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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

                                                                       Acid and Basesالحوامض والقواعد 

 وضعت عدة تعاريف للحامض والقاعدة منها ما يلي 

( حيث عّرف الحامض بانه المادة التي تتاين في المحاليل المائية لتنتج ايونات  1884)  تعريف ارينوس
 . الهيدروجين اما القاعدة فعّرفها بانها المادة التي تتاين في المحاليل المائية لتنتج ايونات الهيدروكسيل 

ون والقاعدة بانها ( عّرفا الحامض بانه المادة او المركب الذي يهب بروت 1923لوري )  –تعريف برونشتد 
 المادة او المركب الذي يستقبل البروتون 

 

 

كما يمكن للماء ان يسلك سلوك حامض وقاعدة بنفس الوقت وتسمى هذه الحالة بالحالة االمفوتيرية للماء ويمكنه 
, كما يمكن لعدد من المركبات العضوية ان تعاني (  Autoprotolysisان يتأين ذاتيا وتسمى هذه الحالة  ) 

 تأينًا ذاتيا مثل الكحوالت . 
 

 
 

  Intermolecular Force                                                  القوى ما بين الجزيئات     

 توجد اكثر من قوة تربط الجزيئات بعضها ببعض ومنها 

 

   Vander Waals Force                                                                الز ڤاندر ڤقوى 

قطاب جزئي ما بين الجزيئات غير المستقطبة مثل الميثان من خالل حدوث استهذه الضعيفة  قوى التجاذب تنشأ
في الجزيئة نتيجة حدوث خلل في توزيع الكثافة االلكترونية في الجزيئة وهذا الخلل يحث الجزيئات المجاورة على 

كما تسمى هذه القوى بعض االحيان بقوى لندن ان تأخذ نفس االتجاه مما يؤدي الى تجاذب هذه الجزيئات 
London force  الزڤاندرڤوالشكل التالي يوضح تجاذب بعض الجزيئات بقوى . 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 

 
 

على المساحة السطحية للجزيئة والوزن الجزيئي لها فكلما كانت المساحة السطحية كبيرة  الزڤاندرڤتعتمد قوى 
 . زادت هذه القوى وتزداد أيضا بزيادة العدد الذري واالمثلة التالية توضح ذلك 

 
 

وان كبر المساحة سطحية للجزيئة يعود الى كبر المساحة ال n-Pentaneان سبب ارتفاع درجة غليان المركب 
وبالتالي تتطلب هذه القوى الى طاقة عالية مقارنًة ببقية بين الجزيئات  الزڤاندرڤؤدي الى زيادة قوى ي هذه

المركبات اعاله ليتحول الى الحالة الغازية وان سبب كبر المساحة السطحية يعود الى خطية الجزيئة ) جزيئة 
اما عند وجود تفرع في احدى ذرات كاربون الجزيئة فان درجة غليان المركب تقل وهذا ما غير متفرعة ( 

 .   Neopentaneوالمركب   Isopentaneتوضحه درجة غليان المركب 

 

  Hydrogen Bonds                                                    االواصر الهيدروجينية         
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 ( N , O , Fذات سالبية كهربائية عالية ) بانها قوة جذب بين ذرة الهيدروجين المرتبطة مع ذرات صغيرة  تعرف
من جهة وبين زوج االلكترونات غير المشترك على مثل هذه الذرات من جهة اخرى وتعد االصرة الهيدروجينية 

 لتساهمية . اضعف من االصرة التساهمية كما ان طولها يساوي تقريبا ضعف االصرة ا

تتأثر قوة االصرة الهيدروجينية بالسالبية الكهربائية للذرة المرتبطة بذرة الهيدروجين مباشرة فكلما زادة السالبية  
للمركبات  المثال كلما كانت االصرة المتكونة اقوى وبالتالي تنعكس هذه القوى على درجة الغليان على سبيل

 . لمركبات التالية ادرجات الغليان وهذا ما توضحه العضوية 
 

 
 

ان الصفة المشتركة بين جميع  المركبات اعاله هو احتوائها على اربعة ذرات كاربون مع االختالف بالطائفة 
الواطئة تشير الى عدم وجود االصرة الهيدروجينية بين   Diethyl etherالعضوية فدرجة غليان المركب 

( لذلك ال تتطلب عملية  N , O , Fجزيئاته بسبب عدم توفر الهيدروجين المرتبط بذرات ذات سالبية عالية ) 
C 34.5حرارة واطئة الغليان اال الى 

o  , 1اما مركب-butyl amine  77.8فدرجة غليانه C
o  اعال من مركب

C 117.3الذي درجة غليانه  Butanol-1من الكحول االيثر واقل 
o  وهذا يعود الى السالبية الواطئة لذرة

اما سبب ارتفاع درجة غيان الكحول فيعود الى السالبية العالية لذرة االوكسجين التي تعمل على النتروجين 
تكوين اواصر هيدروجينية قوية بين جزيئات الكحول وبالتالي تتطلب عملية تكسير هذه االواصر الى طاقة عالية 

صر الهيدروجينية المتكونة بين بعض والتراكيب التالية توضح االوا ,لذلك يالحظ ارتفاع درجة غليان الكحوالت 
 .الجزيئات 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 

 

  Type of Bonding                                              التآصر وانواعه                     

كيفية تكوين االواصر التي تربط الذرات في الجزيئة الواحدة ومنها نظرية االوربتال  وضعت عدة نظريات لتفسير
والتي تفترض تداخل االوربتاالت الذرية للذرات لتكوين االوربتاالت   Molecular Orbital theoryالجزيئي 

مجال دراستنا حاليًا  الجزيئية وتعتمد هذه النظرية في تفسير هذه التداخالت على الحسابات الرياضية وهي ليس
 فقط .  ( pi)  ايپ واصرة ( Sigmaما ) گلكن الذي يهمنا هو كيفية تكوين اصرة سـ

 

  ( Sigma Bond                                                         ما       گاصرة سـاوال : 

( كما  ماگسـ) جميع االواصر التساهمية المفردة تعتبر اصرة  ماگسـتحتوي اغلب المركبات العضوية على اصرة 
 ويمكن تكوين هذه االصرة بما يلي :  ماگسـان احدى االصرتين المزدوجة هي ايضا اصرة 

الجزيئي مثال ذلك  ماگسـ الذرية فيما بينها لتكوين اوربتال S: تتداخل اوربتاالت   Sتداخل اوربتالين من نوع 
لذرات الهيدروجين لتكوين جزيئة الهيدروجين حيث يكون المزدوج االلكتروني المكون الصرة   Sتداخل اوربتاالت 

 .  ماگسـواقع بمركز المسافة بين نواتي الذرتين المشتركة في تكوين اصرة  ماگسـ
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 
 

على طول محور اوربتال  Pمع اوربتال  Sيمكن ان يتداخل كل من اوربتال :  Pمع اوربتال  Sتداخل اوربتال 
P  لتنتج اصرة  مثل تداخل اوربتالS  لذرة الهيدروجين مع اوربتالP  لتكوين االصرة لذرة الكاربون  (C-H )  . 

 

 

 

( على طول محور  Pxراسيا ) اوربتاالت  Pتتداخل اوربيتالين من نوع :  راسيا   Pتداخل اوربتالين من نوع 
 .     (C-C )لذرتي الكاربون لتكوين اصرة  Pمثل تداخل اوربتالي   االوربتال لتكوين اصرة 

 

 
 

                                                                      Pi Bond  ( ) ايپ اصرةثانيا : 

تشترط ان تكون  ايپفقط , اي ان اصرة  P (Pz , Py )من التداخل الجانبي الوربتاالت  ايپتنتج اصرة 
فاآلصرة  ايپوتختلف االواصر باحتوائها على اصرة االوربتاالت متوازية او قريبة جدا من وضع التوازي 

واصرة من  ايپاما االصرة الثالثية فتحتوي على اصرتين من نوع  ماگسـواصرة  ايپالمزدوجة تحتوي على اصرة 
 .  ماگسـنوع  
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 
 

 :  Rمجاميع االلكيل والرمز 

الكان مطروحًا منه ذرة هيدروجين  مركب والذي يوصف بانهللداللة على وجود جذر االلكيل  Rيستعمل الرمز 
( من نهاية اسم االلكان الذي يحمل  aneبغض النظر عن اشارته , ويمكن تسميته من خالل حذف المقطع ) 

 وكما يلي :   Alkyl( اليه لينتج االسم  ylنفس عدد ذرات الكاربون واضافة المقطع ) 
 

 

 

 

 

 والجدول التالي يوضح بعض اسماء االلكانات وجذور االلكيل المقابلة المشتقة منها . 
 

 عدد ذرات
 الكاربون 

Alkane         الكان Alkyl        االلكيل 
 االسم الصيغة التركيبية االسم الصيغة التركيبية

1C CH4 Methane  CH3- Methyl  

2C CH3-CH3 Ethane  CH3-CH2- Ethyl  

3C CH3CH2CH3 Propane  CH3CH2CH2- Propyl  

4C CH3CH2CH2CH3 Butane  CH3CH2CH2CH2- Butyl  
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

5C CH3(CH2)3CH3 Pentane  CH3(CH2)3CH2- Pentyl  

6C CH3(CH2)4CH3 Hexane  CH3(CH2)4CH2- Hexyl  

7C CH3(CH2)5CH3 Heptane  CH3(CH2)5CH2- Heptyl  

8C CH3(CH2)6CH3 Octane  CH3(CH2)6CH2- Octyl  

9C CH3(CH2)7CH3 Nonane  CH3(CH2)7CH2- Nonyl  

10C CH3(CH2)8CH3 Decane  CH3(CH2)8CH2- Decyl  

11C CH3(CH2)9CH3 Undecane  CH3(CH2)9CH2- Undecyl  

12C CH3(CH2)10CH3 Dodecane  CH3(CH2)10CH2- Dodecyl  

13C CH3(CH2)11CH3 Tridecane  CH3(CH2)11CH2- Tridecyl  

14C CH3(CH2)12CH3 Tetradecane  CH3(CH2)12CH2- Tetradecyl  

15C CH3(CH2)13CH3 Pentadecane  CH3(CH2)13CH2- Pentadecyl  

16C CH3(CH2)14CH3 Hexadecane  CH3(CH2)14CH2- Hexadecyl  

17C CH3(CH2)15CH3 Heptadecane  CH3(CH2)15CH2- Heptadecyl  

18C CH3(CH2)16CH3 Octadecane  CH3(CH2)16CH2- Octadecyl  

19C CH3(CH2)17CH3 Nonadecane  CH3(CH2)17CH2- Nonadecyl  

20C CH3(CH2)18CH3 Eicosane  CH3(CH2)18CH2- Eicosyl 

 

( يعتبر مجموعة معوضه على  ylباالحرف ) مالحظة : ان اي مقطع في تسمية اي مركب عضوي ينتهي 
 . المركب االصلي )المركب االصلي يكون اخر مقطع من تسمية المركب العضوي ( 

 

 طرق كتابة المركبات العضوية 

 اكثر من طريقة للتعبير عن المركبات العضوية منها مايلي توجد 

 

 

 :   Dot Structureالتراكيب النقطية صيغة 

وضع جميع الكترونات التكافؤ حول كل الذرات كما يتم التعبير بهذه الطريقة عن االصرة تتضمن هذه الطريقة 
, ان استخدام هذه الطريقة نادر النها طريقة مزعجة وبطيئة ويتطلب استخدامها بوضع الكترونين تربط الذرتين 

 وقت طويل . 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 

 

  Condensed Formulaالصيغة المكثفة 

وتتميز ببساطتها وسرعة كتابة  المركبات العضوية صيغ هذه الطريقة اكثر الطرق المستخدمة للتعبير عن تعتبر
التراكيب العضوية حيث يتم كتابة ذرة الكاربون  ثم ذرات الهيدروجين متبوعًا بعددها بدون اواصر او نقاط تشير 

 .  الى االواصر او الكترونات التكافؤ

 
 

  Kekule Formulaتراكيب كيكوليه ) صيغ كيكوليه ( 

 . تتضمن هذه الطريقة كتابة الذرات المكونة للمركب وكتابة االواصر التي تربط هذه الذرات على شكل خطوط 
 

 

 

 

  linear Formulaالصيغة الخطية 

تعتبر هذه الطريقة ابسط واسرع الطرق المستخدمة في كتابة الصيغ التركيبية حيث توضح الهيكل الكاربوني 
لكنها تعتبر موجودة اما الذرات واالواصر التي تربطها بذرات الكاربون للجزيئة فقط وتحذف ذرات الهيدروجين 

, في بعض ميكانيكية التفاعالت ( فإنها تكتب   N , O , Cl , S , Pاالخرى غير الكاربون والهيدروجين مثل )
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

نحتاج الى وضع بعض ذرات الهيدروجين او المزدوجات االلكترونية الحرة للذرات لتوضيح كيفية سير التفاعالت 
 . ففي هذه الحالة ال مانع من وضعها بعد التأكد من موقعها بدقة 

 

 

 

 المضاعفات مقاطع التعبير عن 

تتكرر بعض المجاميع المعوضة والذرات على الجزيئة االصلية للمركب وهذا يتطلب ذكر عدد التكرار الذي 
تتواجد به هذه المجاميع والذرات بكلمة تشير الى عددها اضافة الى ارقام ذرات الكاربون المرتبطة بها مباشرة فلو 

هذه الحالة يجب تسمية المركب دون تكرار تسمية ذرة الكلور تم تعويض ذرة الكلور على جزيئة ما ثالث مرات فب
مسبوقة بكلمة تشير الى عددها , في هذه الحالة نحدد ارقام ذرات الكاربون المرتبطة بذرات الكلور ثم تسبق كلمة 

للمجاميع ( والتي تعني ثالثي , والجدول التالي يوضح السوابق التي تشير الى اعداد التكرار  Triالكلور بكلمة ) 
 المعوضة . 

 عدد التكرار السوابق عدد التكرار السوابق
Mono   احادي Hexa   سداسي 

Di  ثنائي Hepta   سباعي 
Tri   ثالثي Octa   ثماني 

Tetra   رباعي Nona   تساعي 
Penta   خماسي Deca   عشاري 

 

 

 بعض العناصر الشائعة في المركبات العضوية وعدد اواصرها

في بعض االحيان يحصل التباس لدى الطالب عن عدد االواصر التي بإمكان الذرات تكوينها والجدول التالي 
 يوضح بعض الذرات الشائعة االستخدام في مجال الكيمياء العضوية واعداد تكافؤها . 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

Atom Valence Atom Valence 

-H Mono  Di 

-K Mono 
 

Tri 

-Na Mono 
 

Trtra 

 Di 
 

Penta 

 

 

 بعض المجاميع المعوضة والمستخدمة بتسمية المركبات العضوية واسمائها

Group Name Group Name 

CH3CO- Acetyl  -F Fluoro  

-NH2 Amino -OH Hydroxyl  

-Br Bromo -I  Iodo  

-Cl  Chloro  CH3O- Methoxy  

-CN Cyano  -NO2 Nitro  

CH3CH2O- Ethoxy  -ph  Phenyl  
 

 

 تصنيف ذرات الكاربون والهيدروجين في المركبات العضوية 

يعتمد تصنيف ذرات الكاربون في المركبات العضوية على عدد ذرات الكاربون المرتبطة بذرة الكاربون المراد 
( اما  1oويرمز لها بالرمز)  Primaryمعرفة تصنيفها فعند ارتباطها بذرة كاربون واحدة فإنها ذرة كاربون اولية 

( ترتبط بثالثة ذرات كاربون  3o)  Tertiary( فإنها ترتبط بذرتي كاربون و الثالثية  2o)  Secondaryالثانوية 
 ( فترتبط باربعة ذرات كاربون  4o)   Quaternaryاما الرابعية 

 
 

ة الكاربون التي كما تصنف ذرات الهيدروجين باالعتماد على ذرات الكاربون فذرة الهيدروجين تأخذ تصنيف ذر 
 ترتبط بها مباشرة ) عدا الرابعية فال توجد ذرة هيدروجين رابعية لماذا ؟؟ ( 
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 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

 

 

 


