتي تشمل على -2

متناظرة كواشفاضافة-أ

غير متناظرة كواشفاضافة-ب



تحضير االلكينات

االلكاناتاكسدةمن -1

االلكيلهاليدمن HXمن نزع -2

المتجاورهااللكيلهاليداتمن -3

الكحوالتماء من جزيئةسحب -4

االلكايناتمن هدرجة -5



االلكاينات

ىعلجزيئاتهاتحتويهيدروكربونيةمركباتهي:Alkynesأللكايناتا

للسمنسبةAcetylenesأستليناتعليهاويطلقC≡Cثلثيةروابط

.األستيلينAcetyleneوهوألكاينوأبسطألولالشائع

غيرتكوناتاأللكاينفإنواأللكيناتاأللكاناتبعكس:الفيزيائيةالخواص

تيليناألسيمنالخارجةالحرارةزيادةسببوهذا.للغايةونشيطةثابتة

اللحامعملياتأثناء



: االلكايناتتسمية 

الكاينفيyneبالمقطعااللكانفيaneالمقطعاستبداليتمالتسميةفي

انهالىفةباالضاااللكاناتالتسميةموضوعفيالسابقةالقواعدونتبع

.االستلينعلىباالعتمادتسميتهايمكن





االلكايناتتحضير 

االستلينتحضير -1

الهيدروجين من المركبات ثنائية الهيدروجين هاليدنزع -2



Geminalالتوأميةالهاليدمن المركبات ثنائية -3 dihalides

Tetrahalidesالرباعيةالهاليداتمن -4



(يسمى هذا التفاعل بتفاعل االستطالة)األخرى األلكايناتمن  -5

ليدهامعوتفاعلهطرفيصوديوميأللكاينملحاستخداماأللكايناتلتحضيرالمهمةالطرقمن

وتاسيومأوالبالصوديومأميدمثلقويةقاعدةمعطرفيألكاينبتفاعلالملحر ويحضأوليألكيل

Acetylideالصوديومأحاديمشتقإلىاأللكاينيتحولحيثاالسيتلينية Anions



Kolb reaction for alkynesلأللكايناتكولبتفاعل -6

a) 1-butene:من المركبات اآلتيةbutyne-1اكتب المعادالت الكيميائية المستخدمة في تحضير:تمرين b) 2,2-dibromo butane



االلكايناتتفاعلت 

(:الهدرجة أو االختزالH2(إضافة الهيدروجين1.

( :  الهلجنةX2 (الهالوجيناتإضافة 2.



غير المتناظرة الكواشفاضافة-3



(االروماتيةالمركبات ) المحاضرة الرابعة 





















(والفينوالتالكحوالت) المحاضرة الخامسة 













(  والكيتوناتااللدهايدات) المحاضرة السادسة 









( الكاربوكسيليةاالحماض) المحاضرة السابعة 











(االمينات)المحاضرة الثامنة 








