
  قراءة صیغة كیمیائیة: الھیكل الكربوني للجزیئات العضویة 
Squelette carboné des molécules organiques :Lecture d’une formule chimique  

I-  الھیكل الكربوني للجزیئات العضویة:  

  السلسلة الكربونیة غیر المشبعة  السلسلة الكربونیة المشبعة  السلسلة الكربونیة
  الھیكل الكربوني تسمى ایضا 

السلسلة المكونة من ذرات الكربون و تكون ھذه الذرات  ھي  
  .مرتبطة فیما بینھا بروابط تساھمیة بسیطة أو ثنائیة أو ثالثیة 

كل سلسلة كربونیة تحتوي على 
روابط  تساھمیة بسیطة فقط  بین 

  . C-C: ذرات الكربون 

نسمي كل سلسلة كربونیة تحتوي على 
طة ثنائیة أو ثالثیة واحدة األقل على راب

  . C=Cأو  C=C: بین ذرات الكربون 
  : یمكن للسلسلة الكربونیة للجزیئات العضویة أن تكون -

  حلقیة  متفرعة  خطیة
    ذرات الكربون على شكل حلقة  ذرات الكربون على شكل خط بھا تفرع  ذرات الكربون على شكل خط

II- تمثیل الجزیئا ت العضویة  
  التمثیل الطبولوجي  الصیغة المنشورة  الصیغة نصف المنشورة  االجمالیةالصیغة 

كتابة تبین عدد 
درات التي تتدخل 
في تركیب الجزیئة 

  فقط
  

C3H6O  

رات التي ذكتابة تبین عدد 
تتدخل في تركیب الجزیئة و كذا 

جمیع الروابط بین جمیع 
  C-Hالدرات ما عدا الروابط 

 
CH3 – CH = CH – CH3 

رات التي تتدخل ذكتابة تبین عدد 
في تركیب الجزیئة و كذا جمیع 

بدون الروابط بین جمیع الدرات 
  استتناء

  

كتابة ال یظھر فیھا رمز ذرات الكربون و ذرات 
الھیدروجین وتمثل فیھا الروابط بین جمیع الدرات ما 

  C-Hعدا الروابط 
  نقطة انسار خط تمثل ذرة كربون

  

III- التكوین اتتماكبم  

نمیز بین ثالثة أنواع من تماكب .نسمي متماكبات التكوین الجزیئات التي لھا نفس الصیغة اإلجمالیة ، لكن ھیاكلھا الكربونیة مختلفة : تعریف 
  التكوین

  تماكب الوظیفة  تماكب الموضع  تماكب السلسلة
تختلف متماكبات السلسلة من حیث تسلسل 

  ذرات الكربون
تختلف متماكبات الموضع من حیث موضع 

  الرابطة المتعددة أو موضع المجموعة الممیزة
تختلف متماكبات الوظیفة من حیث المجموعة 

  .الممیزة 

            
  :ملحوظة

تمكننا من تصنیف "  Groupe caractéristique–مجموعة ممیزة "المرتبطة بذرة كربون   Nو األزوت  Oتشكل الذرة الدخیلة كاألوكسیجین 
  تكون لھا خاصیات فیزیائیة و كیمیائیة "مجموعات عضویة"الجزیئات العضویة إلى

VI-األلكانات  

  تعریف -1
  .عدد ذرات الكربون n نشیر بالحرف  مركبات عضویة سلسلتھا الكربونیة مشبع األلكانات

  تسمیة االلكانات  -2
  االلكانات الخطیة

  �������صیغتھا االجمالیة   خطیةأللكانات ال 
     : یتكون اسم االلكان الخطي من  

  بادئة تشیر الى عدد ذرات الكربون  
   مجموعة الكان  تشیر الى".  ان"الحقة  

  مثال
 یتضمن الجدوال اسفلھ صیغ و اسماء االلكانات

  6الى  1الخطیة من 

 اسم األلكان الحقة بادئة Cعدد ذرات  األلكان صیغة
CH4 1 میثان ان میث 
C2H6 2 ایثان ان ایث 
C3H8 3 بروبان ان بروب 
C4H10 4 بوتان ان بوت 
C5H12 5 بنتان ان بنت 

C6H14 6 ھكسان ان ھكس 

  االلكانات المتفرعة
  �������األلكانات المتفرعة صیغتھا االجمالیة  

  للمراحل التالیةیتم تسمیتھا طبقا:  
  و االكثر تفرعا الكربون أطول سلسلة متصلة لذرات)  ةالسلسلة الرئیسی(تحدید  -1
 على أن یكون طرف البدایة ھو األقرب لمجموعات التفرع في حالة ،بدایة من أحد األطراف حتى الطرف اآلخر ةالسلسة الرئیسی ترقیم ذرات -2

  . وجودھا
" ان"لاللكان الموافق مع استبدال المقطع و التي تسمى بالجدور االلكلیة حیث یتم تسمیتھا وفقا  ةالرئیسی تحدید المجموعات المتصلة بالسلسلة -3

 "یل" بالمقطع 
  مثال 

 

  
  مثیلبنتان-3

  
  تنائي مثیلــھكـــسان -4,3 - إثیل-3

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86


  األلكانات الحلقیة 
أو في ھذه  الحالة تكون السلسلة الكربونیة للمركبات مغلقة بحیث یتصل أحد طرفیھا بالطرف اآلخر وتسمى مركبات ھیدروكربوریة مشبعة حلقیة 

   CnH2n: سیكلو ألكانات صیغتھا اإلجمالیة ھي 
  مثال 

   
    سیكلو ھكسان   مثیلسیكلوبنتان-1

V -  األلكینات– Les alcènes  

  األلكینات  تعریف -1
  تحتوي على رابطة تساھمیة واحدة على األقل مركبات عضویة سلسلتھا الكربونیة مفتوحة و غیر مغلقة  
  . CnH2nتكتب صیغتھا اإلجمالیة العامة على شكل  
  :تسمیة األلكینات   -2

  : لتسمیة األلكینات نتبع نفس الطریقة لتسمیة األلكانات مع 
و في حالة (  C=Cمع ترقیمھا من الطرف االقرب للرابطة   C=Cتحتوي على الرابطة الثنائیة  و اكثر تفرع  كربونیة  البحث على أطول سلسلة -

  )ل التساوي نرقم السلسلة من الطرف االقرب للجدور حصو
 . (éne)" إن : " من األلكان بالمقطع  (ane)" ان" استبدال المقطع األخیر نسمي بتسمیة االلكان الموافق مع  -
 أصغر رقم ممكن یدل على موضع الرابطة الثائیة " إن " إضافة قبل المقطع  -

  1مثال 

  
  ان - 1-مثیل بنت -4 - اثیل-3

  

  2مثال 

  
  ان -2-ھكسمثیل  -4 - اثیل-3

  
  

 : Z / Eالتماكب    -3
 

ھذا  التماكب في   یوجد
األلكینات التي یمكن كتابة 
صیغتھا الكیمیائیة على 

مع  CHA=CHA: شكل 
A H  

  

  Trans( أو التماكب )  E( التماكب )                                                                                          Cis(أو التماكب  )  Z (التماكب 

  
  ھة للرابطة التساھمیةجذرتي الھیدوجین في نفس ال

  
  للرابطة التساھمیةجھتین مختلفتین ذرتي الھیدوجین في 

  التنائیةرائز الكشف عن الرابطة  -4
   . حیث یفقد ھذا األخیر لونھ البرتقالي عند تفاعلھ مع األلكین��2)  (یتم الكشف عن وجود ألكین باستعمال رائز ماء البروم

  CH=CH + Br2 (aq)   BrCH - CHBr:       مثال

VI-  التقطیر المجزأ للبترول: تطبیق  

البترول خلیط طبیعي، و ھو عبارة عن سائل أسود لزج یوجد في باطن األرض، و یتكون من 

  ).مركبات تحتوي جزیئاتھا على ذرات الكربون و الھیدروجین(عدة ھیدروكربورات 

یتم تقطیر البترول بواسطة برج التقطیر أو ما یسمى برج التقطیر المجزأ و یسمى أیضا + 

 مصفاة البترول

. تكریر البترول بتسخینھ لكي یتحول إلى غازات، و ذلك عن طریق عملیة التبخر تبدأ عملیة

   :بعد ذلك یتم ضخ الغازات الناتجة داخل برج التقطیر على شكل 

تتكون من الغازات األكثر تطایرا و التي تتكاثف في الطبقات العلیا : تیارات غازیة صاعدة  -   

  .الموافقة لدرجة حرارة تكاثفھا

تتكون من الغازات األقل تطایرا و التي تمأل الطبقات السفلى الموافقة : یارات غازیة نازلة ت -   

  .لدرجة حرارة غلیانھا

  :بعد عملیة تقطیر البترول، یتم انتاج مشتقات كثیرة تستعمل في مجاالت متعددة منھا + 
  ...محروقات غازیة تستعمل في المنازل و المصانع كغازي البوتان و البروبان -
كالبنزین و الكیروزین و ... محروقات سائلة تستعمل كوقود للسیارات و الطائرات -

  ...الكازوال
و الفازلین و الزیوت المستعملة لتشحیم محركات المحركات، و الزفت ) یستعمل في صناعة الشموع(زیوت ثقیلة یستخرج منھا البارافین  -

  .المستعمل لتعبید الطرق
 




