
 

 الكاربونعلى المركبات التي تحوي على  الهيدروكاربوناتيطلق اسم :  الهيدروكاربونات

 : الىوالهيدروجين فقط وتقسم 

 

 

  ذراتوهي عبارة عن مركبات تحوي على سالسل من :  االلفاتية الهيدروكاربونات -1

 كاربون اواصرتحوي على ) حلقية مشبعة  اومتفرعة  اووتكون مستقيمة  الكاربون

 ( .  ثالثية  وثنائية  كاربون اواصرتحوي ) غير مشبعة  او( مفردة 

مزدوجة  اواصروهي مركبات حلقية  تحوي على :  االروماتية الهايدروكاربونات -2

 .  البنزين ومشتقاته امثلتهامتبادلة وتنطبق عليها شروط معينة ومن 

 (   ( الهيدروكاربونات) المحاضرة الثانية 



 والهيدروجين الكاربون على تحوي الفاتية عضوية مركبات هي :Alkanes االلكانات

  CH4 الميثان غاز افرادها ابسط CnH(2n+2) هي لمركباتها العامة والصيغة فقط

 التالي الجدول . البارافينات اسم احيانا   عليها ويطلق . النفط استخراج لعمليات المصاحب

  .منها مركبات عشرة االول الكيميائية الصيغة يبين



 :   لاللكاناتالخواص الفيزيائية 
 مركبات غير قطبية تتميز بانخفاض درجة غليانها  -

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

 تكون صلبة  18فيها عن  الكاربون ذراتسائلة والتي يزيد عدد 

 كلوريدورابع  وااليثرفي 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

أرقاما تبدأ من إحدى نهايتيها ، شريطة أن تستخدم مجموعة  السلسلة ً 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 ً 

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

 
 
 









 



 : تفاعالت االلكانات 

 و هذا . و ماء  دايوكسيدوفرة من األكسيجين مكونة كربون  فى األلكاناتتتأكسد :  األحتراقاألكسدة أو

اآلالت  وتحريك السيارات  والتدفئة  والطبخ  فىتستخدم الحرارة الناتجة  والتفاعل طارد للحرارة 

 .غيرها واألخرى لتوليد أنواع أخرى من الطاقة مثل الكهرباء 

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

الهلجنة : Halogenation  أستبداليحدث  الكلورمثل  هالوجينو  ألكانخليط من  تشعيععند  

  هىو يتم هذا التفاعل بميكانيكية الشقوق الحرة وتشمل مراحل .  كلوربذرات  الهيدوجين لذرات

 :  مرحلة النهاية( 3)مرحلة التسلسل  ( 2)مرحلة البدء  ( 1)
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 :   االلكاناتتحضير 

 :  ومنها  االلكاناتهنالك عدة طرق لتحضير 

   االلكيناتهدرجة  -1

 

   كرنياردكاشف  الىالماء  اضافة -2

 

   االلكيل هاليداتاختزال  -3

 

  هاوس –طريقة كوري  -4



 المصادر 

المؤسسة العامة للتعليم الفني  – 140كيم  –الكيمياء العضوية  اساسيات

 .المملكة العربية السعودية  –والتدريب المهني 

 

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب  – 108كيم  –الكيمياء العامة 

 .المملكة العربية السعودية  –المهني 

 


