
  توسع الكیمیاء العضویة 
L’expansion de la chimie organique  

  .الكیمیاء العضویة و مجاالتھا  -1
   تھتم الكیمیاء العضویة بدراسة المركبات العضویة التي تتكون أساسا من ذرات الكربون لذلك تسمى ، كیمیاء الكربون أو كیمیاء مركبات

 .الكربون 
  عرف تطور الكیمیاء العضویة عدة مراحل تاریخیة  

عن كانت الكیمیاء تستعمل في تحویل المواد التي یجدھا اإلنسان بسھولة في محیطھ لیستعملھا في صنع مستلزماتھ كأواني للطبخ وسالح للدفاع  -
  ...،نفسھ وبذلك تطور فكره وتطورت معارفھ في المیادین التالیة الصباغة ، تحضیر بعض األدویة 

بعد ذلك من تصنیع المیثانول و االیثین  Berthelot بیرتلو من تصنیع مادة البولة وتمكن الفرنسي  wohler تمكن االلماني وولر 1828في العام  -
   ....و البنزن 

 انتشارا واسعا في مختلف العضویة الصناعیة  تعرف الكیمیاء, إضافة إلى المركبات العضویة التي نستمدھا من النباتات والحیوانات مباشرة
  ...مواد الصیدلةو  العطور :المجاالت منھا

  الھیدروكاربورات ، ھي مركبات كیمیائیة عضویة تتكون جزیئاتھا  من ذرات الھیدروجین و الكربون فقط.  
  .الكیمیاء الدقیقة * كیمیاء التخصص * الكیمیاء الثقیلة *  :یمكن تقسیم مجاالت الكیمیاء العضویة إلى ثالث مجاالت 

  

  المصادر الطبیعیة للمركبات العضویة -2

 التركیب الضوئي 
  . بفعل الكلوروفیل و الضوء glucidesالموجود في الھواء والماء لتركیب جزیئات تدعى السكریات CO2 تستعمل النباتات غاز 

  

 التحضیر البیوكیمیائي  
كر عتبر التحضیر البیوكیمیائي تحول كیمیائیا ینتج بفعل خلیا و أنسجة الكائن الحي الذین یساعدان على تحضیر مركبات عضویة أكثر تنوعا نذی

  ...البروتینات  منھا
  

 الھیدروكاربورات المستحاثیة   
ت لصناعة المواد والمركبات العضویة ویرجع تكون البترول والغاز الطبیعي إلى تحوال ساسيتمثل الھیدروكاربورات المستحاثیة المصدر اال

  یین السنین إلى تأثیر درجة الحرارة والضغط و بعض الباكتیریاتل مالبطیئة لبقایا عضویة نباتیة وحیوانیة غطتھا البحار قدیما وخضعت خال

  إبراز وجود عنصر الكربون في المركبات العضویة -3
  .كسدةیمكن إبراز وجود عنصر الكربون في المركبات العضویة بواسطة تفاعلت الحل الحراري أو اال

 

 الحل حراري 
 الحل حراري لمركب عضوي ھو تحللھ كیمیائیا عند رفع درجة حرارتھ

 : مثال
إلى مادة لزجة لونھا بني وھي  تدریجیا حظ انصھار السكر وتكون سائل أصفر یتحولعند تسخین قطعة من السكر ، نال: الحل الحراري للسكر 

  .یحتوي على عنصر الكربون وعند نھایة التجربة نحصل على حثالة سوداء ھي فحم السكر ، إذن السكر. الكرامیل
 

  أكسدة المركبات العضویة 
  الذي یعكر ماء الجیر الكربون ثنائي أوكسید و تكون الماءبأوكسجین الھواء  تنائي  في ھاحتراقتتأكسد بعض المركبات العضویة با

  :الكربون ، العنصر األساسي في الكیمیاء العضوي -4
 رمز ذرة الكربون ھو  Cو عددھا الذري ھو: Z=6 

طبقا للقاعدة الثمانیة فھو یسعى إلشراك أربعة ، 4أي أن عدد الكترونات الطبقة الخارجیة ھو 2(L)4(K) : البنیة االلكترونیة لذرة الكربون ھي
 .االستقرار من أجل ) أربع روابط تساھمیة(  الكترونات 

  . أي دئما تحقق القاعدة الثمانیة نقول إن ذرة الكربون رباعیة التكافؤ أي أنھا تنجز أربع روابط تساھمیة
  التي تنجزھا ، و ذلك كما یلي تختلف بنیة ذرة الكربون في الجزیئات العضویة حسب نوع الروابط:  

  بنیة خطیة  بنیة مستویة  بنیة رباعیة األوجھ

    

  

  انتھي
 




