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 Arenes                                                                                       االرينات

مجموعة الكيل ترتبط مباشرَة بالحلقة االروماتية مثل التلوين ) مثيل بنزين ( , تظهر هذه مركبات تحتوي على 
الهيدروكاربونات االروماتية واالليفاتية ومع ذلك فأن خواص مجموعة االلكيل تتأثر بوجود المركبات خواص 

 مجموعةاالريل وبالعكس . 

كما يمكن اختيار وإلجراء التفاعل على الحلقة االروماتية يتم اختيار الظروف الخاصة إلجراء تفاعل التعويض 
 الظروف الخاصة إلجراء التفاعل على السلسلة مثل اختيار الكواشف المولدة للجذور الحرة . 

 

 تحضير االرينات 

 من تفاعل الكلة فريدل كرافتس ) تم مناقشة هذا الموضوع في بداية الفصل ( -1

 صل (فريدل كرافتس ) تم مناقشة هذا الموضوع في بداية الف سيلةمن تفاعل ا -2

فتيج : ويتضمن هذا التفاعل ادخال مجموعة الكيل على الحلقة االروماتية من خالل -من تفاعل فورتز  -3
 تفاعل هاليد اروماتي ) هاليد اريل ( مع هاليد الكيل بوجود الصوديوم في االيثر الجاف . 

 

 

 

الوسطي الخاص  Carbanionيكون ناتج االرين اكبر من بقية النواتج بسبب استقرارية ابون الكاربون السالب 
بهذا التفاعل وتتضمن ميكانيكية هذا التفاعل سحب ذرة الهالوجين من الحلقة وتكوين الكاربون السالب ) الذي 

بطة بالهالوجين بجزيئة هاليد االلكيل كما في ذرة الكاربون المرتسيسلك سلوك نيوكليوفيل (ومن ثم ُمهاَجَمْة 
 الميكانيكية التالية . 
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 :الخواص الكيميائية وتفاعالت االرينات 

 تتفاعل االرينات مع الهالوجينات في الظالم وبوجود عامل مساعد لتعطي ناتج تعويض على الحلقة  . 
 

 
 

ان الغرض االساسي من اجراء التفاعل في الظالم لمنع تكّون الجذور الحرة التي تؤدي الى حصول هلجنة على 
حرف التفاعل السلسلة االلكيلية الن اجراء تفاعل الهلجنة بغياب العامل المساعد وتحت تأثير الضوء يؤدي الى 

 .  االلكيلية المرتبطة بالحلقةوحصول تعويض على السلسلة 
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بوجود  SO2Cl2وتحدث عملية الهلجنة على ذرة الكاربون الفا للسلسلة عند استعمال كلوريد السلفونيل 
 البيروكسيد 

 

 
 

في االرينات  Rاالكسدة كما تقاومها االليفاتية ولكن يمكن اكسدة السلسلة  تقاوم الهيدروكاربونات االروماتية
حيث تتحول السلسلة االلكيلية مهما كان عدد  K2Cr2O7و   KMnO4بواسطة العوامل المؤكسدة القوية مثل 

 ذرات الكاربون المكون لها ونوعها الى مجموعة كاربوكسيل . 
 

 

 الكشف عن الهيدروكاربونات االروماتية 

مثل كشف الحرق حيث تشتعل المركبات االروماتية  توجد عدة طرق للكشف عن الهيدروكاربونات االروماتية
بلهب مصحوب بدخان اسود ) لماذا ؟ ( , و يوجد اختبار بالشتاين الذي يتضمن حرق المركب المحتوي على 
الهالوجين مع النحاس وتكون النتيجة موجبة في حال كان لون اللهب اخضر مزرق , كما يوجد كشف فريدل 
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الجاف , فالبنزين يعطي  AlCl3بوجود  CHCl3ب االروماتي مع الكلوروفورم كرافتس المتضمن تفاعل المرك
 لون احمر برتقالي والنفثالين يعطي لون ازرق والفنانثرين لون قرمزي اما االنثراسين فيعطي لون اخضر . 

 

 

 

Ar 
Color  

Name Structure  

Benzene 

 

 احمر برتقالي

Naphthalene  

 

 ازرق 

Anthracene  

 
 اخضر

Phenanthrene  

 

 قرمزي 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل 

 في حالة عدم التفاعل  N.Rمع كل من الكواشف التالية مشيرًا بـ / بين النواتج المتكونة من تفاعل الستايرين 1س

a) HCl  ,  b) NaOH  ,  c) Cold KMnO4  ,  d)  Hot KMnO4  ,  e) Br2 / CCl4  ,                 

f) Br2 / FeBr3  ,  g) 2Na  ,  h) H2 / Pt  ,  i) Cl2 / NaOH 
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 / من البنزين وما تحتاج اليه من مواد اولية حضر المركبات التالية على فرض امكانية فصل االيزومرات 2س

a) o-Bromotoluene  

b) 4-Chloronitrobenzene  

c) m-Nitrobenzoic acid  

d) Phthalic acid 

e) P-Bromobenzyl chloride 

f) P-Iodobenzoic acid  

 

 رتب المركبات التالية حسب تناقص فعاليتها تجاه الهلجنة بالبروم بعد تحويل االسماء الى صيغ تركيبية ./ 3س

a) Bromobenzene  .  

b) Aniline . 

c) Benzene .  

d) Nitrobenzene . 

  

 اكمل التفاعل المتسلسل التالي . / 4س

 

 فاعل المؤدي الى النواتج . واسم الت ( e - a ) / اعط العوامل المساعدة5س
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 / اعط نواتج التفاعالت التالية 6س

 

 

 كل من المركبات التالية  Nitration/ اعط الناتج الرئيسي لتفاعل نيترة 7س

a) Bromobenzene   ,  b) Benzoic acid   ,  c) Benzonitril   ,  d) Nitrobenzene  ,         

e) Benzenesulfonic acid   ,  f) Methoxybenzene  . 

 

 في السؤال السابق .   ( f , c , a )/ اعط ميكانيكية التفاعالت 8س

 

 / اعط الصيغة التركيبية لكل من المركبات التالية : 9س
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1) m-Toluidine   ,   2) p- Toluidine   ,   3) o-Cresole   ,   4) m- Cresole . 

 

 / المركب التالي له اكثر من ستة تسميات ما هي ؟ 01س

 

 / ارسم الصيغة التركيبية لكل من المركبات التالية 00س

a) m-dichlorobenzene  , b) p-bromophenol  , c) o-Nitroaniline , d) 2-phenylhexane ,  

e) 2-bromo-4-iodo-1-nitrobenzene , f) 3-(benzyl)-hexane , g) m-chloro toluene .  

 / صحح اسماء المركبات التالية 01س

a) 2,4,4-tribromobenzene .  

b) 5-hydroxynitrobenzene . 

c) 1,6-dichlorobenzene .  

 

 / باستعمال شروط االروماتية بين اي من المركبات التالية اروماتي وايهما غير اروماتي 13س

 

 


