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الفصل األول



الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

باام الكيمياااء العضااوية لاام الكيمياااء الباام ةهاابر بدرااااة المرك ااا  ال

كمكون أاااي Cةحبوى علم الكربون

وضااعا المرك ااا  الباام ةحبااوى علاام الكربااون فاام فاار  وا ااد ماا  

ر  اخار الكيمياء بينما المرك ا  البم ةحبوى علم عناصار اخارى فام فا

(كيميائيةمعظر االخبالفا  بي  المرك ا  العضوية والغير عضوية ةرجع الي الروابط ال)



مقارنة بي  المرك ا  العضوية والغير عضوية

المرك ا  الغير عضويةالمرك ا  العضوية

العديد منها روابط ايونيةمعظر روابطها ةعاونية

غازا  او اوائل او مواد صل ة ذا  درجا  

م º360غليان أو انصهار منخفضة اقل م  

معظمها مواد صل ة ذا  درجة انصهار عالية 

مº360فوق 

العديد منها يذوب فم الماءمعظمها ال ةذوب فم الماء

معظمها ةذوب فم المذي ا  العضوية مثل 

ونرابع كلوريد الكرب, ال نزي  , الجازولي  

يةمعظمها ال يذوب كليا فم المذي ا  العضو

محاليها فم الماء او فم اى مذيب ال ةوصل

البيار الكهربائم

محاليها المائية ةوصل البيار الكهربائم

قليل جدا منها يحبرقمعظمها يحبرق

ةفاعالةها غال ا اريعة جداةفاعالةها عادة بطيئة



الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

اطلااا اااار عضااوا علااي المرك ااا  البااي ةنبجهااا الكائنااا  الحيااة  ومرك ااا  غياار

.عضوية علي المرك ا  البي ةبواجد في الصخور أو المعادن

  اعبقااد ان المرك ااا  العضااوية ال ةخلااا فااي المعماال ماا  مااواد غياار عضااوية ولكاا

 اعبقدوا ان الكائنا  الدقيقة لديها قوة  يوية ضرورية النباج ةلك المرك ا

Vital force theoryالحيوية نظرية القوة 

للمرك ااا الو يااد االعبقاااد الئااائد قااديما باارن المصاادر لااذا النظريااة بناااءا علاام ظهاار  

قاوة وةان  علام إن لناا العضوية لو الكائ  الحي وال يمكا  ةصانيعها فاي المعمال 

وية العضااالمرك ااا  داخاال أنئااجة الكائنااا  الحيااة ةعماال علاام ةخليااا  يويااة 

داخلها 



الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

NH4 Cl AgNCO H2 N-C-NH2
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AgCl+
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Urea Silver
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  لمعمل  يث العضوية في االمرك ا  بعد ةحضير اليوريا ةمك  العلماء م  ةحضير العديد م
ةمك  العالر

 كاول ي  ليرماانHerman Kolbe  عناصارا االاااايةالخلياك ما  ةحضاير  ما  ما :
بيرثيلااااو اااااابطا  العااااالر مارااااايلي  وكااااذلك الكربااااون   الهياااادروجي    واالوكئااااجي 

Marcelin Berthelot ذلاك غازا الميثان واألاابلي  ثار أدر  الكيمياائيون بعادةحضير
.ألميبهاالعضوية في المعمل وبالبالي فقد  نظرية القوة الحيويةةحضير المواد إمكانية 

ربونوم  ثر عرف كيكيولم المرك ا  العضوية علم انها المرك ا  البي ةحبوى علي الك

 م م  ةفاعل كلوريد االمونيو( مركب عضوا)م  ةخليا اليوريا 1828الي ان ةمك  فوللر

وايانا  الفضة



 ر عنصر غير الكربون فانه يوجد اكث118بالرغم من وجود

من خمس ماليين مركب عضوى معروف 

200.000 مركب غير عضوى معروف300.000الى

 مركب عضوى جديد100.000يتم التعرف سنويا على

مصادر المركبات العضوية



ض وفدد  قددة  رةا  الكربددون علددى  كددوين ةوابددي  ابتدا بددين بعضدد ا الدد ع

صوة  سالسل قصير  أو طويلا

قددددة  رةا  الكربدددون علدددى  كدددوين ةوابدددي  ابتدددا مددد  رةا  معيندددا مثدددل

ال يدةوجين واالكسجين والنيتروجين وال الوجينا  والك ريت

 قدة  رة  الكربون على  كوين اةب  ةوابي

 ير االا اب في ان عنصر الكربون قادر علم ةكوي  عدد ك

م  المرك ا 



مصادةالحصول على المرك ا  العضويا

Isolation from Natureالعزل م  الط يعة-1

لكائنا  ا-الحيوان - عت ر الكائنا  الحيا مصان  كيماويا مثل الن ا  

يوى واالمثلا الحيا الدقيقا مثل ال كتيريا و سمى هذ  العمليا بالتخليق الح

ال اما ل ذ  المرك ا  هى كحول االيثيل و حامض الخليك وبجانب رلك

:الط يعة ةمدنا بمصدري  لامي  م  المرك ا  العضوية ولمفان 

ال برول والفحر

  Synthesisالبخليا-2

مليون مركب عضوي مخلق 5منذ  خليق اليوةيا فانه يوجد االن اكثر من 

نق  مثل االسيتيلين ،   ن   ، د د   ، االس رين



المرك ا  البي يمك  الحصول عليهاالمصدر

( م اشر)الن اةا  

Plants

اليك أ ماض الئبريك واالكئ–الئيليولوز –النشويا  –الئكريا  

الخ.....والطرطريك  واالنديجو والزيو  والفيبامينا 

الحيوانا  

Animals

–  الفيبامينا- ام  اليوريك  –اليوريا –ال روةينا  –الدلون 

الخ.....الهرمونا 

ةقطير الخشب 

Wood distillation
االايبون–الميثانول – ام  الخليك 

ةقطير قطران الفحر

Coal-tar distillation

–وال  الكريوز– ام  الكربوليك –البلوي  و النفثالي  –ال نزي  

الخ.....العقاقير-الروائح-الص غا -ال يريدي 

 Naturalالغاز الط يعي وةقطير ال برول 

gas and Petroleum distillation

االلكانا  ومشبقاةها مثل كلوريد الميثايل والكلوروفورم وكحول

الخ..الميثايل وكحول االيثيل وكلوريد االليل

عمليا  البخمر

Fermentation processes
الخ....كحول االيثايل  كحول االمايل و ام  الخليك 

أمثلة علم المرك ا  العضوية ومصدرلا



مخليطولواالرضةحاموجودالقوامثقيلااوداائلال برول 

40ىةحبوالبمالئالال بمالميثانم المخبلفةااللكانا مئا 

اكثراوكربونذرة

قهاطريع والبمالبقطيرلوال برولةكريرعمليا م عمليةالر

مشبقا المالخامال بروليجزء

ماالمشبقا لذاوالرعديدةمرك ا م خليطع ع ارةمشباكل

:يلم

   Petroleumال برول 



 الجازوليGasoline   :  مدى درجا  الغليان م  –12الم 4عدد ذرا  الكربون م

م20-200

 الكيروايKerosene   :  مدى درجا  الغليان –14الم 10عدد ذرا  الكربون م

م275-200م  

زيا الوقود او زيا الديزلFuel oil and diesel oil  :  14عدد ذرا  الكربون م

م350-275مدى درجا  الغليان م  –18الم 

 زيا البشحيرLubricating oil :  مدى درجا  –20الم 18عدد ذرا  الكربون م

م350الغليان اعلم م  

 المب قمResidue : ويئبعمل فم الشحوما  واالافلا وعدد ذرا  الكربون اعلم م

ذرة20

   Petroleumال برول 



ةقطير ال برول



ةراكيب المرك ا  العضوية

Structure of Organic Compounds   

Molecular Formulaالصيغة الجزيئية       

C2H6Oةوضح نو  الذرا  وعددلا فم الجزئم مثل 

Structural Formulaالصيغة البركي ية       
ةوضح الذرا  الموجودة فم الجزئم والروابط البم ةصل الذرا  

ب عضها 



مثال لبحديد الصيغ االولية والجزيئية



كيب ق ل بدء درااة الكيمياء العضوية البد ان نبذكر البر

الذرى والبكافؤ

الذرة:Atom ةبركز فيها كبلة الذرةةبكون م  نواة

فم مئارا  ةدور اإللكبرونا   ول النواةوإلكبرونا 

.محددة

موج ة  (Protons)والنواة ةبكون م  بروةونا -

مبعادلة الشحنة   (Neutrons)الشحنة  و نيوةرونا 

واإللكبرونا  اال ة الشحنة لبكون الذرة مبعادلة

ةركيب الجزيئا  العضوية



والذى يرمز له بالرمز : عدد الكر الرئيئيn ويرخذ قيمة أى عدد صحيح أك ر م  أو

.    ويمثل الطاقة النهائية للمدار وبعدا ع  النواة. 1يئاوا 

والذى يرمز له بالمز :مئارىعدد الكر الl ويرخذ أى قيمة عدد صحيح في المدى

(l= n-1 .)

والذى يرمز له بالرمز : عدد الكر المغناطيئيmويرخذ أى قيمة صحيحة في المدى  .

لهامزويراألخرىاألرقامعلمةعبمدواللإللكبرون يويةخاصية:المغزلمالكرعدد

ألعلمالدورانأنهاعلملهايرجعأ يانا)1/2-أو1/2+القيرفقطوةرخذsبالرمز

.(أوأافل

رأرقام للكيبر إعطاء  الة ةواجد اإللكبرون في الذرة أربعة 

ثالثة منها لم خواص المدار الذرا الذى يوجد فيه

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø¯Ø¯_Ù�Ù�_Ø±Ø¦Ù�Ø³Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%83%D9%85_%D8%B3%D9%85%D8%AA%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø¯Ø¯_Ù�Ù�_Ù�ØºÙ�Ø§Ø·Ù�Ø³Ù�


 الحاااال  الباام لهااا نفاا  قاايرn  الغااالف مبناااا ة ويقااال أنهااا ةشااغل نفاا

ةكاون مبنااا ة أكثار ويقاال lو nالحاال  البم لها نف  قير . اإللكبروني

ه أيضاا ولو أن الحااال  ةبشااب. غالف اإللكبروني-ةحاأنها ةقع في نف  

ونظاارا ألن اإللكباارون لااه . الماادار الااذرافيقااال أن لهااا نفاا  mفااي قااير 

أكثار  البان فقط للدوران فإن األوربيبال الاذرا ال يمكا  ان يحباوى علام

( .م دأ اإلاب عاد ل اولي) إلكبرون 2م  

 الغالفn=1 يمبلك ةحا غالفs إلكبرون 2فقط ويمك  له أن يرخذ

 الغالفn=2 له ةحا غالفs وp إلكبرونا 8ويمك  أن يرخذ

n=3 له ةحا غالفs وp وd إلكبرون 18ويمك  أن يرخذ .

2غاالف لام -ويمك  أن يال ظ أن الئعة النهائياة ألى ةحااl+1 ولغاالف

2n2.

http://ar.wikipedia.org/wiki/ØºÙ�Ø§Ù�_Ø¥Ù�Ù�ØªØ±Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B0%D8%B1%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit


ةوزيع اإللكبرونا  قواعد 

"باوليقاعدة"االاب عادم دأ-أوال

كميهالاألعدادقيرنف امبال الذرانف في"أكثرأو"إللكبروني يمك ال”
,n)األربعة l, m, s)ثالثةأورقمي أووا درقرفييشبركاأنيمك بينما
"فقطأرقام

فمثالإلكترونينمنأكثرالواحدالفلكيستوعباللذلكونتيجا

وىالقصسعته كونوبالتال واحدافلكاعلىيحتوي(S)الفرع المستوى-1
.إلكترونين ساوي

6القصوىسعتهفتكونأفالك ال اعلىيحتوي(P)الفرع المستوى-2
.الكترونا 

10القصوىسعتهفتكونأفالكخمساعلىيحتوي(d)الفرع المستوى-3
.الكترونا 

)الفرع المستوى-4 f 14القصوىسعتهفتكونأفالكس عاعلىيحتوي(
.الكترونا 



 ها البفيالذرةإلكبرونا "أنعلمالقاعدةلذاوةن

ئب الفرعيةالمئبويا علمةوزيعهايبرالمئبقرة

الذاثرطاقةاألدنمالفرعيبالمئبوىبدءا  طاقبها

"يليه

كلمة أوف او ةعني عملية ال ناء

"قاعدة أوفباو"مبدأ البناء -ثانيا 



ماعندث اةاأكثرالذرة الةةكون":علمالقاعدةوةن 

لمعالوا دالفرعيالمئبوىإلكبرونا ةوزيعيبر

اااةجبنف المئبوىذلكأفال م ممك عددأك ر

"اإلزدواجبعمليةال دءق لالغزل

قاعدة لوند :ثالثا 



ونا الو  الذرة الكيميائي يرجع بصورة ك يرة للبفاعال  بي  اإللكبر

 يهإلكبرونلاله اإللكبرونا  الموجودة  في  الذرة ةكون في شكل

نواةةقع اإللكبرونا  في أغلفة طاقة معينة ط قا ل عد ةلك األغلفة ع  ال

 فؤإلكبرونااا  البكااايطلااا علاام اإللكبرونااا  الموجااودة فااي الغااالف الخااارجي
والبم لها ةرثير ك ير علم الئلو  الكيميائي للذرة

نة ضاااا ولكناااه ثاااانوى نظااارا لبااارثير الشاااحياإللكبروناااا  الداخلياااة ةلعاااب دور أ
الموج ة الموجودة في نواة الذرة

 عاا  طريااا ةفاعلهااا( غااالف البكااافؤ)ياابر للااذرة اااابكمال غالفهااا الخااارجم
د ويبر لذا ع  طرياا االرة ااط الكيمااوى با ا. الكيماوى مع غيرلا م  الذرا 

: الروابط الكيماوية االةية

لبكافؤالنظرية االلكبرونية ل

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ù�ØªØ±Ù�Ù�_ØªÙ�Ø§Ù�Ø¤


Chemical Bondsالروابط الكيميائية   

اولواحداالجزئىداخلال عضب عض االذةا  ربيالتىالقوىهىوالكيماويةالروابط

 قسميالروابهذ فانرلكوعلىالواحدالمركبداخلال عضبعض ام الجزئيا  ربي

:الى

  الروابط االوليةPrimary bonds

وابيةاماوهىالواحدالجزئىداخلال عضب عض االذةا  ربيالتىالقوى لكوهى

.االفلزيوالروابيواحدجانبمنممولا عاونياةوابياو عاونياةوابياوونيايا

  الروابط الثانويةSecondary bonds

ةوابياماوهىالواحدالجزئىداخلال عضب عض االجزئيا  ربيالتىالقوى لكوهى

فاندةفالسقوىاوهيدةوجينيا



الروابط  األيونية:  اوال

اللكتروستا يكيااالروابياوpolarالقط يابالروابيايضاو سمى

electrostatic bondsأيونأيونينبينك رب  جاربعنع اة وهى

وأإللكترونالعنصررة فقداننتيجا كون(Cationالكا يون)موجب

العنصررة اكتسابنتيجا كون(Anionاالنيون)سالبوأيونأكثر

أكثرأوإللكترون



الرابطة البعاونية

مساهما ع اة  عن زوج من االلكترونا  يربي بين رة ين  كون نتيجا

كِل من الذة ين بالكترون واحد من مستوى التكافؤ



Ionization Potential (IP)جهد الباي  (1)

لاام كميااة الطاقااة الممبصااة عنااد ازالااة الكباارون ماا  الااذرة 

المبعادلة وةقاس بااللكبرون فولا

(2 )Electron affinity

لذرة لم كمية الطاقة المن عثة عندما يضاف الكبرون وا د ل

المبعادلة وةقاس بااللكبرون فولا



ك رب مجالف لالنتظامالماد جزيئا بقابلياالقط يالعزميعرف

عاليااقط يرا موادإلى شيرالقط ياللعزومالك ير فالقيم

المسافافىeااللكترونياالشحناضربحاصليساوىالقط  العزم

dالموجبوالمركزالسالبالمركزمابين

Dipole moment (µ) = e x d             

Dipole Momentالعزم القط م   



قط ياأنشكوالأساس ا،ف قط ياغيرةابطا عت رالتعاونياالرابطاإن

 كوينف الذةا  شتركالت لإللكترونا انحيازيقتض الرابطاهذه

لكترون اإلاالنحيازهذاحدوثبواسطت ايتمالت والعمليا بين االروابي

:ه 

Inductive effectالتا ير االيحائى     -1

Electrometric effect ا ير االنتقال االلكترونى -2

Mesomerismالتاةجح-3 or Resonance      

االزا ة االلكبرونية فم الجزئم



Inductive Effectالباثير االيحائم  

لسال ااالشحنجذبخاصياف فرقوجودنتيجاالجزئف أقطاب تكون
.الذةا بين

الومحدد،واحدإ جاهف اإللكترون االنحيازيحدثالجزئهذامثلف 
كلمائالجزطولعل التأ يرويتناقصاألقطاب،لمواض   ادليحدث
واألقطاباالستقطابل ذاالمحد االذةا مجموعاأوالذة عنبعدنا
أوك ربائ مجالف الواق غيرأيالعاديالجزئف موجود  كون

عل امتوقفغيرأيمؤقتاوغيردائماإستقطابحالاإراف  مغناطيس 
.خاةجيامؤ را 



Electrometric Effectاالنبقال االلكبرونم 

رون إلكتانتقاليحدثالجزئف رة ينبينمتعدد ةوابي وجدعندما

أيرلكعل يتر بالبحيثالمتحركابايةوابي كونالت لإللكترونا 

اإليثيلينيا،المرك ا حالاف يحدثالتحركوهذاللجزئ،كسر

.واالسيتيلينا والنيتريلالكربونيلومجموعا 



Mesomerismالبارجح-3 or Resonance

صورة لها اى مركب يمك  ةمثيله ببركي ي  الكبروني  او اكثر بحيث كل

القدرة علم وصف معظر خواص المركب يعرف المركب بانه 

resonance



الئال ية الكهربية والقط ية

قابلية ذرة العنصر في الجزاء البئالمي لموالئال ية الكهربية

بي  العناصر داخل الجزئلالابئثار بالزوج االلكبروني الرابط





الفصل الثانى



ونالبكافؤا  المخبلفة لعنصر الكرب

البكافؤ الرباعي للكربون-1

ربون لذا لو البكافؤ الئائد في المرك ا  العضوية اواء كانا ذرا  الك

فؤ مرة طة ب عضها أو مرة طة بذرا  أا عنصر أخر  ومثل لذا البكا

ي  يمك  ةحقيقه ع  طريا أربعة روابط فردية أو رابطبي  فرديب

ورابطة مزدوجة أو رابطبي  مزدوجبي   أو رابطة فردية وأخرا 

.ثالثية



:الكربون في صورةه الثالثية البكافؤ-2

 ا  البي المرك ا  البي ةكون فيها ذرة الكربون ثالثية البكافؤ  لي المرك

ؤ  أا ةحبوا علي ذرة الكربون بها ا عة إلكبرونا  في غالف البكاف

ن أن ثالثة إلكبرونا  قد كونا ثالث روابط ةعاونية  أما اإللكبرو

.الرابع في قي منفردا

والنظر الناةجة ةئمي األصول الحرة  ولذا األصول الحرة شديدة 

د ألن البفاعل في المعباد  وذلك يرجع إلي شدة ميل اإللكبرون المنفر

يزدوج  وبذلك فإن بعضها يكون له نصف عمر أقل م  ثواني 

  معدودة  ومنها ما يعيش زمنا ال نهائيا ولك  بشرط  فظها بعيدا ع

.المواد البي ةبفاعل معها



:الكربون في صورةه الثنائية البكافؤ-3

عناصر في المجموعة الرابعة م  الكربون إلي الرصاص وفي ذلك 
ا  ولك  الئيليكون يمكنها أن ةكون ثنائية البكافؤ في بع  مرك اةه

 ا ما درجة الث ا  ةخبلف  فمرك ا  الرصاص الثنائية البكافؤ م  أث
لما يكون  ثر يبضاءل لذا الث ا  كلما اةجهنا إلي أعلي المجموعة  أا ك

.قل العدد الذرا

وج ويرجع ث ا  البكافؤ الثنائي في الرصاص والقصدير إلي ث ا  ز
اإللكبرونا  الخامل  فإذا ما وصلنا إلي ذرة الكربون وجدنا أن الحالة

الروابط الثنائية البكافؤ ةعود إلي الظهور  وذلك بئ ب ةدخل عامل ث ا 
.المبعددة أا المزدوجة والثالثية لذرة الكربون



ابطة يكون الكربون اربع روابط ةعاونية قد ةكون اربع روابط فردية او ر

زوجية ورابطبي  فرديبي  او رابطة فردية واخرى ثالثية

الروابط البم ةكونها ذرة الكربون



 6البوزيع االلكبرونم للكربون لوC1S2 2S2 2P2

(  م البكافوالكربون ثنائ) ي دو الول وللة انها ابكون رابطبي  ةعاونبي  فقط 
ير فم ولك  فم الحقيقة يكون الكربون اربعة روابط ةعاونية  يث يحدث ةغ

:البوزيع االلكبرونم لذرة الكربون كالبالم

2PZ
12PY

11S2 2S1 2Px
1

وبمجرد ةكون ذلك نحصل علم اربعة ةكافوا   يث ان كل وا د م  *
االلكبرونا  االربعة يئبطيع ان يزدوج اى يكون زوج م  االلكبرونا  

بر  فم الروابط الناةجة ال ةكون مبكافئة  يث ان مئارا  ذرة الكربون البم ةش*
2PZ2PY2S 2Pxةكوي  الروابط لم   



 لكى  كون االةبعا  كافوا  متكافئا فانا ين غى ان يحدث مزج

hybridization  2لالةبعا مساةاPZ2PY2S 2Px

ويحدث المزج بعدد من  الطرق اهم ا :

Tetrahedral (sp3 bond) 

Trigonal (sp2  bond) 

Diagonal (sp bond) 

: ولشرح هذ  الطرق نط ق ا على الجزئيا  اال يا

CH4 (sp3), CH2=CH2 (sp2), CH≡CH (sp)



Tetrahedral Hybridization: اوال

  فم لذا النو  م  المزج نجد ان الكبرونا  مئارا

2PZ
12PY

12S1 2Px
يمبزجوا لينبج االربعة مئارا  مبكافئة 1

مبجهة الم االربع رؤوس الخاصة بالهرم الرباعم المنبظر 

°109.5الزاوية بي  كل مئار واالخر **

CH4الروابط فردية قوية ةئمم برابطة ايجما مثل الميثان **





ةكون ذرة الكربون اربعة روابط ةعاونية اثني  منها رابطة زوجية ورابطبي **

2PY  2S 2Pxفرديبي  ولذة ةبر ع  طريا  دوث مزج بي  مئارا  

وموجهة الم رؤوس مثلث °120لينبج ثالث مئارا  مبكافئة الزواية بي  كل منها **

مبئاوى االضال 

مئارا  المزج ةوجد فم مئبوى وا د ولم ةكون ثالث روابط فردية م  النو  **

يشبر  فم ةكوي  رابطة باى2PZايجما القوى اما ةكافؤ 

لي  لذا النو  م  المزج يحدث فم المرك ا  البم ةحبوى رابطة مزدوجة مثل االيثي**

CH2=CH2

Trigonal Hybridization: ثانيا



لذة ةكون ذرة الكربون اربعة روابط ةعاونية رابطة وا ة ثالثية ورابطة فردية و**

2Pxوالكبرون المئار  2Sةبر ع  طريا  دوث مزج بي  الكبرون مئار 

°180يبكون مئارى المزج علم امبداد بعضها ال ع  والزاوية بينهما **

بيلي  لذا النو  م  المزج يحدث فم المرك ا  البم ةحبوى رابطة ثالثية مثل االا**

CH≡CH

Diagonal: ثالثا Hybridization



ةبميز ذرة الكربون دون غيرلا م  الذرا  بقدرةها ب عضها لبكوي  االال
ليئة كربونية لذة الئالال يمك  ان ةكون مئبقيمة او مبفرعة او قد ةكون علم

. لقا 

ةراكيب مرك ا  الكربون



:لمالعضويةللمرك ا رئيئيةاقئامثالثةيوجد

Aliphaticاالليفاةيةالمرك ا -1

الكربونذرا ةكونانامااالليفاةيةالمرك ا وفمCH4الميثانمركبابئطها

ركيبة. لقا ليئةعلمةكونقداومبفرعةاومئبقيمةاالالصورةفممرة طة

 لقمال نزي 

ةقئير المرك ا  العضوية



Aromaticالعطريةالمرك ا -2

ذرا وةرة ط لقمال نزي ةركيبC6H6ال نزي مركبابئطها

زوجيةروابطمعمب ادلةفرديةبروابطالكربون



Heterocyclicالمبجانئةغيرالمرك ا -3

ي النيبروجمثلالكربونبخالفاخرىذرا ةوجدولك  لقةليئةعلمةوجد

والك رياواالكئجي 



 المجموعة الفعالة ع ارة

ع  ةرةيب م  الذرا  

داخل او مبصل بالمركب 

العضوى

ب ةقئر المرك ا  علم  ئ

المجموعا  الفعالة البم 

ةحبويها

المجاميع الفعالة







البفاعال  العضوية وميكانيكياةها

Substitutionاالاب دالةفاعال -1 reactions

Additionاالضافةةفاعال -2 reactions

Eliminationاالاب عادةفاعال -3 reactions

Rearrangementالبنظيراعادةةفاعال -4 reactions



Substitution Reactionsةفاعال  االاب دال   -1

دال رة  أو  فاعال  االست دال ه  التفاعال  الت  يتم في ا است 

طا مجموعا  تصل م اشر  بكربون جزئ ماد  التفاعل بواس

. رة  أو مجموعا أخري ل ا نفس مقدة  االة  اط

د نفس وف  كل هذه التفاعال   كسر الروابي و تكون غيرها عن

. رة  الكربون ف  ماد  التفاعل

:ومثال رلك



Substitution Reactionsةفاعال  االاب دال   -1



Addition Reactionsةفاعال  االضافة  -2

عا  ةفاعال  اإلضافة لي البفاعال  البي يبر فيها إضافة ذرا  أو مجمو

إلي الرابطة المزدوجة أو الرابطة الثالثية دون ااب عاد أا ذرة أو 

.جزيئا  أخرا

وا دة علي األقل بينما ( π) في عملية اإلضافة لذا يبر فقد رابطة باا 

(.б)يبكون بدلها رابطبي  م  روابط ايجما 

ةي وفي ةفاعل اإلضافة يرة ط اثني  أو أربعة ذرا  أو مجموعا  إلي ذر

:الكربون المرة طبي  بالرابطة المبعددة واألمثلة علي ذلك



Addition Reactionsةفاعال  االضافة  -2



Elimination Reactionsةفاعال  االاب عاد   -3

أربع ذرا  أو ةفاعال  االاب عاد عك  ةفاعال  اإلضافة وفيها يبر ااب عاد اثني  أو

بكون مجموعا  مبصلة بذرةي كربون مبجاورةي  في جزئ مادة البفاعل وذلك لي

كل م  بينهما رابطة مبعددة وأبئط مثال لهذا البفاعل لو فقد رابطبي ايجما م 

.  ذرةي الكربون المبجاورةي  ليبكون بينهما رابطة باا جديدة

م  لاليد األلكيل أو م  الكحول يعب ر مثاال Alkeneوةكون المركب األلكيني 

:نموذجيا لذلك



Elimination Reactionsةفاعال  االاب عاد   -3



ةفاعال  اعادة البنظير  -4

Rearrangement Reactions

وفي لذا النو  م  البفاعال  نجد أن بع  الذرا  أو المجموعا  يبغير موضعها م 

.مكان إلي أخر في جزئ مادة البفاعل نفئه معطيا ناةج ذو ةركيب جديد

عند معاملة االكئير :فمثالOxime بحام  ك ريبيك مركز يحدث له إعادة ةنظير

:فمثالamidلنحصل علي األميد 



اا  ميكانيكية البفاعال 

البفاعل العضوى يبر ع  طريا مهاجمة جولر مهاجر للمركب الذى 

(مادة البفاعل) يحبوى علم الكربون 

Attacking reagent + Substrate                    Product       

روابط لفهر ميكانيكية البفاعل البد م  معرفة كيف ةبر عمليا  كئر ال

وبناء الروابط فم مادة البفاعل



كيف يحدث كئر للرابطة ؟

   Homolytic fissionالكئر المبجان  للرابطة -1

 Heterolytic fissionالكئر غيرالمبجان  للرابطة -2



 Homolyticالكئر المبجان  للرابطة -1

Fission

ن الذي الرابطا التعاونيا  نكسر بحيث أن كل رة   حتفظ باإللكترو

ن الكسر اشتركت به ف   كوين هذه الرابطا بين ما والشظايا النا جا ع

و سم  odd electronالمتجانس  حمل كل من ا إلكترون منفرد 

 free radicalأصول حر  



Heterolytic Fissionالكئر غيرالمبجان  للرابطة -2

Symmetricalالمنتظمالجزئف الكسرمنالنوعهذا molecule A– B

كاآل   مثيل ايممكن:

جبزوستحتفظالت المجموعاأوالذة إل  شيرالمقوسااألس موةؤوس
(الشريك)األخريالذة  اةكاسال ا ص حفإن اولذاالمشتركاإللكترونا 

اإللكترونفقد Bالذة أننجدالسابقالمثالفف موج ابشحنامتحملا
الذة بينما+Bموجبأيونيعط وهذاالرابطا كوينف بهاشتركتالذي

A أيونعط لتب االخاصاإللكترونإل باإلضافاإلكتروناكتس توالت
يكونالمتجانسغيرالكسرأنعاماالقولممكنمنفإنههذاوعل-Aسالب
.العكساوسالبوأخرموجبأيون كوننتيجته



Carbonium Ionsايونا  الكربونير 

 لو اى ايون يحبوى ذرة كربون مركزية مبحملة بشحنة موج ة

ة جدا وذلك ايونا  الكربونير الناةجة كمواد انبقالية فم البفاعل ةكون نشط

الن ذرة الكربون المركزية المشحونة بشحنة موج ة ةحبوى ابة 

الكبرونا  فم غالفها الخارجم ولذا لها ميل ك ير الكمال الثمانم 

االلكبرونم  باالةحاد مع اى مادة لها القدرة علم اعطاء زوج م  

االلكبرونا  لبكون رابطة ةعاونية رابعة 





رجة ك يرةونظرا للنق  اإللكبروني في أيون الكربونير فإنه يكون غير ثابا بد  .

(  مثل مجموعة األلكيل)ومع ذلك فإنه إذا وجد  مجموعة دافعة لإللكبرونا  

بجوار أو مجاورة لذرة الكربون المبحملة بشحنة موج ة فإنها ةجعل أيون 

:الكربونير أكثر ث اةا وذلك لدفعها لإللكبرونا  خالل الرابطة الواصلة

 المجموعةRلة دافعة لإللكبرونا  خالل الرابطة الواصلة بذرة الكربون المبحم

.بشحنة موج ة في أيون الكربونير

انوا ولذا لو الئ ب في أن أيون الكربونير الثالثي أكثر ث اةا ع  األيون الث

:واألخير أكثر ث اةا م  األيون األولي



الموجودة فم جزئ XـــــــCفم الكئر غير المبجان  للرابطة 

ونا  المركب العضوى   اذا كانا ذرة الكربون اكثر جذبا لاللكبر

ة فانها ةاخذ زوج االلكبرونا  الخاص بهذة الرابط Xع  الذرة 

ةص ح ايونا  Xوةكبئب ذرة الكربون شحنة اال ة بينما الذرة 

موج ا

 Carbanionsايونا  الكاربانيون 



يبفاعل)لذلك فان مرك ا  الكربون ممك  أن يهاجمها 

أ د الجوالر البالية( معها

Electrophilic Reagent(E+)جوالر الكبروفيلية    -1

Nucleophilic Reagent(Nu:)جوالر نيكليوفيلية    -2



Electrophilic Reagentجوالر الكبروفيلية    

      electro=electron; philic=lovingه  الجواهر المح ا لإللكترونا 

عن ويرج  ح  ا لإللكترونا  ألن عندها نقص ف  زوج من  اإللكترونا 

:ويوجد نوعان من هذه الجواهر( duplet or octet)العدد الثابت 

Positive electrophiles (E+): اإللكبروفيال  الموج ة-أ 

Neutral Electrophiles (E)اإللكبروفيال  المبعادلة -ب 

ذرة ال رومي  في غالفها )

(الخارجي ابة ألكبرونا 

ذرة الكربون في غالفها )

(الخارجي ابة ألكبرونا 



Nucleophilic Reagentجوالر نيكليوفيلية    
Nucleo=nucleus: philic=lovingه  الجواهر المح ا لألنويا الموج ا 

مواد غنيا وحيث أن األنويا را  شحنا ك ربائيا موج ا لذا فإن النيكليوفيال 
باإللكترونا  أو را  شحنا  ك ربائيا سال ا، يوجد نوعين من 

:النيكليوفيال 

Negative Nucleophiles:نيكليوفيال  اال ة ( أ) (Nu:)

يونا  وه  الت   متلك زوج من اإللكترونا  زائد و حمل شحنا سال ا مثل أ
الكاةبأنيون والكلوةيد

Neutral Nucleophilesالنيكليوفيال  المبعادلة ( ب) (Nu:)

  تحمل مثل األمونيا والماء والت   متلك جزيئا  ا أزواج من اإللكترونا  وال
.بشحنا سال ا





الفصل الثالث

  Hydrocarbonsالمركبات الهيدروكربونية 



HYDROCARBONSالمركبات الهيدروكربونية   

المركبات الهيدروكربونية وهى المركبات التى تحتوى على

الكربون والهيدروجين

-:الهيدروكربونات عائالت 

وهى المركبات التى تحتوى فقط على روابط Alkanes:االلكانات-1

فردية

وهى المركبات التى تحتوى روابط  مزدوجة: Alkenesااللكينات -2

وهى المركبات التى تحتوى روابط  ثالثية:  Alkynesااللكاينات  -3

وهى التى تحتوى حلقات بنزين: الهيدروكربونات العطرية -4





الكربونعلىتحتوىالتىالهيدروكربونيةالمركباتهى

رديةفروابطعلىفقطتحتوىانهاكمافقطوالهيدروجين

كباتالمر)البروبانثمااليثانثمالميثاناعضائهاوابسط

(غازاتالثالثة

الصيغة العامة لاللكانات هى 

CnH2n+2

Alkanesااللكانات    



NameMolecular Formula

MethaneCH4

EthaneC2H6

PropaneC3H8

ButaneC4H10

PentaneC5H12

HexaneC6H14

HeptaneC7H16

OctaneC8H18

NonaneC9H20

DecaneC10H22

Alkanesأمثلة علي مركبات االلكانات    



انعالقة تركيب االلكان بدرجات الغلي



طرق تسمية االلكانات

  Common systemالتسمية العامة -1

  IUPACالتسمية بطريقة -2

IUPACتسمية الـ 

 International Union of Pure and Applied Chemistryتعني 
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طرق تحضير االلكانات

التحضير المباشر من العناصر -1

C + 2H2 CH4            

2C + 3H2 C2H6

هدرجة الهيدروكربونات غير المشبعة-2

CH2=CH2 + H2 CH3-CH3               

HC=CH + 2H2              CH3-CH3              

1200



ازالة المجموعة الكربوكسيلية من االحماض الدهنية -3
CH3COONa + NaOH                     CH4 + Na2CO3                   

اختزال هاليدات االلكيل -4

CH3I + 2H (HCl)            CH4 + HI             
Zn



(تفاعل فورتز) بتفاعل هاليدات االلكيل مع الصوديوم -5
ل تحضر االلكانات عن طريق تسخين هالدات االلكيل مع معدن الصوديوم فى محلو

االيثير الجاف 

CH3Br + 2Na + BrCH3                      CH3CH3+2NaBr

Methyl Bromide Ethane

التحليل الكهربائى المالح االحماض الكربوكسيلية-6

2RCOOK                2RCOO- + 2K+

-2e
2RCOO- 2RCOO RR + CO2

unstable Alkane



تحضير االلكانات من جوهر جرينارد -7

RMgI + HOH       RH + MgI(OH)        

CH3MgI + HOH             CH4 + MgI(OH)     



ةباختزال الكحوالت والكيتونات واالحماض الكربوكسيلي-8

CH3OH + 2HI                     RH + H2O + I2

CH3 COCH3 + 4HI          CH3CH2CH3 + 2H2O + 2I2

CH3COOH + 6HI                CH3.CH3 + 2H2O + 3I2



الخواص الطبيعية لاللكانات

غازات عديمة ( ذرات كربون او اقل4)االفراد االولى منها -1

ذرة كربون سوائل عديمة 17-5)–اللون والرائحة 

اما االلكانات االعلى فهى مواد صلبة-(اللون

درجات غليانها تزيد بارتفاع اوزانها الجزيئية-2

تزداد كثافة االلكانات بازدياد الوزن الجزئى -3



الخواص الطبيعية لاللكانات



الخواص الكيميائية لاللكانات

(طبيةخاصية ال ق)االلكانات اقل المركبات العضوية نشاطا  لذا سميت بالبارافينات 

المادة البدائية لكثير من المركبات الهامة

تتفاعل مع الجواهر القوية او عند درجات الحرارة العالية او ضغوط مرتفعة



االحتراق-1

احتراق الهيدروكربونات لة فائدة كبيرة فى االمداد بالحرارة والطاقة

CO2احتراق الهيدروكربونات هو عملية تحطم االلكان كليا باالكسدة وتحوله الى 

والماء

C5H12 + 8O2 5CO2 + 6H2O + Heat   

م تعطى 500-350االفراد االولى من االلكانات عند احتراقها على درجة حرارة 

االلدهيدات والكيتونات



تفاعالت االستبدال-2

باستبدال ذرة او اكثر من ذرات الهيدروجين بواسطة هالوجين لتعطى هاليدات 

االلكيل وهي مركبات وسطية هامة فى التحضيرات العضوية

R-H  +  X2 R-X               



Halogenation reaction: تفاعل الهلجنة

رعة هو عبارة عن استبدال ذرات الهيدروجين في األلكان بذرات هالوجين وتختلف س

دة نشاطه التفاعل من هالوجين ألخر حيث يتفاعل الفلور بشدة محدثا انفجار بسبب ش

ليقلل من شدة التفاعل Heliumلذلك يخلط األلكان والفلور بغاز خامل مثل الهيليوم 

لى كما يجب أن يتم التفاعل في وعاء خاص مبطن بحبيبات النحاس التي تعمل ع

.امتصاص الحرارة الناتجة من التفاعل 



نيترة االلكانات-3

420 C

RH + HONO2 RNO2 + H2O

Alkane Nitroalkane

C6H13 H + HONO2 C6H13NO2 + H2O  

Hexane nitrohexane

:فمثال نيترة البروبان تعطي

Nitromethane, 1-nitropropane, 2-nitropropane, nitroethane

يق الكيميائيتفصل هذة المركبات بالتقطير التجزيئي وتستخدم كمذيبات أو مواد ابتدائية فى التخل



كبرتة االلكانات-4

لسلة االفراد االولى من االلكانات التتكبرت بينما االلكانات طويلة الس

ة لتعطى فتتفاعل مع حامض الكبريتيك المدخن على درجة حرارة مرتفع

alkylsulphonic acids

C6H13 H + H2SO4 C6H13SO3H + H2O



5-Isomerization 

الى االلكانات المتفرعة فى وجود n-alkanesتتحول االلكانات العاددية 

كلوريد االلومنيوم وكلوريد الهيدروجين 

CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH-CH3     

CH3

وهذا التفاعل مهم فى صناعة البترول

ALCl3 / HCl



6-Aromatization

عطرية االلكانات التى بها ستة ذرات كربون او اكثر تتحول الى الهيدروكربونات ال

بواسطة درجات الحرارة المرتفعة وفى وجود عامل مساعد

C6H14

n-Hexane                     

600°

Cr2O3 / Al2O3

Benzene

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_circle.png


7-Pyrolysis

وفى ( م فاكثر500)عند تسخين االفراد العليا من االلكانات على درجة حرارة مرتفعة 

:غياب االكسجين يحدث تحطيم بطريقتين 

ليتكون مركب هيدروكربونى غير مشبع  وهيدروجين C-Hكسر للرابطة -1

CH3CH2CH3 CH3CH=CH2 + H2      

ليتكون هيدروكربونات ابسط من االلكانات وااللكينات C-Cكسر للرابطة -2

CH3CH2CH3                  CH2=CH2 + CH4



الفصل الرابع



االلكينات و االلكاينات

Alkenes and Alkynes



Alkenesااللكينات

تحتوىوباالوليفيناتوتسميمشبعةالغيرالهيدروكربونيةالمركباتهى

االكاناتمنمشتقاتتعتبر.كربونذرتيبينمزدوجةرابطةعلى

طقةالمن.متجاورتينكربونذرتيمنهيدروجينذرتيبازالةالمقابلة

النشاطشديدةفهىلذاعاليةطاقةذاتالمزدوجةبالرابطةالمحيطة

فعالةمجموعةالمزدوجةالرابطةتعتبرولذا

CnH2nالصيغة العامة لاللكينات هى 



طرق تسمية االلكينات

  Common systemالتسمية العامة 
-Ethyleneمثل االيثيلين yleneمن المركب االلكاني ثم يضاف المقطع aneيتم حذف المقطع 

Butyleneالبيوتيلين -Propyleneالبروبيلين 



طرق تسمية االلكينات



طرق تسمية االلكينات



االلكينات

يختلفان butene-1و butene-2مثال نجد ان الـ isomerismالتشابة 

في وضع الرابطة المزدوجة

2-butene

1-butene



ثبات االلكينات



طرق تحضير االلكينات
الكحوالتالماء من فقد . أ

م180درجةعلىالمركزالكبرتيكحامضمعاالولىالكحولبتسخين-1

CH3CH2OH CH2=CH2

ماءجزيئالكحوليفقدH2Oذرةالكتروناتزوجالحامضبروتونبمهاجمة

االكسجين

والثالثيةالثانويةالكحوالتمنابتداءاالتفاعلهذااجراءيمكن

ولياألثمالثانويثمالثالثيالكحولحالةفىأسهليكونالماءجزيئنزع

Conc. H2SO4 / 180 C 

- H2O+



الساخنااللومنيوماوكسيدفوقالكحولبخارتمرير

CH3CH(OH) CH2CH3 CH3CH=CHCH3 + H2O

2-butanol 2-butane

فينأولياليوتحويلهالكحولمنالماءنزعفيالفعالةالطرقمنتعتبر

الكربونذرةمنيفقدH2OالـلتكوينOHالـمعلالتحادالالزمالهيدروجين
الهيدروجينذراتمنعدداقلعليتحتويالتي

الاأللومونيومذرةالنLewisلـطبقاحامضAluminaومينالاالتعتبر
Oالكتروناتستةمنمجموعةسويتملك :: Al : O : Al :: O :

Al2O3

350 C

طرق تحضير االلكينات
فقد الماء من الكحوالت. أ



الفوسفوريكحامضاستخدام

CH3CH2OH CH2=CH2 + H2O

الفوسفوراكسيدخامساستخدام

3C2H5OH + P2O5 3C2H4 + 2H3PO4

الماءلنزعقويعاملالفوسفوراكسيدخامس

H3PO4

200-220 C

Warm

طرق تحضير االلكينات
فقد الماء من الكحوالت. أ



R-C-C-H + KOHalc                R-C=C-H + KX + H2O

Alkyl Halide Alkene

CH3-C-C-H + KOHalc              CH3-C=C-H + KBr + H2O

Propyl bromide      Propene           

ر لكن تفضل هيدروكسيد البوتاسيوم ألنه أكثKOHبدال من NaOHأحيانا تستخدم 

ذوبانا فى الكحول االيثيلي

H X

H H H H

H Br

H H H H

طرق تحضير االلكينات
انتزاع الحامض الهالوجيني من هاليد االلكيل. ب



بانتزاع الهالوجين  من ثنائى الهالوجين المتجاور-(ج)

CH3-C-C-H + Zn             CH3-CH=CH2 +ZnBr2

1,2-dibromopropane           Propene            

ميد الزنك تسخين ثنائي برومو بروبان مع بودرة الزنك فى كحول االيثيل يتم نزع برو

ويتكون االلكين

Br Br

H H

طرق تحضير االلكينات
انتزاع الحامض الهالوجيني من هاليد االلكيل. ب



  Alkynesااللكاينات

تحتوىىوالتباالستيليناتوتسميمشبعةالغيرالهيدروكربونيةالمركباتهى

الذعاليةطاقةذاتالمزدوجةبالرابطةالمحيطةوالمنطقةثالثيةرابطةعلى

النشاطشديدةفهى

هاصيغتوالمقابلةااللكاناتعنكربونذراتاربعتقلااللكايناتاعضاء

CnH2n-2العامة

وهيردةمنفالطبيعةفىتوجدوالوااللكاناتااللكيناتمننشاطااكثرااللكاينات

البترولتقطيرمنالناتجةالغازاتفىكبيرةبكمياتتوجد

العضويةالموادمنوعديدالفحمبتسخينعليهاالحصوليمكن



Common systemالتسمية العامة 

  Alkynesااللكاينات



  IUPACالتسمية بطريقة 

  Alkynesااللكاينات



طرق تحضير االلكاينات
تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء وهى طريقة خاصة لتحضير االستيلين



من ثنائى الهاليد التوام-3

CH3CH2CHBr2 + 2KOHalc CH3-C=C-H + 2KBr + 2H2O 

1,1-dibromopropane                                 Propyne

بتفاعل اسيتيليد الصوديوم مع هاليدات االلكيل-4

HC=C-Na + CH3CH2I                CH3CH2C=CH + NaI



اعل أسيتيليد يمكن تحضير باقي افراد السلسلة المتجانسة االعلي من االسيتيلين بتف

الصوديوم والليثيوم مع هاليدات االلكيل

أيون االسيتيليد السالب يعمل كجوهر محب للمراكز الموجبة



بانتزاع الهالوجين  من رباعى الهاليد-5

علي الزنك المحبب الساخن فى انبوبة tetraiodobutane-1,1,2,2بامرار بخار 

فيتكون االسيتيلين نتيجة نزع الهالوجينات فى صورة بروميد الزنك

CH3CH2CI2CHI2 + 2 Zn                CH3-CH2C=CH  +2 ZnI2

1,1,2,2-tetraiodobutane                   1-Butyne     



الخواص الطبيعية لاللكينات

عشراالربعةاالفراد)–غازاتعنعبارةمنهااالولىالثالثةاالفراد-1

هذةوكلصلبةموادفهىاالعلىاالفراداما-(سوائلفهىالتالية

والرائحةاللونعديمةالمركبات

المقابلةااللكاناتمنتطايرااقلااللكينات-2

ويةالعضالمذيباتفىتذوبولكنالماءفىالذوبانشحيحةمركباتها-3

الجزئىالوزنبازديادالنوعيةكثافتهاوغليانهادرجاتتزداد-4



الخواص الطبيعية لاللكينات



الخواص الطبيعية لاللكاينات

االلكيناتمعمتشابهةااللكايناتخواص

الثمانيةاالفراد)–غازاتعنعبارةمنهااالولىالثالثةاالفراد-1

هذةوكلصلبةموادفهىاالعلىاالفراداما-(سوائلفهىالتالية

(زةمميرائحةذو)االسيتيلينماعداوالرائحةاللونعديمةالمركبات

المقابلةوااللكاناتااللكيناتمنتطايرااقلااللكاينات-2

ضويةالعالمذيباتفىتذوبولكنالماءفىالذوبانشحيحةمركباتها-3

الجزئىالوزنبازديادالنوعيةكثافتهاوغليانهادرجاتتزداد-4

:كالتاليالهيدروكربوناتغلياندرجاتترتيب

Alkanes < Alkenes < Alkynes



الخواص الطبيعية لاللكاينات



الخواص االكيميائية لاللكينات و االلكاينات

: االحتراق -1

ضىتشتعل فى الهواء بلهب م–مواد قابلة لالحتراق 

:تفاعالت االضافة-2

( االختزال)تفاعالت الهدرجة ( ا)

CH2=CH2 + H2 CH3.CH3                           

CH3C≡CH          CH3CH=CH2 CH3CH2CH3

Ni

Ni Ni

heat

+H2 +H2



الخواص االكيميائية لاللكينات و االلكاينات

:تفاعالت االضافة-2

( االختزال)تفاعالت الهدرجة ( ا)



:تفاعالت الهلجنة( ب)

الى الرابطة المزدوجة او الثالثية( كلورين أو برومين)يتم هذا التفاعل باضافة الهالوجين 

CH3CH=CH2 CH3CHClCH2Cl      

Propene                   1,2-Dichloropropane      

هذا التفاعل ال يحتاج الي عوامل مساعدة ويتم علي درجة حرارة الغرفة

:يتم التفاعل علي خطوتين

زء االولي وضع البروم مع المركب تتحمل احدي ذرات الهالوجين بجزء من شحنه سالبة واالخرى بج

يتحمل من شحنة موجبة وتتحرك فى نفس الوقت تتحرك الكترونات الرابطة باي ناحية الكربون ف

(الموجب)بجزء من شحنة سالبة وترتبط مع الهالوجين المخالف 

االيون االخر الثانية يتكون نتيجة للخطوة االولي ايون الهالوجين السالب وايون الكربونيوم فيتحد مع

ونتيجة لذلك يتكون ثنائي الهاليد( السالب)من الهالوجين 

Cl2

CCl4

الخواص االكيميائية لاللكينات و االلكاينات



اضافة االحماض الهالوجينية( ج)

الى جزئى االوليفين ليتكون هاليدات االلكيل( HCl, HBr, HI)باضافة االحماض الهالوجينية 

CH2=CH2 + HBr                 CH3CH2Br        

Ethylene                       Ethyl bromide     

:ترتيب تفاعل االحماض الهالوجينية فى الفاعلية لالضافة يكون كالتالي

HI > HBr > HCl > HF

:الميكانيكية تكون

C═C  + H+ H─C─C+

Carbanium ion

H─C─C+ + X H─C─C─X

Alkylhalide



الخواص االكيميائية لاللكينات و االلكاينات



الخواص االكيميائية لاللكينات و االلكاينات



قاعدة ماركونيكوف

لحامضاهيدروجينايونفاناالوليفيناتالىاالحماضاضافةحالةفى)انهعلىتنص

نمعدداكبرتحملالتىالمزدوجةالرابطةكربونبذرةيرتبطالموجبااليوناو

رىاالخالكربونبذرةيرتبطالحامضمنالسالبااليونبينماالهيدروجينذرات

(الهيدروجينذراتمنعدداقلتحملالتى

CH3C(CH3)=CH2 + HBr CH3C(CH3)(Br)CH3





اضافة االحماض الهيبوهالوجينية( د)

الى جزئى االوليفين فانه يتبع قاعدة ( HOCl)باضافة االحماض الهيبوكلوروز 

.البةماركونيكوف وتتحمل ذرة الكلور بشحنه موجبة والهيدروكسيل بشحنه س

CH3CH=CH2 + OH-Cl+ CH3CH(OH)CH2Cl 

اضافة حامض الكبريتيك الى المركب االوليفينى( هـ)

CH3CH=CH2 + H2SO4 CH3CH(OSO3H)CH3

ج يتحلل مائيا والمركب النات( ماركونيكوف)اضافة حامض الكبريتيك تتبع نفس القاعدة 

الي مركبات هيدروكسيلية



والمركب الناتج يتحلل مائيا الي مركبات هيدروكسيلية



اضافة الماء( و)

يستخدم هذا)باضافة الماء الى الرابطة المزدوجة ليعطى كحول فى وجود حامض الكبرتيك 

ونيكوفويتبع هذا التفاعل قاعدة مارك( التفاعل في تحضير كحول االيثيل علي المستوي التجاري



ن االلكين يمكن بيان تنافس الجواهر المحبة للمرالكز الموجبة علي اصطياد ايونات الكربونيم الناتجة م

:فى المحلول الحامضي كالتالي



كعامل مساعد أما اضافة الماء لاللكاينات فتنتج مواد كربونيلية ويتم التفاعل باستخدام امالح الزئبقيك

االسيتيلين والنواتج النهائية تتبع قاعدة ماركونيكوف يتبعها عملية تشابه  فمثال اضافة الماء الي

تعطي سلسلة متجانسة من االلكاينات ينتج عنها كيتونات





يمكن أن تتم تفاعالت االضافة عكس قاعدة ماركونيكوف مثل اضافة بروميد 

جيةالهيدروجين الي مركب البروبين فى وجود البيروكسيد أو االشعة فوق البنفس

Propene

Free radicals

UV or 
H2O2



أيضا اضافة الهالوجين الي حامض البروبينيك تتم عكس قاعدة ماركونيكوف

تتركز فنجد ان مجموعة الكربوكسيل يكون لها تاثير ايحائي فى سحب االلكترونات ف

فيهاجم βواخري موجبة علي ذرة الكربون αشحنه سالبة علي ذرة كربون 

الهيدروجين ذرة الكربون الفا والبرومين يهاجم ذرة الكربون بيتا

(α)(β)



االضافة الي مركبات ثنائية االين

:المزدوجتينيمكن تقسيم مركبات ثنائية االين الشائعة الي ثالثة أنواع حسب موضع الرابطتين

:كالتاليConjugatedاضافة الهالوجين الي المركبات ثنائية االين المتجانسة 



  Polymerizationالبلمرة او التجمع -3





Addition Polymerization 







Condensation Polymerization 



Condensation Polymerization 



اكسدة االلكينات و االلكاينات-4



لكاينات استعمال محلول برمنجنات البوتاسيوم المركز الساخن الكسدة االلكينات واال
فان الرابطة المزدوجة تنكسر ويتكون مكانها مجموعتي كربونيل

اي ان ذرة هيدروجين الرابطة المزدوجة تتاكسد الي مجموعة هيدروكسيل اما 
الروابط الفردية فتبقي كما هي

الماءحامض الكربونيك غير ثابت ويتحول تلقائيا الي ثاني اكسيد الكربون و



ر تحتوي تتاكسد االلكاينات وتنكسر الرابطة الثالثية والمركبات الناتجة عن الكس
علي مجموعة كربوكسيل

ان بالتعرف علي المركبات الناتجة من تفاعالت االكسدة يمكن التعرف علي مك
الرابطة الغير مشبعة ومن ثم استنتاج المركب االصلي



اكسدة االلكينات و االلكاينات باالوزون
ورمال يتاثر المركب االلوفيني باالوزون عندما يتم اذابته فى المذيبات الخاملة مثل الكلوروف

ذي ثم باضافة تيار من االوزون الذي بدوره يضاف الي الرابطة غير المشبعه مكونا االوزونيد ال
يمكن اختزاله بالزنك والحامض الي االلدهيدات والكيتونات





ايضا تكون االلكاينات االوزونيدات باضافة االوزون لها

سد بواسطة االوزونيد المتكون في هذة الحالة يتحلل بالماء معطيا مركبات ثنائي الكيتون والتي تتاك
فوق اكسيد الهيدروجين الي احماض كربوكسيلية



التفاعالت االستبدالية لاللكينات

هلجنة االلكانات هذة التفاعالت غير شائعة ويمكن تمثيلها بتفاعل الهلجنه والذي يتم بنفس ميكانيكية
عن طريق تكوين االصول الحرة ويتم هذا التفاعل علي درجات الحرارة العالية

CH═CH─CH2─هو ( أصل حر)يتكون مركب وسطى من هذة التفاعالت 
 Allylويسمي ●

free radical

ويالحظ ان ذرات الهيدروجين الموجودة علي ذرات كربون المجاورة للرابطة المزدوجة تستبدل 
بسهوله عن ذرات الهيدروجين للرابطة المزدوجة

وعلي ذلك فان ترتيب ذرات الهيدروجين من ناحية سهولة استبدالها يكون

Allylic > Tertiary > Secondary > Primary> Vanylic

وهذا الترتيب يمثل سهولة تكون االصول الحرة وثباتها النسبي



التفاعالت االستبدالية لاللكينات

ة الثالثية وتختلف االلكاينات عن االلكينات فى ان ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي كربون الرابط
ليدات لها خاصية حامضية مما يمكن ان يحل محلها الصوديوم أو الفضة أو النحاس مكونة اسيتي

هذة المعادن

وديوم االحادى فمثال عند تمرير غاز االسيتيلين علي معدن الصوديوم الساخن فيتكون اسيتيليد الص
والثنائي

يمكن الحصول علي اسيتيليد الصوديوم بتفاعل المركب االلكاينيمع أميد الصوديوم



لكاينات مع أما اسيتيلينيدات النحاس والفضة فيمكن ترسيبها بتفاعل الهيدروجين الطرفى فى اال
دروجين محاليل امالح النحاس والفضة النشادرية ويعتبر تكوين الرواسب دليال علي وجود الهي

الطرفى فى االلكاينات 

االلكاينات التي ال تحتوي علي هذا الهيدروجين ال تعطي اسيتيلينيدات

صلييالحظ ان اسيتيليد الصوديوم يتحلل مباشرة عندما يالمس الماء ليعطي الهيدروكربون اال



Terpenesالتربينات 
 التربينات هي عائلة من المركبات التي توجد بشكل واسع فى عالم النبات

العديد منها يوجد علي شكل الكينات وبعضها يحتوي علي مجموعات فعالة اخري

منها يوجد علي شكل حلقي احادي او ثنائي

لنبات ذات تاثيرات بيولوجية هامة كما ان بعضها مهم تجاريا مثل الزيوت الطيارة  والتي تعطي ا
ى رائحة مقبولة وتستخلص تلك الزيوت من اازهور عادة ولكن ايضا اجزاء اخري وتستعمل ف

ادوات التجميل 

يوانات جميع التربينات لها صفتان عاماتان هما تصنع بواسطة النباتات وبعضها بواسطة الح
-methyl-1,3-2االيزوبرين هو االسم الشائع لمركب )وانها تتبع قاعدة االيزوبرين 

butadiene



Terpenesالتربينات 
تكون من االيزوبرين ليس تربين لكن قاعدة االيزوبرين والتي تنص علي ان كل التربينات ت

حتوي ذرات كربون جزيئ اي تربين ممكن تقسيمها الي مقاطع كل منها ي)وحدات ايزوبرين 
10الهيكل ولذلك ان ذرات الكربون دائما مضاعفات الخمسة فيمكن ان تكون التربينات 

ذرة كربون40أو 30أو 20أو ( Sesquiterpenes)15ذرات كربون أو 

.  رابطة مزدوجة11وحدات ايزوبرين و8ذرة كربون أي 40ذو ( تربين رباعي)البيتاكاروتين 
سر منفردة يحتوى وحدتين من فيتامين أ التي تنك. هو المركب ذو اللون البرتقالي في الجزر

داخل الجسم



Pheromonesالفرمونات 
 تفرز الحشرات هذة المركبات لنقل الرسائل فيما بينها

هذة المركبات متخصصة لنوع الحشرات

 نجذب االنثي ت)تستعمل كجاذبات جنسية حيث تنجذب الحشرات لفرمونات الجنس االخر
(لفرمونات الذكر والعكس

 (جم12-10)تعمل الفرمونات بتركيزات منخفضة جدا

الفرمونات مركبات بسيطة ذات سالسل طويلة جدا

طة انثي مثل التريكوسين وهو جاذب جنسي للذباب المنزلي والبومبيكول الذي يفرز بواس
فراشة دودة الحرير



المركبات الهيدروكربونية العطرية



ر حلقة هي مركبات حلقية تحتوي على عنصري الكربون و الهيدروجين و تعتب

. البنزين هي المكون األساسي لهذه المركبات 

ي مستوى أثبت األبحاث العلمية أن البنزين يتكون من ست ذرات كربون توجد ف

و . ى واحد و ترتبط كل ذرة من ذرات الكربون بذرة هيدروجين بنفس المستو

:  هذه صورة البنزين 

C6H6: الصيغة الجزيئية هى 

:  الصيغة البنائية هى 

المركبات الهيدروكربونية العطرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_resonance.png


بواسطة عالم إنجليزي يسمى ميشيل 1825تم إكتشاف حلقة البنزين عام 

بيكربوريت والذى قام بعزله من الزيت الغازي وأعطاه اإلسم , فاراداي
.  الهيدروجين

 ن قام الكيميائي األلماني إلهارد ميتشيرليتش بإنتاجه ع1833وفى عام

وقام . والجير( من صمغ البنزوين)طريق تقطير حمض البنزويك 

. بنزينميتشيرليتش بتسمية المركب 

 الذى كان يعمل 1845ثم قام الكيميائي اإلنجليزي شارليس مانسفيلد في عام

.  متحت رئاسة أجوست ويليام فون هوفمان بعزل البنزين من قطران الفح

ريقة قطران ثم بعد أربع سنوات بدأ مانسفيلد في أول إنتاج تجاري للبنزين بط

الفحم

تاريخ البنزين



ان جميع ذرات الهيدروجين في جزيء البنزين متكافئة من حيث الموقع ولذلك ف

رة والصو. استبدال اي ذرة منها بذرة او مجموعة يؤدي الى تكوين نفس المركب 

:التالية توضح بعض من مشتقات البنزين

مشتقات البنزين



ن فانه وعند استبدال ذرتين من الهيدروجين في جزيء البنزين بذرتين او مجموعتي

عود وسبب هذا االختالف ي, اورثو و ميتا وبارا : يتكون ثالث متشابهات مختلفه

:الى مواقعها النسبية كالتالي

االستبداالت على حلقة البنزين



:وهناك مشتقات تحتوي على اكثر من تفرعين كالتالي

المركبات الهيدروكربونية العطرية



عند استبدال ذرات من الهيدروجين في جزيء البنزين 

نزين بمجموعات الكيل فنحصل على المشتقات االلكيلية للب

IUPAC:         Methyl benzene      Ethyl benzene        

Common Name:    Toluene           Phenylethane            

المشتقات االلكيلية للبنزين



 :التفاعالت الشائعة هى تفاعالت االستبدال

ع بقاء نظرا لثبات البنزين العطري فان معظم تفاعالته تتم باالستبدال م

:ترابط ذرات الكربون في حلقة البنزين كما هي وذلك مثل

 : Nitrationالنيتره-1

NO2- )وهي احالل مجموعة نيترو محل ذرة هيدروجين في حلقة  (

مركز وذلك عند تدفئة البنزين مع مخلوط من حمض النيتريك ال, البنزين 

.بنزينوحمض الكبريتيك المركز الذي يستخدم كعامل حفاز فينتج نيترو

تفاعالت الهيدروكربونات العطرية



 : Nitrationالنيتره-1

NO2- )وهي احالل مجموعة نيترو محل ذرة هيدروجين في  (

ض وذلك عند تدفئة البنزين مع مخلوط من حم, حلقة البنزين 

كعامل النيتريك المركز وحمض الكبريتيك المركز الذي يستخدم

.حفاز فينتج نيتروبنزين

HNO3

H2SO4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_circle.png


       Sulfonationالسلفنه-2

محل ذرة  ( SO3H- )وهي احالل مجموعة السلفونيك

.هيدروجين في حلقة البنزين

SO3H
H2SO4

AlCl3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_circle.png


     Halogenationالهلجنة-3

وهي احالل ذرة هالوجين او اكثر محل ذرة هيدروجين او اكثر في حلقة

ل ويتم ذلك بتفاعل الهالوجين مع البنزين في وجود عام, البنزين 

مس مساعد مثل الحديد او بروميد الحديد الثالثي وبعيدا عن ضوء الش

.المباشر

Cl2

FeCl3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_circle.png


     alkylationااللكلة-4

ن وذلك بتسخي. وهي احالل مجموعة الكيل محل ذرة هيدروجين في البنزين 

 Rعبارة عن ذرة هالوجين و Xحيث ( R-X )البنزين مع هاليد االلكيل

مجموعة الكيل تختلف باختالف عدد ذرات الكربون في وجود عامل مساعد

AlCl3 ويسمى هذا التفاعلFriedel-Crafts alkylation 

CH3CH2Cl

  ِAlCl3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Benzene_circle.png


المجاميع الموجهة لالرثو 

والبارا

المجاميع الموجهة للميتا

-NH2-NO2

-OH-SO3H

-ORCOOH

-ClCOOR

-Br-CHO

-R-CN

أورثو ميتابارا



  Halogenationالهلجنة-1

تفاعالت مشتقات البنزين االلكيلية

CH2Cl

Cl2

Heat or Light

   Oxidationاالكسده -2
COOH

Hot

KMnO4


