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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 المصادر 

 وسف علي الفتاحي ي .د.أ .العضوية الكيمياء  -1
 فهد على حسين وجماعته  .د.أ .ضوية العالكيمياء  -2

3- Organic Chemistry, Morison and Boyd , 3rd Edition. 
4- Organic Chemistry, Clyden Greeves Warren, 2nd Edition. 
5- Organic Chemistry, Solomons , 11th  Edition. 
6- Organic Chemistry, Paule yourkansin Brouce , 2nd  Edition. 
7- Organic Chemistry, John McMurry , 8th  Edition. 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

                                                      Compounds and Metalsالعناصر والمركبات 

الى بعض العناصر  تحتوي المركبات العضوية على الكاربون والهيدروجين واالوكسجين بصورة رئيسية باالضافة
االخرى كالنتروجين والهالوجين والكبريت والفسفور وهناك مجموعة من المركبات العضوية الخاصة التي تسمى 

 بالمركبات العضوية الفلزية وهذه تحتوي على عنصر فلزي في تركيبها . 

 

 Metal or Atom                                                                     العنصر او الذرة

تتكون الذرة من النواة المحتوية على البروتونات الموجبة الشحنة والبروتونات المتعادلة الشحنة وبذلك تكون النواة 
المتواجدة في االغلفة االلكترونية المحيطة بها ) المحيطة  حاملة للشحنة الموجبة وهذه تتعادل بااللكترونات

....الخ ( او  1,2,3بالنواة ( والتي لها انصاف اقطار محددة وترقم االغلفة االلكترونية هذه بدًء من النواة بـ )
ة ( فعندما يتساوى عدد االلكترونات مع عدد النيوترونات تكون الذرة متعادل ..... M,L,Kتعطى الرموز ) 

 باأليون ( اما اذا كان عدد االلكترونات اكبر من عدد البروتونات فان الذرة تسمى  Neutral Atomالشحنة ) 
Ion   ( وتسمى بذلك باأليون السالبNegative Ion  ان سبب الشحنة السالبة الظاهرة على االيون يعود الى )

ان عدد االلكترونات السالبة التي تحتويها الذرة اكبر من عدد البروتونات المتواجدة داخل النواة وبذلك تظهر 
حالة , اما اذا كان عدد االلكترونات اقل من عدد البروتونات المتواجدة داخل نواة الذرة فبهذه الالشحنة السالبة 

 . (  Positive Ionتسمى الذرة باأليون الموجب ) 

تصنف العناصر ضمن الجدول الدوري بتسلسل افقي يدعى بالدورات وعامودي يدعى بالزمر تم ترتيبه من قبل 
العالم الروسي مندليف حسب الزيادة في العدد الذري , فالعنصر ينتج من اضافة الكترون واحد وبروتون واحد 

ينتج من اضافة الكترون واحد وبروتون واحد لذرة الكاربون الذي  7سبقه فالنتروجين عدده الذري للعنصر الذي ي
 .  6عدده الذري 

(  Orbitalالمحدد للذرة يدعى باالوربتال )  االلكتروني تتواجد االلكترونات في حيز من الفراغ ضمن الغالف
وكل اوربتال يحتوي على الكترونين , وعدد االوربتاالت هذه يساوي مربع رقم الغالف االلكتروني وحسب العالقة 

 التالية 

 No.of Orbitals = ( No.of shell )
2
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 على اوربتال واحد حسب العالقة اعاله وبذلك يستوعب الكترونين اما الغالف او المدار   فالغالف االول يحتوي 
 الثاني فيحتوي على اربعة اوربتاالت حسب العالقة اعاله ويستوعب ثمانية الكترونات 

 

 االوربتاالت الذرية للعناصر االساسية في المركبات العضوية 

Atomic Orbitals for Principal Elements in Organic Compounds 

وال يمكن لالوربتال ان يستوعب اكثر من  يحتل كل الكترون في الذرة حيز حول النواة يعرف باالوربتال 
( ويهمنا في دراسة الكيمياء  f , d , p , sالكترونين كحد اقصى وهناك انواع مختلفة من االوربتاالت مثل ) 

 ( فقط . p , sالعضوية لهذه المرحلة دراسة اوربتاالت ) 

 

 :  S  Orbital ( S )اوربتال 

 : ( وله الشكل التالي  Z , Y , Xكروي ويقع على جميع محاور االحداثيات )  Sيكون شكل االوربتال 
 

 
 

 :  P  Orbital ( P )اوربتال 

الى ثالثة  Pمن فصين متماسة على طول محوريهما وتقسم كل اوربتاالت  Pيتكون كل اوربتال من اوربتاالت 
على المحور  Pyواالوربتال  Xعلى المحور االحداثي  Pxحيث يقع االوربتال  Pz , Py , Pxاقسام وكالتالي 

  ذو الفصين  Pلالوربتال  التالي يوضح الشكل العام و  Zعلى المحور االحداثي  Pzواالوربتال  Yاالحداثي 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 

 

 . المتفرقة والمجتمعة على المحاور االحداثية   Pاما الشكل التالي فيوضح مواقع اوربتاالت 
 

 
 

  Carbon position in periodic Table                 موقع الكاربون من الجدول الدوري        

 قبل البدء بمناقشة الكاربون ومركباته لنتمعن بالجدول الدوري المختصر التالي لتكون المناقشة واضحة 
 

مساهمة  فقدان الكترونات 

 بااللكترونات

 العناصر النبيلة  اكتساب الكترونات 

H     He 

Li Be B C N O F Ne 

Na Mg Al Si P S Cl Ar 

K Ca  العناصر االنتقالية Se Br Kr 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

عناصر الزمرة االولى والثانية والثالثة تميل لفقدان االلكترونات متحولة بذلك الى ايونات موجبة احادية وثنائية 
وثالثية على التوالي اما عناصر الزمرة الخامسة والسادسة والسابعة فتميل الكتساب االلكترونات مكونة بذلك 

والي اما عناصر الزمرة الرابعة والتي تعتبر نقطة االنقالب ايونات سالبة الشحنة ثالثية وثنائية واحادية على الت
) اثنان في  التكافؤي  االربعة في غالفهفال يميل الكاربون فيها لفقدان او اكتساب االلكترونات بالجدول الدوري 

2Sاالوربتال 
2Pواثنان في االوربتال  2

للوصول الى الترتيب االلكتروني للغازات النبيلة بسبب عدم توفر  ( 2
والترتيب االلكتروني التالي يوضح توزيع الطاقة العالية الالزمة التي تتطلبها عملية الفقدان او االكتساب 

 ( لذرة الكاربون  Ground Stateااللكترونات في الحالة الهامدة ) 
 

 
 

عند النظر الى الترتيب االلكتروني لذرة الكاربون اعاله نتوقع ان الكاربون ثنائي االرتباط بسبب وجود الكترونين 
عملية اثارة الحد لكن الحقيقة ان الكاربون بإمكانه تكوين اربعة اواصر من خالل حدوث  Pمنفردة في االوبتال 
سيكون وبهذه الحالة   2Pzالى االوربتال (  Ground Stateفي الحالة الهامدة )  2Sالكتروني االوربتال 

1S ( Excited State)  الترتيب االلكتروني لذرة الكاربون في الحالة المثارة
2
 2S

1
 2Px

1
 2Py

1
 2Pz

حيث   1
 منهاتكوين اربعة اواصر يساهم الكاربون في كل اصرة  فيالكاربون  يستخدمهاهناك اربعة الكترونات منفردة 

 واحد وتسمى هذه االصرة باآلصرة التساهمية والترتيب االلكتروني التالي يوضح ذلك .  بالكترون 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 واالمثلة التالية توضح لنا امكانية ذرة الكاربون من تكوين اربعة اواصر رغم اختالف تهجينها 
 

 

 

 الشكل ثالثي البعد للكاربون ) رباعي السطوح ( 

Three Dimension of Carbon ( Tetrahedral )                                               

SPان الشكل ثالثي البعد لذرة الكاربون عندما ترتبط بأربعة اواصر من نوع 
ليس مستوي ) للسهولة تكتب  3

 جزيئة الميثان ادناه بشكل مستوي ( كما هو مرسوم ل

 

توجد ذرة الكاربون بشكل تكون فيه االواصر او االوربتاالت المكونة لألواصر ابعد ما يكون عن  الحقيقة في
بعضها وذلك لتقليل التنافر بين هذه االوربتاالت فالزاوية بين كل آصرتين في الشكل المستوي لذرة الكاربون      

 (90o   )( 109.5 وهذه القيمة بعيدة عن القيمة الحقيقية للزاوية البالغةo  للشكل ثالثي البعد ) حيث كلما ,
 كلما قلت طاقة الجزيئة ) زادة استقراريتها ( . قيمة الزاوية بين االواصر  زادت

 

 
 

تشير  2جاه هذه االصرة شبه عمودي على مستوى الورقة واالصرة رقم الى ان ات 1حيث يشير شكل االصرة رقم 
فتقع على مستوى الورقة وعند امرار مستوى  3 , 4على ان اتجاهها شبه عمودي على ظهر الورقة اما االواصر 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

وكما موضح  Tetrahedralوهمي بين ذرات الهيدروجين االربعة ينتج شكل هندسي يدعى رباعي السطوح 
 .  بالشكل ادناه 

 

 

  Chemical Bonds                       االواصر الكيميائية                                         

سنة  Kossalوكوسال  Lewisوضعت اولى االفكار عن طبيعة التآصر الكيميائي من قبل العالم لويس 
 حيث اقترحا نوعين رئيسيين لألواصر الكيميائية 3131

 

  Ionic Bond                                                            االصرة االيونية     

هي قوة تجاذب بين ذرتين مختلفتين في الشحنة ويحدث هذا التجاذب نتيجة اختالف السالبية الكهربائية للذرتين 
حيث تفقد الذرة ذات السالبية الكهربائية القليلة الكترونا واحدا من غالفها التكافؤي متحولة بذلك الى  المتحدتين

ايون موجب وتكتسب الذرة ذات السالبية الكهربائية العالية الكترونا واحدا متحولة الى ايون سالب ومن خالل 
 .  رة االيونية كما في مثال فلوريد الليثيوم التاليالتجاذب الحاصل بين االيونين المختلفين في الشحنة تتكون االص
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

هي قابلية ذرة في جزيئة على جذب الكترونات االصرة نحوها :   Electronegativityالسالبية الكهربائية 
 .  الذري وتزداد في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري وتقل في الزمرة بزيادة العدد 

 

  Covalent Bond                                                              االصرة التساهمية     

يتم تكوين االصرة التساهمية من اتحاد ذرتين متشابهتين بالسالبية الكهربائية حيث ال يحصل فقدان او اكتساب 
عند تكوينها كما لوحظ عند تكوين االصرة االيونية ولكن تساهم كل ذرة بالكترون مفرد لتصل الذرتين الى 

كما غلب المركبات العضوية غير المستقطبة الترتيب االلكتروني القرب غاز نبيل حيث تالحظ هذه االصرة في ا 
  . والميثان , والهيدروجين , هو الحال عند تكوين جزيئة الفلور

 

 

 

  Polar Covalent Bond                                        االصرة التساهمية المستقطبة        

 المستقطبة عند اتحاد ذرتين مختلفة قليال في سالبيتها الكهربائية مثل الكلور والكاربون تتكون االصرة التساهمية 
بسبب الفرق في السالبية وتتصف هذه االصرة بامتالكها بعض الصفة االيونية الجزئية  او الكلور والهيدروجين ,
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

انما سيكون هناك انحراف عن االصرة ال تتمركز بين الذرتين المرتبطة بها و  الكهربائية  حيث ان الكتروني  
العالية وبذلك ستظهر شحنة سالبة جزئية على الذرة ذات السالبية  الكهربائية المركز باتجاه الذرة ذات السالبية

) يرمز للشحنة الجزئية الظاهرة  الكهربائية العالية وشحنة موجبة جزئية على الذرة ذات السالبية الكهربائية القليلة
ولتخيل ذلك نفرض ان لدينا مغناطيسين االول قوي والثاني ضعيف ووضعنا  ( δعلى الذرة بالرمز الالتيني دلتا 

برادة الحديد بينهما فان المغناطيس القوي سيجذب كمية اكبر من البرادة مقارنًة بالمغناطيس الضعيف وهذا تقريبا 
 وضيح جزيئة كلوريد الهيدروجيني والشكل التالي روني االصرة التساهمية المستقطبة  مطابق لما يحدث بالكت

 واصرتها التساهمية المستقطبة 

 
 

توضح حركة او انحراف الكترونات االصرة بسهم حيث يشير راس السهم الى الذرة ذات السالبية الكهربائية 
العالية والحاملة لإلشارة السالبة الجزئية , وقد تحتوي الجزيئة على اكثر من اصرة قطبية وتكون محصلة العزوم 

 .   Debyeالجزيئة بوحدة الديباي في مثل هذه الجزيئات انتاج جزيئة ثنائية القطب , تقاس قطبية 
 

 
 

                                                                                      Resonanceالرنين 

االلكترونات في الجزيئات غير المشبعة حيث ان صفة االصرة في الجزيئات التي تحتوي على الرنين هو حركة 
رنين تكون اقل مما هو معروف عنها وتكون الجزيئة التي تحتوي على رنين اكثر استقرارًا من غير الحاوية على 

بة او ارتباط مجاميع ساحبة رنين , ينتج الرنين عن وجود عدم تشبع في الجزيئة مثل االواصر المزدوجة المتعاق
او دافعة لاللكترونات مباشرًة بالحلقات االروماتية او دخول االشارة السالبة اليون الذرة مع اوربتاالت االواصر 
غير المشبعة المجاورة ,  كما ان االيونات العضوية الحاوية على رنين تكون اثبت من التراكيب الجزيئية غير 



                                                                                                       الفصل : االول 

11 

 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

م السهم ذو الراسين بين االشكال الرنينية للداللة على حركة االلكترونات في الجزيئة المحتوية على رنين ويستخد
 وعدم تمركزها وكما موضح في ادناه . 

 

 


