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 الميكانيكية المحتملة  لتفكيك االصرة التساهمية 4 −1

تتضمن معظم التفاعالت التي تشاهد في الكيمياء العضوية تكسيرا او تكويناً  لالواصر  
C−X : وهناك ثالث طرائق محتملة لكسر االصرة وهي 

 
يمكن ان تنقسم االصرة ويحتفظ الكربون بالكترون واحد ويصبح جذر حر وتغادر  -أ

 الذرة االخرى كجذر حر ايضا.
 
 

                                                                                        
.X                    + C.                                                      X             C. 

 
 
 

.               

 الجذور الحرة
يمكن ان تحتفظ الكربون بزوج من االلكترونيات ليكون سالب الشحنة ويدعى كاربنيون  -ب

Carbanion .ويترك الذرة االخرى بدون الكترونيات . 
 
 
 
 
+X                   +.−C                                                    X               C 

 
 
 
 

يمكن ان تاخذ الذرة االخرى زوج االلكترونات تاركا الكربون يعاني من نقص في  −جـ 
 . Carboniumionااللكترونات فتظهر الشحنة الموجبة وعندئذ يسمى ايون كاربونيوم 

 
 
 
 
 

−X:                    ++C                                                  X               C 
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 الصيغة التركيبية 5 −1

تستعمل عدة طرائق في كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات العضوية التي  
بعض وترتيب هذه الذرات في  تبين تفصيليا كيفية ارتباط الذرات بعضها مع

 (.2−1الجزيئة . واالنواع االكثر شيوعا في كتابة الصيغ موضحة في الشكل)

 
                   H         H        H 

                                                                            H     H      H     H 
                                                                           ∙∙      ∙∙       ∙∙     ∙∙ 

H      O        C         C        C       H                  H  ∙∙O ∙∙   C   ∙∙  C ∙∙  C ∙∙H 

                                                                           ∙∙      ∙∙       ∙∙    ∙∙  
                                                                                   H      H    H  

                  H         H       H  
 

 
    Dot structure                                                             Dash structure   
                   A                                                                               C 

CH3CH2CH2OH 
 

Condensed structure                                                              
 

B 
( C( صيغة مبسطة وواضحة.)B(صيغة توضح الكترونات التكافؤ جميعها . )A()2−1الشكل)

 توضح مسقط االواصر بخطوط
 

توضح الكترونات التكافؤ جميعها وهذه الطريقة بطيئة  A( صيغة 2−1في الشكل)

 وسهلة الكتابة. ( فتكون اكثر قبوال وفهماC,Bاما في الطرق االخرى )

  
ان الصيغ التركيبية للمركبات توضح لنا طريقة ارتباط الذرات مع بعضها في 

 وهذه ستظهر لنا مركبات ذات صيغ جزيئية متشابهةالجزيئة 
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 Hydrocarbonsالهيدروكاربونات 
 
 

 
 
 
 

 اليفاتية                                                                                              أروماتية   

    Aromatic                                                                                                          Aliphatic 
 

 
 
 
 
 

 االلكانات وااللكانات الحلقية                        االلكينات والدايينيات                              االلكانيات
   (Alkynes)                                  (Alkenes and Dienes)                                  (Alkenes) 

 

 
 

اذ تعني عددا صحيحا وهو عدد   2n+2HnCان الصيغة العامة للهيدروكاربونات المشبعة هي 

الذي هو ابسط االلكانات واصغرها اذ  4CHذرات الكربون في الجزيئة . لهذا فان غاز الميثان 

(n  =1( والذي يمثل المكون الرئيس للغاز الطبيعي )97 %) ولبعض الكائنات الحية الموجودة

في االوحال والمستنقعات ومحتويات المجاري , ويعد من اخطر مسببات الحرائق في مناجم 
الميثان غاز عديم اللون الفحم ويمكن رؤيته على شكل فقاعات تخرج من سطوح المستنقعات . 

والرائحة عند درجة حرارة الغرفة وهو قليل الذوبان في الماء وشديد الذوبان في السوائل 
العضوية كاالثير والكحول وتعد صفاته الفيزياوية انموذجا لصفات المركبات االخرى في عائلة 

 االلكانات.
بعد الميثان فانه يزداد عدد ذرات  اما المركبات المتتالية او المتعاقبة في سلسلة االلكانات 

( ويمكن االطالع على المركبات العشرة االولى 2CHالكربون والهيدروجين بمجموعة مثيلين )

 ( ادناه:1−2بالجدول)
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 (سلسلة مجموعة االلكانات1−2الجدول)

 الصيغة التركيبية الصيغة الجزيئية االسم

 4CH ميثان

 
 
 
 
 
 

 6H2C 3CH3CH ايثان
 8H3C 3CH2CH3CH بروبان
 10H4C 3CH2(CH2)3CH بيوتان

 21H5C 3CH3(CH2)3CH بنتان

 14H6C 3CH4)2(CH3CH هكسان

 16H7C 3CH5)2(CH3CH هبتان

 18H8C 3CH6)2(CH3CH اوكتان

 20H9C 3CH7)2(CH3CH نونان

 22H10C 3CH8)2(CH3CH ديكان
 
 
 

  (Rمجاميع االلكيل) 2−2    
جة عن رفع ذرة ان مجاميع االلكيل تستعمل الجل تسمية المركبات العضوية وهي نات     

هيدروجين من االلكان المقابل وباالمكان الحصول على اي نوع من مجاميع االلكيل. ولغرض 
التسمية ضرورة  ان تحفظ هذه المجاميع لتسهيل عملية تسمية المركبات العضوية كما في 

 ( في ادناه.2−2الجدول )

H 
 

H           C          H 

 

H 
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 الصيغة البنائية والتصنيف 7−1

عند استبدال ذرة هيدروجين من االلكانات او من حلقة البنزين بمجموعة هيدروكسيل 
(OH كمجموعة وظيفية نحصل) على الكحوالت او القينوالت والبعض االخر يصنف الكحوالت

بانها مشتقات من الماء وذلك باستبدال احدى ذرتي الهيدروجين بمحموعة اليفاتية او اروماتية 
R−OH  اوAr−OH  اذ تكونR  مجموعة الكيل اما سلسلة مفتوحة او حلقية مشبعة او غير

 تية:اال كاألمثلةمشبعة , متفرعة او غير متفرعة 
 
 

OH−2=CHCH2CH             2CH−CH−3CH                        OH−2CH3CH 
 

                                            OH 
 
 
 

    OH                                                 OH 

 

 

 وفقا لموقعها على ذرة الكربون الى ثالثة اصناف : تصنف الكحوالت احادية الهيدروكسيل

 OH−2RCHكحول اولي   -أ

 OH−CH2Rكحول ثانوي  -ب

 OH−C−3Rكحول ثالثي  

 ( فتدعى الفينوالتAr−OHاما في حالة اصال مجموعة الهيدروكسيل  بحلقة البنزين )
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                                                                                           OH 

                 O 

MnO2                                                   ++KMnO4                 C 

                 C                                                                    CH3        H3C        

                                                                                            H 

 

 

                                                                                           OH 

                 

         No Reaction                           +   KMnO4                       C 

                                                                                    CH3         H3C        

                                                                                          CH3 

 كحول ثالثي                                                                                       
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 الفينوالت 7−7

الفينوالت هي مركبات هيدروكسيلية تتصل فيها مجموعة هيدروكسيل بحلقة البنزين وصيغتها 
 Ar−OHالعامة 

 
 التسمية –أ 

لها اسماء عامة وتسمى بمشتقات الفينول باستخدام البادئ اورثو , ميتا  العديد من الفينوالت     
 او بارا للداللة على موقع المجموعة من حلقة البنزين.

 
       HO                 OH                        OH                         OH 

 
  

                3CH                                              O2N                           2ON 
 

 
 
 

 
 

                                                         CI                            O2N 
 

 ثالثي نيترو فينول           −6,4,2فينول         باراكلور         اورثومثيل فينول            فينول

 
اما عند حلقتين من البنزين ملتصقتين نستخدم الحرف الالتيني الفا او بيتا او كاما ومثال على 

 ذلك:
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 نافشول−نافشول                                         بيتا  –الفا  
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