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بذلك من العناصر المھمة جدا فھو  العنصر المكون الرئيسي لجميع المركبات العضوية (Carbone)يعتبر الكربون  :عنصر الكربون  •

مركبات من مجموع المواد الكيميائية عموما وعادة ما تعرف المواد العضوية  بـ   5/6حيث تشكل المواد العضوية ما يقارب ‘ على ا رض 
 الكربون

  ��2‘  ��يدخل في تكوينھا ھذا العنصر لكنھا تصنف كمواد غير عضوية أي مواد معدنية مثل أكاسيد الكربون   بعض المواد التيباستثناء 
                .الواسعإ4 أن ھذه المواد 4 تقلل من مجال المواد العضوية ..........  ���والسيانيدات مثل  ������وكذا بعض الفحمات مثل 

استخ:صھا إ4 داخل الكائنات الحية الحيوانية  4 يمكن كان ا9عتقاد السائد قديما أن المركبات العضوية  :يمياء العضوية نشأة الك •

 والنباتية

	فريديريك	فوھلر	�م أين تمكن العالم ا لماني  1828نتيجة قوة حيوية خفية داخل عضويتھا وبقى ھذا ا4عتقاد سائدا إلى غاية  عام   

 �������		�����) توجد في بول الحيوانات (  �́���) اليوريا(وھو البولة من اصطناع أو تركيب أول مركب عضوي في المخبر  �
  ملحا غير عضوي ھو سيانيد البوتاسيوم الذي يعطي عند أكسدته سيانات البوتاسيوم‘ حيث كانت المادة ا ولية التي استخدمھا 

				���	 +	(�)	→ 			����																																							  
  

�وبتفاعل  �  نحصل على سيانات ا مونيوم التي تتحولعند التسخين إلى اليوريا‘ مع كبريتات ا مونيوم    �

										�����	 +	��!"��#�" 	→ 		��!"���			 →			C!"���																																					 

              سيانات امونيوم                   يوريا                                       

:%)'�&%��$� بيرتللوومنذ ھذا التاريخ توالت ا بحاث وا4كتشافات  وا4نجازات حيث توصل الكثير من الكيميائيين مثل          *+�, − *./,�   

.0� كيكولي و #.��23'é�  وما  وغيرھم من التوصل إلى صناعة وإنتاج  الكثير من المواد العضوية الطبيعية وا4صطناعية‘  1857عام  

  . أكثرھا في يومنا ھذا          

تھتم بدراسة وتحليل وتركيب  م بحد ذاتهوھي علم قائ‘  كيمياء الكربون تعرف الكيمياء العضوية على أنھا: تعريف الكيمياء العضوية  •

على ا قل إضافة لعدد محدود جدا من العناصر   ! والھيدروجين  �كل المركبات العضوية التي يدخل في تكوينھا با ساس عنصري الفحم 

وغيره من العناصر ا خرى ,  56أو المعادن مثل المغنيزيوم  ��وبعض الھالوجينات مثل الكلور      وا زوت  �ا خرى مثل ا كسجين 

    .الثانوية 
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  فقط  !والھيدروجين  � الفحملكيميائية العضوية التي تتألف جزيئاتھا من عنصري ھي ا نواع ا: ) الھيدروكربونات(الفحوم الھيدروجينية      

  .  8!�7 العامة من الشكل  أي ھي المركبات العضوية التي صيغتھا      

  †bn�ÿa@ˆbn�ÿa@ˆbn�ÿa@ˆbn�ÿa@Z@Z@Z@Z‹èb*Üa@‡á«@Þèa†‹èb*Üa@‡á«@Þèa†‹èb*Üa@‡á«@Þèa†‹èb*Üa@‡á«@Þèaˆ@                                  ــ1ــ 

  12: الوحدة ) ............................................................. ر+ ت ر + ع ت (السنة الثانية ثانوي : المستوى 

  مدخل إلى كيمياء الكربون: .................................................. العنوان الرئيسي للوحدة 

  الفحوم الھيدروجينية........................................................ ...................... ZZZZ ا ولالجزء 
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  )تمثيل لويس للجزيئات( :تذكير         

 /*!"�و      +!��المركبين العضويين  : مث:         

                                                                       

  )منشورة نصف(الصيغة نصف المفصلة :  2) . المنشورة (الصيغة المفصلة :  1: يوجد نوعان للصيغ يعتمد عليھا ھذا التمثيل وھما    

  

       +!��  :الصيغة المفصلة للمركب      

                                                                                   !− � −	�	−	� −!  

  :الصيغة نصف المفصلة      

                                                                       �!� −�!�−�!�		 

   /*!"�:  بالمثل للمركب      

−!                                    :                                            الصيغة المفصلة       � −	�	−	� −� −!        

   

�!�	:             الصيغة نصف المفصلة       − �!� 	− 	�!� −�!� 

  : الس:سل الفحمية المختلفة للفحوم الھيدروجينية  ــ 1ــ  2   

  : إلى صنفين تصنف الفحوم الھيدروجينية متعددة الكربون من حيث بنية ھيكلھا الكربوني    

   وھي التي تكون فيھا ذرات الفحم في الجزيء مرتبطة فيما بينھا مشكلة سلسلة  :دروجينية ذات الس:سل الفحمية المفتوحة الفحوم الھي )ــ أ 1   

  . متفرعة أو خطية  مفتوحة  ويمكن لھذه السلسلة أن تكون     

  :أمثلة         

−                         /*!"�: سلسلة فحمية  مفتوحة خطية للمركب  • � −	�	−	� −� −    

 

�                           +!"�:   سلسلة فحمية  مفتوحة متفرعة للمركب  • = 	�	−	� −  

  

    

  الفحم في الجزيءمرتبطة فيما بينھا مشكلةوھي التي تكون  فيھا ذرات ) : الحلقية(الفحوم الھيدروجينية ذات الس:سل الفحمية  المغلقة )  ــ ب  1   

  ) .حلقة(سلسلة مغلقة          

               أو       أو                           أو                          أو                                  :أمثلة        
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   :ھندسة بعض الجزيئات العضوية وأنواع الروابط التكافئية في السلسلة الكربونية  ــ  2ــ 2     

      

  2!�2  4!�2 6!�2  الجزيئات

  
  

  تمثيل لويس
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  عدد الروابط التكافئية

   

  >روابط تكافئية بسيطة  7
  

  >روابط تكافئية بسيطة  5ـ 
  =رابطة تكافئية  1 ـ

  

  >روابط تكافئية بسيطة  3ـ 

  =رابطة تكافئية  2ـ 
  

  
  

  الصيغ المنشورة
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  الصيغ نصف منشورة
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  تمثيل كرام

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  السلسلة الكربونية
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� = 	�  
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  :نتيجة        

     :في الجزيئات العضوية عموما تتواجد بث:ثة حا4ت مختلفة  ثة السابقة ھندسة فضائية متشابھة  ن ذرات الفحم  للجزيئات الث:4 يكون ــ 1   

                                                                                                                                     )ھرمية( الروابط رباعيةذرة فحم  ـ  1                                         

  )مستوية(ذرة فحم ث:ثية الروابط ـ  2                                         

  )خطية(ـ  ذرة فحم ثنائية الروابط  3                                         

  .وعدد ذرات الكربون فيھا لفحوم الھيدروجينية باخت:ف عدد ونوع الروابط التكافئية الموجدة في الجزيءجزيئات الـ تختلف الھندسة الفضائية  2     
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  :  (Ecritur Topologique)   الكتابة الطوبولوجية  ـ  3ــ  2

الفحوم الھيدروجينية تمتاز باحتوائھا عنصري الكربون والھيدروجين فقط تم ا4تفاق بين الكيميائيين على أن نظرا لكون : الھيكل الكربوني ) ـ أ  3
  للمركبالھيكل الكربوني تمثل جزيئاتھا بتمثيل مبسط يرتكز على 

�  ھو ببساطة  6!�2الھيكل الكربوني للمركب : مثال   − �ھو    +?�� 	وللمركب  � − � − � 

  بواسطة الروابط الكربونية فقط أي ھي اختصارا للھيكل الكربوني الوافق ھي تمثيل للھيكل الكربوني للجزيء : الكتابة الطوبولوجية  )ـ ب3 

  ھاعبارة عن خط متواصل منكسر وأحيانا متفرع مكون من قطع مستقيمة متساوية الطول حيث نھاية قطعة من‘ الكتابة الطوبولوجية ‘ ــ اصط:حا     

	.   أو التقاء قطعتين أو ث:ثة توافق موقع ذرة الكربون     

      :ــ أمثلة     

  الكتابة الطوبولوجية  الھيكل الكربوني  الصيغة نصف المنشورة  الصيغة المجملة
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    :الكتابة الطوبولوجية المتكافئة ) ـ جـ  3  

 ا خرى حيث يقصد بالتشويھتغيير توجيه واحدة  تدوير أوبتشويه إذا أمطن الحصول على إحداھما  نقول عن كتابتين طوبولوجيتين أنھما متكافئتين   

 :كما توضحه ا مثلة التالية  دوران التمثيل حول نفسه أو أكثر بينما يقصد بالتدويرمن القطع المستقيمة    
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  و                 و                 :                                   ــ كتابات طوبولوجية متكافئة بالتشويه      

     و                               :ــ كتابات طوبولوجية متكافئة بلتدوير      

  

 12!�5أنظر للجدول السابق بالنسبة للمركب  : ــ كتابات طوبولوجية غير متكافئة    

  : ( Les Isomeres et L’isomerie)المماكبات والتماكب ـ  4ـ  2     

  ئيةالمماكبات ھي مركبات عضوية لھا نفس الصيغة الجزيئية المجملة وتختلف في الصيغ المنشورة فھي أنواع كيميائية تختلف في الخواص الكيميا     

  .والفيزيائية     

  و                    و                                                   ھي 12!�5الصيغ المنشورة للمركب   : مثال     

  المماكبات  ھي المركبات الكيميائية غير المتكافئة : نتيجة     

                                        :أنواع التماكب ـ  5ـ  2    

  : (Isomerie de position)الوضعي  التكويني التماكب )  أ  ـ 5   

  .ولكنھا تختلف في موضع التفرع ) الجذور(نفس السلسلة الرئيسية ونفس الفروع في ھذا النوع من التماكب  يكون للمماكبات     

  ) 16!�7  : مماكبان لھما نفس الصيغة العامة (                                               و                                                  : مثال    

  

  : (Isomerie de chaine)  التكويني التسلسليب التماك)  ـ ب  5   

  بس:سل فحمية مختلفة) أو نصف منشورة (في ھذا النوع من التماكب  يكون للمماكبات نفس الصيغة المجملة وصيغ منشورة    

  ) 12!�5:  مماكبان لھما نفس الصيغة العامة  (                                       و                                          :مثال    

  وتوجد حالة أخرى من التماكب التكويني تخص المماكبات الوظيفية‘   خصان الفحوم الھيدروجينية فقط تمن التماكب  حالتينن التيھا   : م:حظة    

  وظائف كيميائية مختلفة ونفس الس:سل وفيھا يكون للمماكبات  (Isomerie de fonction)  التكويني الوظيفيالتماكب  تعرف بـ     

  )  كيتون (                                       )  ألدھيد (   :  نذكر على سبيل المثال ‘ الكربونية بنفس الجذور والمواضع    

  ) 6!�3  	�: مماكبان لھما نفس الصيغة العامة  (        

.@�حسب توصيات ) المشبعة وغير المشبعة ( فحوم الھيدروجينية لل النظامية سميةالت ـ  6ـ  2     �. A. B. ��  

         ات نظرا للعدد الھائل من المركبات العضوية ولتسھيل دراستھا والتعرف على خصائصھا الفيزيائية والكيميائية المختلفة تم تصنيفھا في مجموع      

 س التشابه في الخواص بين أفراد العائلة الواحدة وكذا وضع تسمية نظامية عامة وخاصة باتفاق دولي من قبل ا4تحاد العالمي    على أسا) عائ:ت(    

  .  ��AB@للكيميائيين     

  وتصنف‘ كل المركبات ا خرى  تعتبر الفحوم الھيدروجينية المركبات ا ساسية لجميع المركبات العضوية أي ھي المركبات ا صلية التي تشتق منھا    
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  : وتصنف الفحوم الھيدروجينية إلى صنفين رئيسسين ھما    

  . فقط) بسيطة(وھي التي تحتوي جزيئاتھا روابط تكافئية فحمية أحادية  :الفحوم الھيدروجينية المشبعة ــ    

 .على ا قل رابطة تكافئية فحمية ثنائية أو ث:ثية  وھي التي تحتوي جزيئاتھا : :المشبعة غيرالفحوم الھيدروجينية ــ    

  : B'E�F�D	C�D اتانا لكــــــــــــــــــــ)  1ـ  6    

:  �الكربون  يكون فيھا عدد ذرات ) خطية ومتفرعة(ة مفتوحة مشبعة لجزيئاتھا س:سل كربوني �G!8 ا لكانات ھي فحوم ھيدروجينية     

H = F�				 �   :    !وعدد ذرات الھيدروجين�8 = �F +      ��F!�FI : صيغتھا العامة من الشكل  ��

*يث ح     ≤ F )أي) صحيح طبيعي غير معدوم  عدد :F = K*		, �	, �	, …… . N  

      ان+ ألكـ = ألكـــــــان : من  جزئين لIلكان   ميا4سم النظايتركب     

  .   في الجزيء  �F�من أصل إغريقي تدل على عدد ذرات الكربون  ...  ألكـ : ـ السابقة   

  ا4سم بالعربية  ا9سم ال:تيني  ��F!�FIالصيغة العامة     Fعدد ذرات الكربون  

1  �!4 Methane انــــــــميثـــــــــــ  
2  �2!6  Ethane  ـانإيثــــــــــــــــــــ  
3  �3!8  Prop ane  انبروبــــــــــــــــــ  
4  �4!10  But ane  ـانبوتــــــــــــــــــــ  
5  �5!12  Pentane  ـانبنتــــــــــــــــــ  
6  �6!14  Hexane  انــــــــــــــــــھكس  
7  �7!16  Heptane  انـــــــــــــــــــــھبت  
8  �8!18  Octane  انــــــــــــــــــــــأكت  
9  �9!20  Nonane  انــــــــــــــــــنون  
10  �10!22  Decane  انـــــــــــــــــــديك  

  :    B'E8'�D	C�Dيــــــــة  يلا لكالجذور  ) 2ـ  6    

  فتكون بذلك صيغتھا العامة من  واحدة منھا  !  بحذف ذرة ھيدروجين  ��F!�FIتشتق من ا لكانات   الجذور ا لكيلية ھي مجاميع ألكيلية    

     O−  ويرمز لھا اختصارا بالرمز  *�F!�FI−الشكل        

  ربيةا4سم بالع  ا9سم ال:تيني  *�F!�FI−الصيغة العامة     Fعدد ذرات الكربون  

1  −�!3 Methyle يلميثـــــــــــــــــــ  
2  −�2!5  Ethyle  يلـإيثــــــــــــــــــــ  
3  −�3!7  Prop yle  يلبروبــــــــــــــــــ  
4  −�4!9  But yle  يلـبوتــــــــــــــــــــ  
5  −�5!11  Pentyle  يلـبنتــــــــــــــــــ  
6  −�6!13  Hexyle  يلــــــــــھكســـــــ  
7  −�7!15  Heptyle  يلھبتــــــــــــــــــــ  
8  −�8!17  Octyle  يلأكتـــــــــــــــــــــ  
9  −�9!19  Nonyle  يلنونــــــــــــــــــ  
10  −�10!21  Decyle  يلـديكــــــــــــــــــ  
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  :تسمية المركبات العضوية  ) 3ـ  6   

.@�تعتمد التسمية النظامية للمركبات العضوية وفق ا4تحاد الدولي       �. A. B.   للنوع  ) او نصف مفصلة(على الصيغة الجزيئية المفصلة  ��

  :بطريقة الترقيم وفق جملة من القواعد تضبط اسم المركب كالتالي  الكيميائي   

  يجب أن تأخذ ذرات  ثم ترقيمھا وتسميتھا وإذا كان لھا فروع ‘   السلسلة الرئيسيةــ اختيار أطول سلسلة كربونية واعتبارھا  :  تسمية ا لكانات   

  .الكربون من السلسلة الموافقة لھذه الفروع  أصغر ا رقام الممكنة                           

  برقم ذرة الكربون المرتبط بھا مباشرة) جذر ألكيلي(سبق اسم السلسلة الرئيسية بأسماء فروعھا على أن يرفق اسم كل فرع يــ                          

  من السلسلة الرئيسية وفي حالة وجود فروع متماثلة تسمى مرة واحدة رفقة أرقام ذرات ارتباطھا بالسلسلة مع ا9شارة لعددھا                           

  : وفق النمط التالي                           

  .في حالة وجود جذرين متماثلين ) داي(ــ ثنائي أو     

  .في حالة وجود ث:ث  جذور متماثلة )  تراي(ــ ث:ثي أو     

  إلخ..... في حالة وجود أربعة جذور متماثلة ) تترا(ــ رباعي أو     

  : والتسمية النظامية لكل مماكب 12!�5لعضوي  الث:ثة للمركب ا المماكبات:  أمثلة     

)1( :     !3� −  �A�F%�Fبنتان    أو              3!�−2!�−2!�−2!�

  

   )2     : (!3� − �! − 	�أو           ــ ميثيل بوتان 2           3!�−2!� − 	P�&%8'�$3%�F�	 

 

   )3   :(     !3� − � − ,	��	 أو            بروبانثنائي ميثيل )  2‘  2(          3!� ��	QRP�&%8'�A�(S�F�  

  

  في حالة سلسلة رئيسية تحتوي عدة فروع لجذور مختلفة فتسمية ھذه الجذور تخضع إلى الترتيب حسب الحروف ا بجدية بالفرنسية  :م:حظة      

  .د السابقة في الترقيم مع مراعاة القواع    

  :المفصلة التالية نصف أعط اسم المركب الموافق للصيغة    :مثال     

  

              !3� − �!2−	� − �!� − �! − �!2− �!2− �!2−�!3 

  

–	�ثنائي ميثيل نونان         أو          )  5‘  3(‘ ــ إيثيل  3      	U&%8'�	, ��	, V�QRP�&%8'��(F�F� 

 P   يسبق   U  ن:حظ ھنا أن        
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  :   B'EèF�D	C�D )اتنا لك(ا لسانات )   4ــ  6   

F  حيث  �F!�Fن الفحوم الھيدروجينية صيغتھا العامة من الشكل   أو ا لكنات ھي العائلة الثانية ما لسانات       ≥   رابطة ثنائية  توجد‘   �

,	>� �من النوع    E      E   واحدة بين ذرتي كربون        . لذا فھي فحوم ھيدروجينية غير مشبعة =

 (ène) ن  +  ألـكـ =ــ ألكـــــن :   تسمية ا لكنات    

  �U%&8'èF		� : ا9يثيلين  �الشائع باسم  )  �]YZ�èإيثن   (      4!�2:مثلة أ   

  الخ..............  ) �èF%3$بوتن  A�(SèF�   (       ‘�4!8       )بروبن (   6!�3               

 السابقة على أن تشمل السلسلة الرئيسية الرابطة الثنائية والتي يشار إليھا بال:حقة نتبع نفس الخطوات وفي حالة تسمية الصيغة المفصلة لIلسان      

  .والتي تأخذ أصغر رقم من أطول سلسلة   � �	�èFن ....     

�3!            3!�     :   أمثلة       − �! − �!−   %ène - 4 –P�&%8'�A�F -2  أو    ن  – 2 –ميثيل بنت  – 4      !�

 

                                                  �!3−	� − �! − � − �!�  	 

 

,�         أو               ــ ن 2ــ ث:ثي ميثيل بنت ــ 4, 4, 2          ", " − %�R\è%&8'S�F% − � − èF�	 

  :   B'E8F�D	C�D )اتنيا لك(نات يا لس)   5ــ  6    

F  حيث  �[�F!�Fا لسينات أو ا لكينات ھي العائلة الثالثة من الفحوم الھيدروجينية صيغتھا العامة من الشكل          ≥   رابطة  توجد‘   �

,(  من النوع   	E      E   ث:ثية واحدة بين ذرتي كربون        ^ 	�<	,   . فھي فحوم ھيدروجينية غير مشبعةلذا  =

  �BEè%8'èF		� : ا ستلين  �الشائع باسم )   �U%&8Fإيثين   (      2!�2:   أمثلة     

  الخ..............  ) �8F%3$ن  يبوتA�(S8F�   (       ‘�4!6       )بروبين (   4!�3                     

  بطريقة الترقيم على أن تعطى ) أو نصف المفصلة ( حالة عدة مماكبات لنفس ا لسين يتم تسمية كل مماكب على أساس صيغته المفصلة وفي     

 ��8F�  ين... ا فضلية للرابطة الث:ثية في السلسلة الرئيسية والمرور عليھا بأصغر رقم والتي يشار لھا عند التسمية بال:حقة    

�3!           (1):    ة أمثل     − �! − � − �  أو    ين  – 1 -ميثيل ھكسـ  ــ 3     !� −\è%&8'&�7 − * − 8F� 

                                              �3!4     

               (2)             !	� − � − �! − �!2− �!2− �!3  

 

�ين          أو        – 1 -ھكسـ  ــ إيثيل 3         − é%&8'&�7 − * − 8F� 
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 : IUPAC  أعط أسماء المركبات التالية حسب
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 ــ أعط أسماء المركبات التالية حسب  
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 : IUPACأعط أسماء المركبات التالية حسب 

 

 

 

 

 

 

@@Z@@Z@@Z@@Z@sÜbrÜa@æî‹ánÜa@sÜbrÜa@æî‹ánÜa@sÜbrÜa@æî‹ánÜa@sÜbrÜa@æî‹ánÜa 

  : ــ  اكتب الصيغة نصف المفصلة للمركبات التالية 

ث:ثي ميثيل ھكسان  -)2،3،5( ‘     ثنائي ميثيل بنتان    –) 2،2( ‘        ميثيل بنتان      – 2ايثيل ، -3  

  : IUPACوأكتب الصيغة نصف المفصلة مع التسمية حسب أذكر العائلة الكيميائية التي ينتمي إليھا كل مركب ــ  
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 :وكذلك الكتابة الطوبولوجية 

   

    

  Cالمركب   Bالمركب 

  

  

      

CH3	− CH

           CH
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وكذلك الكتابة الطوبولوجية  ت التالية و أعط صيغة المجموعة الوظيفية لكل مركب

                                

                                

                                                 

                                

المركب  Aالمركب 

  

    أل -  1- ثنائي ميثيل بنت - )4، 2

          O 

CH –C - OH  

CH3 
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ت التالية و أعط صيغة المجموعة الوظيفية لكل مركبسم المركبا   ــ

  

CH3 – CH – CH – COOH                           

           CH3   CH3                                       

:ــ أكمل الجدول التالي   

  

  العائلة 
 

  
  

  

  اسم المركب 
 

  
  

)2

  الصيغة نصف المفصلة 
  
 

  

  

  الكتابة الطوبولوجية 
 

  
  

  

 

 

 

 

 


