
I.الجزیئات العضویة

السلسلة الكربونیة.1

السلسلة المكونة من ذرات ,نسمي السلسلة الكربونیة أو الھیكل الكربوني لجزیئة عضویة

.الكربون المرتبطة فیما بینھا بواسطة روابط تساھمیة بسیطة أو ثنائیة أو ثالثیة

تنوع السالسل الكربونیة.2

السالسل الكربونیة المشبعة وغیر المشبعة.أ

السلسلة الكربونیة التي ُتكون فیھا ذرات الكربون روابط تساھمیة بسیطة فقط تسمى سلسلة 

.غیر مشبعةوفي الحاالت األخرى تسمى سلسلة كربونیة ,مشبعةكربونیة 

:أمثلة

سلسلة مشبعة:

سلسلة غیر مشبعة:

السالسل الكربونیة الخطیة والمتفرعة والحلقیة.ب

عندما تكون ذرات الكربون مرتبطة فیما بینھا الواحدة تلو خطیةتكون السلسلة الكربونیة 

.األخرى في خط واحد

:مثال

عندما تكون محتویة على ذرة كربون واحدة على األقل متفرعةتكون السلسلة الكربونیة 

.مرتبطة مع أكثر من ذرتي كربون

:مثال

.بھا حلقة مكونة من ذرات الكربونتكون السلسلة الكربونیة حلقیة عندما تكون

:مثال



الكتابة الطوبولوجیة للجزیئات العضویة.ج

تمكن الكتابة الطوبولوجیة من تمثیل الجزیئات العضویة بشكل بسیط ویتطلب استعمالھا 

:احترام القواعد التالیة

تعددھاتمثل فیھ كل قطعة رابطة تساھمیة مع تحدید ,تمثل السلسلة الكربونیة بخط متكسر.

المرتبطة بھاز ذرات الكربون وذرات الھیدروجینال تتضمن الكتابة رمو.

:تمرین تطبیقي

الجزیئة 
العضویة
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تماكب التكوین.د

لكن ھیاكلھا ,نسمي متماكبات التكوین الجزیئات التي تتوفر على نفس الصیغة اإلجمالیة

.الكربونیة مختلفة

:أمثلة

C4H10: تماكب السلسلةمثیل بروبان وبوتان

C4H8:تماكب الموضعإن -2-بوتوإن -1-بوت

C4H8O:   الوظیفةتماكب بوتانونوبوتانال

II.األلكانات

تعریف.1

.األلكانات ھي ھیدروكربورات مشبعة

تاتسمیة األلكان.2

بالنسبة لأللكانات الخطیة.أ

).ane-ان(متبوعا بالمقطع یبدأ اسم األلكان باالسم الالتیني لعدد ذرات الكربون بالسلسلة 



:أمثلة

عدد ذرات 
الكربون

123456

اسم العدد 
بالالتینیة

میث 
metha

إیث 
etha

بروب 
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بوت 
buta

بنت 
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ھكس 
hexa

CH4C2H6C3H8C4H10C5H12C6H14الصیغة اإلجمالیة

ھكسانبنتانبوتانبروبانإیثانمیثاناسم األلكان

لأللكانات المتفرعةبالنسبة .ب

 ونسمیھا بإتباع القاعدة المستعملة ,وھي أطول سلسلة كربونیةنحدد السلسلة الرئیسیة لأللكان

.بالنسبة لأللكان الخطي

نحدد الجذور األلكیلیة وھي المجموعات الھیدروكربونیة المرتبطة بالسلسلة الرئیسیة.

CH3;-C2H5-:مثال

الذي یحتوي على نفس عدد ذرات الكربون مع األلكانویشتق اسم الجذر األلكیلي من اسم 

).yle-یل(بالمقطع )ane-ان(تعویض المقطع 

 ُحیث نبدأ الترقیم من أقرب ,عطى للجذور األلكیلیة أرقاما تدل على موضعھا في السلسلةت

.طرق للجذور

ثم یلیھ اسم ,ذر مسبوقا بخط صغیر یربطھ رقمھیتكون اسم األلكان المتفرع من اسم الج:خالصة

.األلكان الموافق للسلسلة الرئیسیة

:ملحوظات

في حالة وجود عدة جذور ألكیلیة نرتبھا حسب ترتیب الحروف الالتینیة.

 ثنائي(في حالة وجود جذور ألكیلیة متماثلة نكتب قبل اسم األلكیل كلمة-bi( أو)ثالثي-tri( أو

).tetra-رباعي(

:أمثلة



بالنسبة لأللكانات الحلقیة.ج

)cyclo-سیكلو(مع تقدیم كلمة ,نحصل على اسم األلكان الحلقي بتطبیق نفس القواعد السابقة

.أمام اسم األلكان الخطي الذي یضم نفس عدد ذرات الكربون في السلسلة الحلقیة

:مثال

III.األلكینات والمشتقات اإلیثیلیة

تعریف.1

تتوفر على رابطة ثنائیة,األلكینات ھي ھیدروكربورات ذات سلسلة مفتوحة وغیر مشبعة

CnH2n.(n≥2):صیغتھا اإلجمالیة ھيواحدة

 المشتقات اإلیثیلیة ھي مركبات عضویة تحتوي جزیئاتھا على األقل على رابطة تساھمیة ثنائیة

.واحدة

تسمیة األلكینات.2

)ane-ان(نفس الطریقة المستعملة لتسمیة األلكانات مع استبدال المقطع لتسمیة األلكینات نتبع 

).ène-إن(بالمقطع 

مع الحرص على أن یكون )إن(وتتم إضافة رقم یدل على موضع الرابطة الثنائیة قبل المقطع 

.أصغر رقم ممكن

:أمثلة

E/Zالتماكب .3

R1وR2:جذور ألكیلیة.

:مثال

IV. السلسلة الكربونیة على الخاصیات الفیزیائیة للمركبات العضویةتأثیر

تتعلق الخاصیات الفیزیائیة للمركبات العضویة بطول السلسلة الكربونیة للجزیئة وبعدد الفروع 

.التي تشتمل علیھا



زداد طول السلسلة وقل عدد الفروعكلما ا:درجة حرارة الغلیان ودرجة حرارة االنصھار

رارة الغلیان ودرجة حرارة ازدادت درجة ح

.االنصھار

تزداد كثافة المركبات العضویة كلما تزاید طول سلسلتھا الكربونیة:الكثافة.

ال تذوب الھیدروكربورات في الماء فھي تطفو فوقھ:الذوبانیة في الماء.

ھا عنة لفصلیتم استغالل اختالف درجة حرارة الغلیان للمركبات العضوی:التقطیر المجزأ:تطبیق

.التقطیر المجزأ:وذلك باستعمال تقنیة تسمى,بعضھا البعض

)106:صفحة9وثیقة (




