
 المحاضرة االولى                               اعداد : أ.د. حسام حكمت نافع

 ما هي الكيمياء العضوية

تنقسم الكٌمٌاء إلى جزأٌن مختلفٌن متكاملٌن هما الكٌمٌاء العضوٌة وغٌر العضوٌة التً ال     

ما على ـــــــمنهبد من معرفتهما للبدء بالخطوات األولى فً دراسة الكٌمٌاء. إذ ٌنطوي كل 

مجموعة من الخصائص المختلفة التً تحدد مجال الدراسة والمركبات والتفاعالت التً ٌتم 

النظر حولنا نشاهد أننا نتعامل بشكل دائم وٌومً مع نوعً التفاعالت التً ا وبالعمل علٌه

 تحدث فً هذٌن القسمٌن. 

 تعزيف الكيميبء العضىية

ذؼُٗ تذساسح ْٛكم ٔخصائص ٔذكٍٕٚ ٔسٔد أفؼال انًشكثاخ  ْٙ أحذ فشٔع انكًٛٛاء انرٙ     

ذسٔكشتَٕاخ )ْٔٙ ـــانحأٚح ػهٗ انكشتٌٕ، ٔانرٙ ال ذمرصش فٙ يجًهٓا ػهٗ دساسح انٓٛ

ذٔد ــــــــانًشكثاخ انرٙ ذحٕ٘ ػهٗ انكشتٌٕ ٔانٓٛذسٔجٍٛ فمػ(، تم ذرؼذاْا نرصم إنٗ ح

ٖ تًا فٙ رنك انٓٛذسٔجٍٛ ٔانُٛرشٔجٍٛ انًشكثاخ انرٙ ذشًم ػهٗ ػذد يٍ انؼُاصش األخش

 .ٔاألكسجٍٛ ٔانٓانٕجٍٛ ٔانفٕسفٕس ٔانسٛهٛكٌٕ ٔانكثشٚد

 الفزق بين الكيميبء غيز العضىية والعضىية

 ػًم  :نىع المزكببت ٌّ ٚذخم انكشتٌٕ فٙ انؼعٕٚح يغ جًٛغ انًكَٕاخ انرٙ انكًٛٛاء إ

ٔخاصح انٓٛذسٔجٍٛ ٔانُرشٔجٍٛ ذشكٛثٓا أٔ ٚظٓش ذفاػالذّ يغ انًٕاد ٔانؼُاصش األخشٖ 

. فٙ حٍٛ ذرؼهك انكًٛٛاء غٛش انؼعٕٚح تانًشكثاخ انرٙ ال ذحرٕ٘ ػهٗ انكشتٌٕ  ٔاألكسجٍٛ

 .كسٛذ انكشتٌٕ( ٔخصائصٓا ٔذفاػالذٓا انًخرهفحٔ)تاسرثُاء تؼط انًشكثاخ كثُائٙ أ

 انؼعٕٚح،  ػادج يا ٚالحظ ٔجٕد انشٔاتػ انًشرشكح فٙ انًشّكثاخ :نىع الزوابط الجزيئية

  .تًُٛا ذسٕد انشٔاتػ األَٕٚٛح ػانى انكًٛٛاء غٛش انؼعٕٚح



 فًٛا ٚخص انكًٛٛاء غٛش انؼعٕٚح ٚظٓش نذُٚا اٌ أغهة انرفاػالخ  :التفبعالت الكيميبئية

ذشافمٓا ػًهٛاخ أكسذج ٔذثهٕس ٔغٛشْا، فٙ حٍٛ ذشافك ػًهٛاخ االحرشاق ٔانرخًش ٔانٓذسجح 

 .انرفاػالخ انؼعٕٚح

  ٔكٛفٛح انرأثٛش  انحٕٛٚحذسًح انكًٛٛاء انؼعّٕٚح تذساسح تُٛح انًٕاد  :البحث والدراسةنطبق

ٔانرفاػم يغ انًشكثاخ األخشٖ. أيا انكًٛٛاء غٛش انؼعٕٚح فررٛح دساسح ذشكٛة ٔخصائص 

 .انًٕاد غٛش انحٛح ٔغشق إَشاء يشكثاخ جذٚذج

 أهمية الكيمياء العضوية

الحيبتية منهب تظهز أهمية الكيميبء العضىية في العديد من الجىانب   

انًعاداخ انحٕٛٚح يُٓا ذسرخذو انؼذٚذ يٍ انًشكثاخ انؼعٕٚح فٙ انًجاالخ انطثٛح   :الطب .1

إنٗ ثالثح  ٔأدٔٚح انسشغاٌ ٔأدٔٚح انرخذٚش ٔانمهة. ٔذُمسى اسرخذاياذٓا فٙ انًجال انطثٙ

ػالج األيشاض حٛث أٌ انؼذٚذ يٍ األدٔٚح انًسرخذيح نؼالج . أٔنٓا يجال أدٔٚح ألساو

األيشاض يصُٕػح يٍ انًشكثاخ انؼعٕٚح غٛش انماتهح نهزٔتاٌ فٙ انًاء ٔانرٙ ذُرمم تسٕٓنح 

فٙ أَسجح انجسى نرصم إنٗ أػًك األَسجح ٔذزٔب فٙ انذٌْٕ. األيش انز٘ ٚزٚذ يٍ لذسذٓا 

ًهٛح انرًثٛم انغزائٙ. فٙ حٍٛ ذُحذس انمسى ػهٗ يؼانجح األيشاض ٔذمهٛم سًٛرٓا خالل ػ

انثاَٙ ذحد تُذ دساسح اكرشاف ذشكٛة تؼط انفٛشٔساخ أٔ انكائُاخ انًًشظح ٔتانرانٙ 

انٕصٕل إنٗ انطشٚمح األيثم نؼالجٓا أٔ ذخفٛف انؼذٖٔ. أيا االسرخذاو األخٛش فٕٓ ذشخٛص 

 .انذو نًشظٗ انمهةاأليشاض انًخرهفح يثم ػًهٛح ذمذٚش يسرٕٚاخ انكٕنٛسرشٔل فٙ 

ذركٌٕ انًٕاد انغزائٛح تانكايم يٍ يشكثاخ انكشتٌٕ ٔانكشتْٕٛذساخ ٔانثشٔذُٛاخ  :الغذاء .2

ٔانذٌْٕ ٔانفٛرايُٛاخ انؼعٕٚح. نزا ٚمٕو األغثاء تذساسح يرطهثاخ انجسى انًخرهفح يٍ ْزِ 

 .انًشكثاخ نرٕفٛش أَظًح غزائٛح يُاسثح نألفشاد

ذ يُٓا يٍ انمطٍ ٔانحشٚش ٔانثٕنٛسرش ٔغٛشْا يٍ انًٕاد ٔانرٙ ٚصُغ انؼذٚ :المنسىجبت .3

 .انؼعٕٚح، ٔانرٙ ذفٛذ دساسرٓا فٙ ذطٕٚش ْزِ انًٕاد ٔذحسٍٛ يراَح انًٕاد ٔنَٕٓا



ذسرخذو انؼذٚذ يٍ انًٕاد انؼعٕٚح فٙ إَراج انًُظفاخ ٔانًطٓشاخ  :الصنبعبت والمختبزات .4

اٌ ٔدسجح انحًٕظح انرٕصم إنٗ ٔغٛشْا انرٙ ًٚكٍ تذساسح خصائصٓا انًخرهفح كانزٔت

يشكثاخ لادسج ػهٗ لرم إَٔاع كثٛشج يٍ انثكرٛشٚا ٔانجشاثٛى ٔانًٛكشٔتاخ ػٍ غشٚك إذالف 

أٔ حم انجذاس انخهٕ٘ نهخهٛح انخاصح تٓا. تاإلظافح إنٗ دٔسْا فٙ اخرثاس انًٕاد انكًٛٛائٛح 

خرهفح يٍ انرمُٛاخ كانًخذساخ ٔيثٛذاخ اٜفاخ ٔيسرحعشاخ انرجًٛم تاسرخذاو يجًٕػح ي

 .يسرخذيٍٛ األحًاض ٔغٛشْا

 المركبات العضويّة

هً المركبات الكٌمٌائٌّة التً تحتوي على عنصر الكربون بصفة أساسٌّة، وترتبط ذرة          

الكربون فٌها بعناصر أخرى مثل الهٌدروجٌن، واألكسجٌن، والنٌتروجٌن، والفسفور وغٌرها 

ٌطلق على المركبات العضوٌّة اسم مركبات الكربون، وفً بروابط تساهمٌة، وٌمكن أن 

                    .الطبٌعة ٌوجد مصدران مهمان لمركبات الكربون هما البترول والفحم

ٌقع عنصر الكربون فً المجموعة الرابعة من الجدول الدوري، والعدد الذرُي لذرة عنصر 

بعة إلكترونات، لذلك فإّن عنصر الكربون ، وٌحتوي المدار األخٌر فٌه على أر6الكربون هو 

قادر على المشاركة بأربعة روابط مع نفسه أو غٌره من العناصر، باإلضافة إلى قدرته على 

تشكٌل سالسل عدٌدة ومتفرعة بأطوال متنوعة ومركبات حلقٌّة، وبسبب ذلك ٌكّون عنصر 

لمركبات العضوٌّة من حولنا، الكربون العدٌد من المركبات، وهذا ما ٌفسر وجود المالٌٌن من ا

 ة .وٌسمى فرع الكٌمٌاء المختص بدراسة المركبات العضوٌّة بالكٌمٌاء العضوٌّ 

 طبيعة الروابط في المركبات العضويّة 

تُعرف الروابط التً ٌكّونها عنصر الكربون مع العناصر فً المركبات العضوٌّة باسم        

ولهذا السبب فإّن أغلب المركبات العضوٌّة غٌر موصلة الروابط التساهمٌّة أو التشاركٌّة، 

، وتختلف أنواع الروابط التساهمٌّة التً ٌجرٌها الكربون مع غٌره من  للتٌار الكهربائً

 .العناصر، ومن أنواع الروابط التً ٌجرٌها الكربون



مثل  الرابطة التساهمٌة األحادٌّة: ٌتشارك الكربون مع ذرة أخرى بزوج من االلكترونات 

 . CH4مركب المٌثان

الرابطة التساهمٌة الثُنائٌة: ٌتشارك الكربون مع ذرة أخرى بزوجٌن من االلكترونات مثل  

 . C2H4  مركب اإلٌثٌن

الرابطة التساهمٌة الثاُلثٌة: ٌتشارك الكربون مع ذرة أخرى بثالثة أزواج من اإللكترونات، 

                                                        C2H2 وذلك مثل مركب االٌثاٌن

 

 

 تصنيف المركبات العضويّة

 حسب نوع الروابط 

المركبات العضوٌّة المشبعة: هً المركبات العضوٌّة التً ترتبط العناصر فٌها بروابط  

 . تساهمٌّة أحادٌّة فقط مثل األلكانات

المركبات العضوٌّة غٌر المشبعة: هً المركبات العضوٌّة التً ترتبط بروابط تساهمٌّة ثنائٌّة 

                       .حسب العناصر الموجودة فٌها أو ثالثٌّة إضافة للرابطة األحادٌّة، مثل األلكٌنات

                                  

                                                               حسب العناصر الموجودة فيها

: هً مواد عضوٌّة تحتوي على عنصري الهٌدروجٌن والكربون فقط، الهيدروكربونات  

وتشمل الهٌدروكربونات عائلة األلكانات واأللكٌنات واأللكاٌنات، والمواد األروماتٌة العطرٌّة، 

قات النفط من المواد الهٌدروكربونٌّة، وتتدرج هذه المواد من مواد وتعُد المواد البترولٌة أو مشت

متطاٌرة ذات كثافة قلٌلة إلى مواد ثقٌلة ذات كثافة عالٌة، ومن المواد البترولٌّة المعروفة غاز 

                        .، وغٌرها من المشتقات النفطٌّة C8H18، واألوكتان CH4المٌثان

: هً مواد عضوٌّة تحتوي على عنصري الهٌدروجٌن والكربون الهيدروكربوناتمشتقات      

وعناصر أخرى مثل األكسجٌن والنٌتروجبن، وغٌرها، وتشمل مشتقات الهٌدروكربونات 

             .، كٌتونات واألمٌدات وغٌرها ، واألمٌنات ، واإلٌثرات عائالت عدة مثل الكحوالت



العائالت السابقة بمجموعات وظٌفٌّة تمٌزها عن بعضها، وتم تشكٌل مٌز كّل عائلة من تت    

ًُ السابق بناًء على هذه المجموعة الوظٌفٌّة، وتُعرف المجموعة الوظٌفٌة بأنّها:  التصنٌف الكٌمٌائ

ذرة أو مجموعة من الذرات المرتبطة بذرة الكربون فً المركبات العضوٌّة، وهً المسؤولة 

ئٌّة وفٌزٌائٌّة ممٌزة متشابهة فً العائلة الواحدة، تمٌزها عن غٌرها من عن إكسابها صفات كٌمٌا

 .العائالت
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