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مــا الصفــات التــي أ�ودعهــا اللّــه  -ســبحانه وتعالــى  -فــي المركّبــات العضو ّيــة حتــى أ�صبحــت
كيميــاء مركّباتهــا بهــذا التنـ ّوع فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة؟

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة ،والتفاعــل مــع أ�نشــطتها أ�ن يكونــوا قادريــن علــى َتوظيــف
المجموعــات الوظيفيــة فــي تصنيــف المركبــات العضويــة ،ودراســة بعــض خصائصهــا وتطبيقاتهــا المختلفــة،
مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

تصنيف الهيدروكربونات ال�أليفات ّية بمخططات.
كتابة �أسماء الهيدروكربونات ال�أليفات ّية باستخدام نظام ال�أيوباك.
كتابة الصيغة العامة لبعض المركبات العضوية.
تصنيف المركبات العضوية ،اعتماداً على مجموعاتها الوظيفية بالمخططات.
كتابة �أسماء بعض المركّبات العضوية ،باستخدام نظام ال�أيوباك (.)IUPAC
تصميم نماذج لبعض صيغ المركّبات العضويّة.
توظيف الصيغة البنائية للمركّب العضوي في تفسير خصائصه الفيزيائية.
التعرف �إلى بعض تطبيقات المركبات العضوية في الحياة.
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1.3

الهيدروكربونات ))Hydrocarbons
( :)1.1.3أ�نواع الهيدروكربونات (:(Hydrocarbons

تعلّمــت ســابقاً �أ ّن الهيدروكربونــات تتكـ ّون مــن عنصـ َري الكربــون والهيدروجيــن فقــط ،ولكنّهــا تختلــف
عــن بعضهــا برتــب الروابــط التســاهم ّية بيــن ذرات الكربــون فــي المر ّكــب ،ول�أ ّن عــدد المركّبــات الهيدروكربون ّيــة
كبيــر ،تـ ّم تصنيفهــا �إلــى عــدة مجموعــات؛ مــن �أجــل تســهيل دراســتها ،وللتعـ ّرف �إليهــا تتبــع المخطــط ال�آتــي
يوضــح تصنيــف المركّبــات الهيدروكربونيّــة:
ّ

الهيدروكربونات

أ�ليفاتية ()Aliphatic

مشبعة
أ�لكانات غير حلقية
)(CnH2n+2

سؤال:

أ�روماتية ()Aromatic
مثل:
،
غير مشبعة

أ�لكانات حلقية
()CnH2n

حلقية

غير حلقية
الكينات

الكاينات

الكينات

الكاينات

)(CnH2n

)(CnH2n-2) (CnH2n-2

)(CnH2n-4

من خلال دراستك للمخطط السابق �أكتب بلغتك الخاصة؛ تعريفاً للمركّبات الهيدروكربونية ال�أليفاتية؟
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( :)2.1.3التّسمية النّظام ّية للهيدروكربونات ال�أليفات ّية حسب نظام ال�أيوباك
):(Nomenclature of Hydrocarbons According to IUPAC
يلجـ�أ الكيميائيــون �إلــى تســمية المركّبــات ،مــن �أجــل تمييزهــا عــن بعضهــا ،ولقــد اسـ ُتخدمت �أســماءٌ
شــائع ٌة ومقاطــع خاصــة لتســمية بعــض المركّبــات.
ونظ ـراً لكثــرة الهيدروكربونــات ال َّطبيعيّــة وال ُمصنّعــة التــي لا يمكــن ال�إ لمــام ب�أســمائها الشــائعة،
فقــد اقتــرح الاتحــاد الدولــي للكيميــاء البحتــة والتطبيقيّــة طريقـ ًة منظّمـ ًة لتســميتها ،بحيــث يكــون لــك ّل
ـاص يميــزه عــن غيــره ،ســنقتصر فــي هــذه الوحــدة علــى تســمية المركبــات الهيدروكربونيــة
مر ّكــب اسـ ٌم خـ ٌّ
المشــبعة وغيــر المشــبعة غيــر الحلقيــة.
ال�أيوباك :هي كلمة تُستخدم اختصاراً للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
).(IUPAC –International Union of Pure and Applied Chemistry
أ�ولاً :تسمية ال�ألكانات:
تعلّمــت فــي الصــف العاشــر تســمية ال�ألكانــات غيــر الحلق ّيــة وغيــر المتف ّرعــة ،بنــا ًء علــى عــدد
ذرات الكربــون المك ّونــة لهــا ،ولتتذكــر ذلــك ،نفَــذ النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)2ال�ألكانات غير الحلقية:
� -1أ ّي المركبات ال�آتية يٌع ُّد من ال�ألكانات غير الحلقية؟
C3H4 ،C2H6 ،C4H8 ،C5H12 ،C6H6
الصيغة البنائية ِل ع-هبتان.
 -2ارسم ّ
الصيغ البنائية لل�ألكان غير الحلقي الذي يحتوي على  14ذرة هيدروجين.
 -3ارسم جميع ّ
الصيغ التي رسمتها سابقاً في الفرع()3؟
 -4هل يمكنك تسمية ّ
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للتع ّرف إ�لى كيف ّية تسمية ال�ألكانات غير الحلقية المتفرعة حسب نظام ال�أيوباك ،نتّبع القواعد ال�آتية:

السلســلة ال ّرئيســة
 -1نبحــث عــن �أطــول سلســلة متواصلــة مــن ذرات الكربــون فــي الجــزيء الواحــد ،وتُع ـ ّد ّ
للهيدروكربــون الــذي ُيشــت ّق منــه الاســم ،ولا يشــترط �أن تكــون السلســلة مكتوبــة علــى ســطر �أفقــي.
مثال:
ابحث عن �أطول سلسلة كربونية متواصلة في المركب:
CH2 CH3
CH3 CH2CH2CH2CHCH3
الحل:
�أطــول سلســلة كربونيــة متواصلــة تكــون فــي الشــكل (�أ) وعــدد ذ ّرات الكربــون فيهــا ســبع ذ ّرات ،بينمــا فــي
الشــكل (ب) تتكــون السلســلة مــن ســت ذ ّرات كربــون متواصلــة.
CH2 CH3

CH2 CH3

CH3 CH2CH2CH2CHCH3

CH3 CH2CH2CH2CHCH3
(�أ)

(ب)

سؤال:
ما �أطول سلسلة كربونية متواصلة في كل من المركّبين ال�آتيين:
CH3 CH3

CH3
CH3

C
CH3

CH2CH2CH2

C
CH3

CH3 CH

CH2 CH3

CH3

CH3CCH2 CH2 CHCH3
CH3
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 -2نُرقِّــم ذرات الكربــون فــي �أطــول سلســلة متواصلــة مــن الطــرف
الــذي ُيعطــي �أقــل مجمــوع مــن ال�أرقــام الدالّــة علــى �أماكــن
التفرعــات ،فيكــون الترقيــم الصحيــح للمركــب المجــاور كال�آتــي:
2 1
CH2 CH3
7 6 5 4 3
CH3 CH2CH2CH2CHCH3

CH2 CH3
CH3 CH2CH2CH2CHCH3

6 7
CH2 CH3
1 2 3 4 5
CH3 CH2CH2CH2CHCH3

الترقيم الخاطيء
الترقيم الصحيح
 -3نُســمي المجموعــات الهيدروكربون ّيــة المتف ّرعــة ،والتــي تُعــرف بالمجموعــات ال�ألكيل ّيــة ) ،(R-وصيغتهــا
موضــح
العامــة ،CnH2n+1وذلــك بـ�أن نســتبدل بالمقطــع (ان) فــي ال�ألــكان المقطــع (يــل) ،كمــا هــو ّ
فــي الجــدول ( )1-3ال�آتــي:
الجدول ( :)1-3الاسم النظامي لبعض المجموعات ال�ألكيليّة

ال�ألكان ) (R-Hمجموعة ال�ألكيل المشتقة )  (Rالاسم باللغة العرب ّية

الاسم باللغة ال�إ نجليزيّة

CH4

CH3

ميثيل

Methyl

CH3CH3

CH3CH2

�إيثيل

Ethyl

CH3CH2CH3

CH3CH2CH2

بروبيل

Propyl

CH3CH2CH3

CH3CHCH3

�أيزو بروبيل

Iso-propyl

 -4نُسمي ال�ألكان المتف ّرع ،بذكر رقم ذرة الكربون الموجود عليها التف ّرع ،ث ّم اسم المجموعة ال�ألكيلية
الصيغة ،كما يلي:
المتف ّرعة ،يليها اسم ال�ألكان الموافق ل�أطول سلسلة هيدروكربون ّية في ّ
2 1
CH2CH3
7 6 5 4 3
CH3CH2CH2CH2CHCH3
-3ميثيل هبتان
						
فــي حــال تكـرار المجموعــة ال�ألكيليــة نفســها �أكثــر مــن مــرة ،نضيــف المقاطــع (ثنائــي ،ثلاثــي،
رباعــي )..لتــدل علــى عــدد تك ـرار المجموعــات ال�ألكيليــة المتماثلــة.
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مثال:
ما الاسم النظامي للمركّبين ال�آتيين؟
CH3 CH3
CH3 CHCH2CHCHCH3
CH3
()1

CH3
CH3

C

CH3

CH3
()2

الحل:
نلاحــظ �أ ّن �أطــول سلســلة فــي المركّــب ( )1تحــوي  6ذرات كربــون ،فتكــون السلســلة الرئيســة هــي
الهكســان ،و�أ ّن مجموعــات الميثيــل المتف ّرعــة موجــودة علــى ذرات الكربــون ذات ال�أرقــام ،5 ،3 ،2
وبذلــك يكــون اســم المر ّكــب -5،3،2ثلاثــي ميثيــل هكســان ،وباتبــاع الخطـوات نفســها ،نُسـ ّمي المر ّكــب
( )2كمــا ي�أتــي:
عنـــد كتابـــة الاســـم النظامـــي للمركب
نضـــع خطّاً قصيـــراً؛ لفصـــل ال�أرقام عن
الحـــروف ،وفاصلة بيـــن ال�أرقام المتتالية.
CH3 CH3
6 5 4 3 2 1
CH3CHCH2CHCHCH3
CH3
-5،3،2ثلاثي ميثيل هكسان

CH3
3 2 1
CH3 - C - CH3
CH3
-2،2ثنائي ميثيل بروبان
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سؤال:
ارسم الصيغة البنائ ّية للمركّب -3،3ثنائي �إيثيل بنتان.

السلســلة الرئيســة ،ف إ�نهــا تُســ ّمى طبقــاً لترتيبهــا
عنــد وجــود مجموعــات �ألكيل ّيــة مختلفــة علــى ّ
الهجائــي باللّغــة ال�إ نجليزيــة.

مثال:
ما الاسم النظامي للمركّبين ال�آتيين؟
CH3

CH3 C2H5

CH3CHCH2CHCH2CH2CH3
الحل:

CH3CCH2CHCH2CH3

CH2CH3

CH3
1 2 3 4 5 6 7
CH3CHCH2CHCH2CH2CH3

CH3
C2H5
CH3
2
3 4 5 6
C
CH2CHCH2CH3

CH2CH3
�-4إيثيل-2-ميثيل هبتان

1
CH3

CH3
�-4إيثيل-2،2-ثنائي ميثيل هكسان

سؤال:
س ِّم المركّب المجاور حسب نظام ال�أيوباك:

C2H5

CH3

CH3CHCH2CCH2CH3
CH3
السلســلة ،تُعطــى �أولويــة الترقيــم للترتيــب الهجائــي
عنــد تســاوي مجمــوع �أرقــام التفرعــات مــن طر َفــي ّ
للمجموعــات ال�ألكيل ّيــة ،كمــا فــي المثــال ال�آتــي:
C2H5 CH3
CH3CH2CH2CHCH2CHCH2CH2CH3
ُيسمى المركّب �-4إيثيل-6-ميثيل نونان ،وليس �-6إيثيل-4-ميثيل نونان.
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ثاني ًا :تسمية ال�ألكينات:
درست في الصف العاشر ال�ألكينات ،وبعضاً من م ِّيزاتها العامة ،ولتتذكر ذلك ،نفَذ النشاط ال�آتي:
نشاط ( :)3ال�ألكينات غير الحلقية:
� -1أ ّي من الصيغ ال�آتية ممكن �أن تكون من ال�ألكينات غير الحلقية؟
C7H10
C6H12
CH3CH CH2

C5H12

 -2ما اسم ال�ألكين المقابل للبروبان؟
 -3ارسم جميع الصيغ البنائية لل�ألكين غير الحلقي الذي يحتوي على ( )4ذرات كربون.
لعلك تتساءل عن كيفية تسمية متشكلات ال�ألكين التي رسمتها في النشاط السابق.
يمكن تسمية ال�ألكينات ومتشكلاتها من خلال اتباع الخطوات ال�آتية:
 -1نُس ّمي ال�ألكينات المستقيمة وغير المتف ّرعة التي تحتوي على رابطة ثنائ ّية واحدة ،وذلك ب�أن نستبدل
بالمقطع (ان) في ال�ألكان المقطع (ين) في ال�ألكين المقابل ،ويتم ترقيم �أطول سلسلة تحتوي الرابطة
موضح في الجدول ( )2-3ال�آتي:
الثنائ ّية من الطرف ال�أقرب لها ،كما هو ّ
الجدول ( :)2-3الاسم النظامي لبعض ال�ألكينات المستقيمة

عدد ذرات

اسم
ال�ألكان

الكربون

اسم ال�ألكين المقابل الصيغة الجزيئيّة

الصيغة البنائيّة

2

�إيثان

�إيثين

C2H4

CH2=CH2

3

بروبان

بروبين

C3H6

CH3CH=CH2

4

بيوتان

5

بنتان

 -1بيوتين
 -2بيوتين
 -1بنتين
 -2بنتين

C4H8
C5H10

CH3CH2CH=CH2
CH3CH=CHCH3
CH3CH2CH2CH=CH2
CH3CH2CH=CHCH3
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 -2نُســ ّمي ال�ألكينــات المســتقيمة والمتفرعــة
بقواعــد تســمية ال�ألكانــات غيــر الحلقيّــة نفســها،
علــى �أن تتض ّمــن السلســلة الرئيســة الرابطــة الثنائيــة،
موضــح فــي المثاليــن ال�آتييــن:
ب�أقــل رقــم ممكــن ،كمــا هــو ّ
CH3
5 4 3 2 1
CH3CHCH CHCH3

1
CH2

يشـــار �إلى موقع الرابطـــة الثنائية برقم
�أول ذرة كربون بـــد�أت منها.

CH3
6 5 4 3 2
CH3CH2 C CH2CH
CH3

-4،4ثنائي ميثيل-1-هكسين
-4ميثيل-2-بنتين
السلســلة ال ّرئيســة ،ف إ�ننــا نُرقِّــم مــن الطــرف ال�أقــرب
� -3إذا تســاوى ترقيــم الرابطــة الثنائيــة مــن كلا طر َفــي ّ
موضــح فــي المثــال ال�آتــي:
�إلــى التفــرع ،كمــا هــو ّ
CH3
4 3 2 1
الترقيم الصحيح
CH3C CHCH3
1 2 3 4
-2ميثيل-2-بيوتين
سؤال :س ِّم ال�ألكينات ال�آتية ،حسب نظام ال�أيوباك:
C2H5
CHCH3

CH3CH2CCH
CH3
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CH2 CH2 CH2 CH3
C
CH2 CH3

			 CH3CH2

C CH2 CH3CH
CH2CH2CH3

CH2

ثالث ًا :تسمية ال�ألكاينات غير الحلقية:
تُ َع ّد ال�ألكاينات هيدروكربونات غير مشبعة ،تحوي رابطة ثلاث ّية بين ذ ّر َتي كربون متجاورتين،
وصيغتها العامة  ،CnH2n-2ويشتق اسم ال�ألكاين من اسم ال�ألكان المقابل ،وذلك ب�أن نستبدل بالمقطع
موضح في الجدول ( )3-3ال�آتي:
(ان) في ال�ألكان المقطع (اين) في ال�ألكاين ،كما هو ّ
الجدول ( :)3-3الاسم النظامي لبعض ال�ألكاينات غير الحلقية

عدد ذرات
الكربون

اسم
ال�ألكان

اسم ال�ألكاين
المقابل

الصيغة الجزيئ ّية

الصيغة البنائ ّية

1

ميثان

-

-

-

2

�إيثان

�إيثاين

C2H2

CH

HC

3

بروبان

بروباين

C3H4

CH

CH3C

4

بيوتان

 -1بيوتاين

C4H6

CH

CH3CH2C

5

بنتان

 -1بنتاين

C5H8

CH

CH3CH2CH2C

�أما في حالة ال�ألكاينات المتفرعة ،ف ُتس ّمى بقواعد تسمية ال�ألكينات نفسها ،كما في ال�أمثلة ال�آتية:
CH3
CH3
CH3
8 7 6 5 4 32 1
1 2 34 5
4 3 2
1
CH3CH2CCH2C CCH2CH3
CH3C CCHCH3
CH3CHC CH
C2H5
�-6إيثيل-6-ميثيل�-3-أوكتاين
-4ميثيل-2-بنتاين
-3ميثيل-1-بيوتاين
سؤال :س ِّم ال�ألكاينات ال�آتية ،حسب نظام ال�أيوباك:
CH3
CH

CH3CC
CH3

CCH3

CH3CHC

CCH3

CH3CH2C

CH3
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( :)3.1.3بعض تطبيقات الهيدروكربونات:
تع ـ ّد الهيدروكربونــات مصــدراً مهم ـاً لانتــاج الطاقــة� ،إضافــة �إلــى ذلــك تدخــل فــي تطبيقــات حياتيــة
متنوعــة �أخــرى والتــي مــن �أهمهــا:
الميثان:
ُيشـ ّك ُل الميثــا ُن مــا نِســب ُت ُه  %80مــن الغــاز الطّبيعـ ّـي المســتخدم كوقــود ،و َين ُتـ ُـج مــن �إحتراقــه �أسـ َو ُد
الكربــون ،الــذي ُيســتخد ُم فــي صناعــة �أحبــار الطّابعــات ،و ُيســتخدم �أيضـاً كمــادة �أوليــة فــي تحضيــر الكثيــر
مــن المركبــات العضويــة كالكلوروفــورم  CHCl3المعــروف كمــادة مخــدرة ،وفــي تحضيــر رابــع كلوريــد
الكربــون  CCl4المعــروف كمذيــب عضــوي.
النفثا (:)naphtha
مركّبات هيدروكربونية تتكون من ( )12 - 4ذرة كربون ،تســتخدم بشــكل
واســع كمذيبــات عضويــة فــي س ـوائل التنظيــف الجــاف ،وصناعــة الدهانــات،
وفــي صناعــة الولاّعــات (القدّاحــات).
الزيوت المعدنية (:)mineral oil
�إحــدى منتجــات تكريــر النفــط ،وهــي زيــوت شــفافة عديمــة الرائحــة
تحتــوي جزيئاتهــا علــى  40 -15ذرة كربــون ،تدخــل فــي تركيــب زيــوت ال�أطفــال ،وفــي المراهــم التجميلية،
ومصفِّفــات الشــعر ،ومعالجــة ال�أكزيمــا ،وتســتخدم �أيضــا كمليــن للمعــدة ( ،)Laxativeوتســتعمل بعــض
الزيــوت المعدنية كموصــل حـراري ،وفــي التحريــك الهيدروليكــي في الرافعــات و�آلات الكبــس ،وبعضهــا
يســتخدم فــي التشــحيم ،وفــي صناعــة شــمع ال�إ ضــاءة.
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المجموعات الوظيفية ))Functional Groups

2.3

نظ ـراً لوجــود عــدد كبيــر مــن المركّبــات العضويــة ،فقــد تــم تصنيفهــا �إلــى مجموعــات؛ لتســهيل
دراســتها ،والتعــ ُّرف �إلــى خواصهــا الكيميائيــة والفيزيائ ّيــة.
	�أ َّن المركّبــات العضويــة قــد تحتــوي بال�إ ضافــة �إلــى ُعنصـ َري الكربــون والهيدروجيــن ،علــى ذ ّرات
عناصــر �أخــرى ،كال�أكســجين ،والكلــور ،والنيتروجيــن .وقــد تب ّيــن لــك �أ ّن ذرة ال�أكســجين قــد ترتبــط بــذ ّرة
الكربــون برابطــة تســاهمية �أحاديــة �أو ثنائيــة .ومــا ُيم ِّيــز هــذه المركّبــات بعضهــا عــن بعــض ،و ُيحــدد صفاتهــا
الكيميائ ّيــة والفيزيائ ّيــة ،هــو نــوع العناصــر المك ّونــة لهــا ،وكيف ّيــة ارتباطهــا ،والتــي تُس ـ ّمى بالمجموعــة
الوظيفيــة.
وبنا ًء على ذلك ،ت ّم تصنيف المركّبات
العضويّة �إلى عدة مجموعات ،منها :الهاليدات،
والكحولات ،وال�أمينات ،وال�ألدهيدات،
والكيتونات ،والحموض الكربوكسيلية ،وغيرها.
وسنتع ّرف في هذا الفصل �إلى بعض المركّبات
العضوية ،وطريقة تسميتها ،وخصائصها الفيزيائيّة،
وبعض استخداماتها في مجالات الحياة المختلفة.

المجموعـــة الوظيف ّيـــة :هـــي ذ ّرة �أو
مجموعـــة مـــن الـــ ّذ ّرات توجـــد فـــي
المركّبات العضوية ،وهي المســـؤولة عن
تحديـــد صفاتهـــا الفيزيائيـــة والكيميائية.

(:)1.2.3الهاليدات (: )Halides
تُعـ ّرف الهاليــدات :ب�أنّهــا مركّبــات عضويّــة ْاسـ ُتبدلت فيهــا ذ ّرة هالوجيــن ب إ�حــدى ذ ّرات الهيدروجيــن،
ويوجــد بعــض الهاليــدات التــي تحتــوي علــى �أكثــر مــن ذ ّرة هالوجيــن ،والشــكل ( )1-3ال�آتــي ُيب ِّيــن ِصيــغ
بعــض الهاليــدات العضويــة:

CH3F

CH3Cl

CH3Br

CH3I

الشكل (ِ :)1-3صيغ بعض الهاليدات العضوية

C2H3Cl
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تصنيف هاليدات ال�ألكيل (:)Classification of Alkyl Halides
تُصنَّــف هاليــدات ال�ألكيــل حســب موقــع ذ ّرة
السلســلة الهيدروكربونيــة �إلــى عــدة
الهالوجيــن علــى ّ
�أنواع ،ولتتعرف هذه ال�أنواع ،نفِّذ النشاط ال�آتي:

هاليــدات ال�ألكيــل :هــي الكانــات،
ْاسـ ُتبدلت فيهــا ذ ّرة هالوجيــن ب إ�حــدى
ذ ّرات الهيدوجيــن.

نشــاط ( :)2تصنيــف هاليــدات ال�ألكيــل ،حســب موقــع ذرة الهالوجيــن علــى
لسلســلة ا لهيد ر وكر بونية :
ا ّ

ت�أ ّمل صيغ هاليدات ال�ألكيل ال�آتية ،ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:
رقم هاليد ال�ألكيل

		1
CH3CH2Cl

		2
CH3CHClCH3

CH3
3
CH3CH2CCH3
Cl

الصيغة البنائية:

السلسلة الهيدروكربونية.
 -1رقِّم السلسلة الهيدروكربونية لكل هاليد ،على اعتبار �أ ّن ذ ّرة الكلور فرع على ّ
 -2حدّد رقم ذ ّرة الكربون ال ُمتّصلة بذ ّرة الكلور في المركّبات السابقة.
 -3كم ذ ّرة كربون متصلة بذ ّرة الكربون المرتبطة بذ ّرة الكلور؟
 -4اقترح تصنيفاً مناسباً لهاليدات ال�ألكيل السابقة.

الســابق �إلــى �أ ّن ذرة الكربــون ال ُمتّصلــة بــذ ّرة الكلــور قــد ترتبــط بــذ ّرة
لعلَّــك توصلــت مــن النّشــاط ّ
كربــون واحــدة� ،أو ذ ّرتيــن� ،أو ثــلاث ،وبذلــك تُصنَّــف هاليــدات ال�ألكيــل حســب موقــع ذ ّرة الهالوجيــن
السلســلة الهيدروكربونيــة �إلــى �أوليــة � ،)RCH2X( ْ 1أو ثانويــة � ،)R2CHX( ْ 2أو ثالثيــة R(ْ 3
علــى ّ
( .)3CXتمثــل  :Xفلــور ،كلــور ،بــروم ،يــود).
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تسمية الهاليدات باستخدام نظام ال�أيوباك (:)IUPAC
تُ َعــ ّد الهاليــدات مشــتقات للهيدروكربونــات ،وبذلــك تُســ ّمى باســتخدام خطــوات تســمية
الهيدروكربونــات ،و ُيضــاف مقطــع فلــورو �أو كلــورو �أو برومــو �أو �أيــودو قبــل اســم الهيدروكربــون ،حســب ذ ّرة
الهالوجيــن الموجــود فــي السلســلة الهيدروكربونيــة .كمــا ُيســتخدم لفــظ ثنائــي� ،أو ثلاثــي ،وغيرهــا؛ للدلالــة
علــى عــدد ذ ّرات الهالوجيــن المكــررة فــي المركّــب.
مثال:
ما الاسم النّظامي لكل من الهاليدات ال�آتية؟

CH3
الحل:

Cl
C
H

F
Br
Cl
CHCHCH3 ، CH2CH2CH2CH2 ، CH3

، CH2

باستخدام قواعد تسمية الهاليدات ،تكون �أسماء المركّبات كما ي�أتي:
F
Br
Cl
Cl
2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
CHCHCH3
CH2CH2CH2CH2
CH3 CH CH3
-2كلورو بروبان

-1برومو-4-كلورو بيوتان

1
CH2

-3فلورو-1-بيوتين

سؤال:
اكتب الاسم النِّظامي للمركّبين ال�آتيين:
CH3

Cl Cl
C CH

CH3

،

CH3

CH3
C CH2

Br
CH

CH3

H
F
الخواص الفيزيائية للهاليدات (:)Physical Properties of Halides
تعلّمــت فــي وحــدة الروابــط الكيميائيــة �أ َّن قطبيّــة الجزيئــات تت�أثــر بنــوع الــذ ّرات المكونــة لهــا؛ مــا ُيؤثــر فــي
خصائصهــا الفيزيائيــة ،كدرجــة غليانهــا ،وذائبيتهــا فــي المذيبــات ال ُمختلفــة ،تعتمــد درجــات غليــان الهاليــدات علــى
عــدة عوامــل ،ولتتع ـ َّرف �إلــى هــذه العوامــل ،ويمكــن �أن نســتنتجها مــن خــلال ت�أمــل الجــدول (:)4-3
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الجدول ( :)4-3درجة غليان بعض الهاليدات عند ( )1ضغط جوي

الرقم

1

3

2

4

5

6

7

8

CHCl
هاليد ال�ألكيل CH2Cl2 C3H7Cl C2H5Cl CH3I CH3Br CH3Cl CH3F
 3
78-

درجة غليانه
( ْس)
من �أهم هذه العوامل:

24-

3

42

12

47

40

61

 -1نــوع ذرة الهالوجين:يــؤدي ال�إ نتقــال مــن الفلــور �إلــى اليــود فــي المجموعــة الســابعة زيــادة فــي درجــة
غليــان الهاليد.
 -2عــدد ذرات الهالوجيــن المرتبطــة فــي السلســلة الهيدروكربونيــة :تــؤدي زيــادة عــدد ذرات
الهالوجيــن المرتبطــة بالسلســلة الهيدروكربونيــة �إلــى �إرتفــاع درجــة غليــان الهاليــد.
 -3طــول السلســلة الهيدروكربونيــة :يــؤدي الزيــادة فــي طــول السلســلة الهيدروكربونيــة �إلــى �إرتفــاع
درجــة غليــان الهاليــد بســبب زيــادة كتلتــه الموليــة.
بعض تطبيقات الهاليدات (:)Applications of Halides
تُســتخدم الهاليــدات فــي عــدة تطبيقــات ،منهــا :م ـواد التّبريــد فــي
الثّلاجــات ،مثــل مر ّكــب ثلاثــي كلــورو فلــورو ميثــان ( CCl3Fفريــون ،)11
وصناعــة المبيــدات الحشــرية ،مثــل  ،DDTكمــا تُســتخدم كمذيبــات لبعــض
الصناعــات البلاســتيكية،
المركّبــات العضويــة ،بال�إ ضافــة �إلــى اســتخدامها فــي ِّ
مثــل صناعــة البولــي فينيــل كلورايــد (.Poly vinyl chloride )PVC
هناك محاذير دولية على استخدام مادة
الـ DDT؛ سبب خطورتها على ال�إ نسان
لما لها من قدرة على الذوبان في �أنسجة
الكائنات الحية ،والتسبب ب�أمراض خطرة.
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( :)2.2.3الكحولات (:)Alcohols
عرف ال�إ نسان الكحولات منذ زمن بعيد ،و ُيع ُّد ال�إ يثانول من �أوائل الكحولات التي ت ّم تحضيرها من
الصيغة العامة للكحولات،
تخ ّمر السكريات ،و ُيستخدم ال�إ يثانول حالياً كوقود ومع ّق ٍم طبّي .ولتتعرف �إلى ّ
الصيغ البنائيّة ال�آتية ،ثم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:
ت�أمل ِّ

هيدروجين

�أكسجين

كربون

 -1اكتب الصيغة البنائية بالرموز للكحولات الظاهرة في الصيغ السابقة.
 -2ما المجموعة الوظيفية المشتركة بين المركبات السابقة؟
 -3اكتب الصيغة العامة للكحولات.
الصيغ البنائية السابقة �أ ّن الكحولات مركّبات عضوية ،تحتوي على مجموعة
لعلك لاحظت من ِّ
هيدروكسيل  OHمتصلة بذ ّرة كربون مشبعة ،وصيغتها العامة هي  ،ROHحيث تُمثّل  Rمجموعة
ال�ألكيل ،وقد تكون هذه المجموعة سلسلة هيدروكربونية مفتوحة �أو متفرعة �أو حلقية ،و ُيستثنى من ذلك
الفينول ،الذي تكون فيه مجموعة الهيدروكسيل متصلة بحلقة بنزين.
تصنيف الكحولات �أحادية الهيدروكسيل (:)Classification of Alcohols
السلســلة
تعلمــت ســابقاً تصنيــف هاليــدات ال�ألكيــل حســب موقــع ذ ّرة الهالوجيــن علــى ّ
الهيدروكربونيــة ،وبال َّطريقــة نفســها ،تُصنَّــف الكحــولات �أحاديــة الهيدروكســيل حســب موقــع مجموعــة
ْ(،)R2CHOH
الهيدروكســيل علــى السلســلة الهيدروكربونيــة �إلــى �أوليــة � ،)RCH2OH(ْ 1أو ثانويــة 2

�أو ثالثيــة ْ 3
الصيــغ البنائيــة ال�آتيــة:
( ،)R3COHكمــا هــو ّ
موضــح فــي ِّ
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)(ْ2
)(ْ1
تسمية الكحولات باستخدام نظام ال�أيوباك (:)IUPAC
تُســ ّمى الكحــولات باســتخدام خطــوات
تســمية ال�ألكانــات ،حيــث تُعطــى ال�أولويــة فــي
الترقيــم �إلــى مجموعــة الهيدروكســيل ،ثــ ّم ُيضــاف
المقطــع (ـــــول) �إلــى اســم ال�ألــكان المقابــل مســبوقاً
برقم ذرة الكربون المتصلة بها.
مثال
ما الاسم النِّظامي لكل من المركبات ال�آتية؟
OH
CH3CHCH3
الحل:

)(ْ3

تحتــوي بعــض الكحــولات علــى �أكثــر من
مجموعــة هيدروكســيل ،فقــد تحتــوي
علــى مجموعتيــن �أو ثــلاث مجموعــات.

CH3 OH
CH3CHCH2CHCH3

باستخدام قواعد تسمية الكحولات ،تكون �أسماء المركّبات كما ي�أتي:
OH
1 2 3
CH3CHCH3

CH3 OH
5 4 3 2 1
CH3CHCH2CHCH3

-2بروبانول

-4ميثيل-2-بنتانول

سؤال:
اكتب الاسم النِّظامي للكحولات ال�آتية:
CH3
CH3CCH3
OH
18

C2H5
OH
CH3CHCH2CH2CHCHCH3
CH3

الخواص الفيزيائية للكحولات (:)Physical Properties of Alcohols
أ� -درجة غليان الكحولات (:)Boiling Point of Alcohols
تمتــاز الكحــولات بارتفــاع درجــة غليانهــا مقارنــة بال�ألكانــات المقابلــة لهــا ،حيــث تُؤثــر مجموعــة
الهيدروكســيل فــي الصفــات الفيزيائ ّيــة للكحــولات ،ت�أمــل الجــدول ( )5-3للتعــرف �إلــى العوامــل التــي تؤثــر
علــى درجــة غليــان الكحــولات ،ن ِّفــذ النّشــاط ال�آتــي:
الجدول ( :)5-3درجة غليان بعض الكحولات عند ( )1ضغط جوي

الرقم

اسم الكحول

صيغته البنائ ّية

درجة غليانه ( ْس)

1

ميثانول

CH3OH

64.9

2

�إيثانول

CH3CH2OH

78.4

3

 -1بروبانول

CH3CH2CH2OH

97.4

4

 -1بيوتانول

CH3CH2CH2CH2OH

117.7

5

-2بيوتانول

6

-2ميثيل-2-بروبانول

7

-1بنتانول

CH3CHCH2CH3
OH

99.5

CH3
CH3

C

CH3

82.2

OH
CH3CH2CH2CH2CH2OH

138
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لعلّك لاحظت �أ ّن درجة غليان الكحولات تعتمد على عدة عوامل ،منها:
السلسلة الهيدروكربونية �إلى ارتفاع درجة غليان
طول ّ
السلسلة الهيدروكربونية :تُؤدي الزيادة في طول ّ
الكحول؛ بسبب زيادة كتلته الموليّة.
السلسلة الهيدروكربونية :تت�أثر درجة غليان الكحول بموقع
موقع مجموعة الهيدروكسيل على ّ
السلسلة الهيدروكربونية؛ ل�أ ّن قدرة الكحول على التَّرابط الهيدروجيني بين
مجموعة الهيدروكسيل على ّ
جزيئاتها تت�أثر بموقع مجموعة الهيدروكسيل ،فقدرة الكحولات على الترابط بين جزيئاتها ت�أخذ الترتيب
ال�آتي :ال�أولية < الثانوية < الثالثية.
شكل جزيء الكحول:كما م ّر معك سابقاً ،تعتمد درجة غليان المركّبات العضوية ،كال�ألكانات على
شكل الجزيء ،فمثلاً :درجة غليان البيوتان �أعلى من درجة غليان -2ميثيل بروبان؛ ل�أ ّن مقدار الروابط
الثانوية في الجزيئات غير المتفرعة �أعلى منها في الجزيئات المتفرعة .وتنطبق هذه الحالة على درجة
غليان الكحولات.
ب -ذائبية الكحولات (:)Solubility of Alcohols
تذوب الكحولات بشكل عام في الماء؛ بسبب احتوائها على مجموعة الهيدروكسيل القطبية،
التي تك ّون ترابطاً هيدروجينياً مع جزيئات الماء ،كما هو موضح في الشكل (.)2-3

جزيء الميثانول

الرابطة الهيدروجينية
جزيء الماء

الشكل ( :)2-3الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الميثانول وجزيئات الماء
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بعض تطبيقات الكحولات ):(Applications of Alcohols
CH2 CH2
لقد تعلمت في وحدة المحاليل �أ ّن جلايكول ال�إ يثلين (
OH
OH
السيارات ،وتُستخدم الكحولات في عمليات التصنيع الكيميائي؛ لتحضير بعض
للتجمد في مب ّرد ّ
المركّبات العضوية ،كال�ألكينات ،وال�ألدهيدات ،والحموض الكربوكسيلية ،وهاليدات ال�ألكيل ،والجدول
( )6-3ال�آتي ُيبين بعض استخدامات مجموعة من الكحولات:
) ُيستخدم كمادة مانعة

الجدول ( :)6-3بعض استخدامات مجموعة من الكحولات

الكحول

بعض الاستخدامات

الجليسرول

صناعة مواد التجميل.

ال�إ يثانول

ُمذيب لبعض المواد كالدِّهانات ،ووقود حيث
ُيضاف �إلى الجازولين.
ُمذيب لبعض المواد ،كالدِّهانات.

-2بروبانول

الجازولين:
هوخليــط مــن مركبات
هيدروكربونيــة عــدد
ذرات الكربــون فيــه
مــن ( )12-6و ُيعــرف
ببنزيــن الســيارات.

( :)3.2.3ال�أمينات (:)Amines
تحتــل ال�أمينــات مكانــة جيــدة فــي الصناعــات الكيميائيــة ،ف ُتع ـ ّد م ـواد �أساســية لتحضيــر المـواد
الصيدلانيــة والمبيــدات الحشــرية ،وهــي مركبــات مشــتقة مــن مركــب ال�أمونيــا ( ،)NH3نتجــت مــن
اســتبدال مجموعــة �ألكيــل( )R-مــكان ذرة هيدروجيــن �أو �أكثــر ،وعليــه صنّفــت ال�أمينــات حســب عــدد
المجموعــات ال�ألكيليــة المتصلــة بــذرة النيتروجيــن �إلــى:

RNH2

R2NH

R 3N

أ�مين أ�ولي ( ) ْ 1

أ�مين ثانوي ( ) ْ 2

أ�مين ثالثي ( ) ْ 3

تسمية ال�أمينات ال�أولية:
تُسمى ال�أمينات ال�أليفاتية ال�أولية باعتبارها مشتقات من الهيدروكربونات ،ويشار للمجموعة
( )-NH2باسم �أمينو.
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مثال :س ِّم كل من المركّبات ال�آتية؟
H
N
H

H
C
H

H
C
H

NH2
CH3CHCH3

H

CH3 NH
2
CH3CHCH2CHCH3

الحل:
باستخدام قواعد تسمية ال�أمينات ال�أولية ،تكون �أسماء المركبات كال�آتي:
H
H H
H C 2 C1 N
H H
H
�أمينو ايثان

NH
1 2 23
CH3CHCH3

CH NH
5 4 33 2 21
CH3CHCH2CHCH3

�-2أمينو بروبان

�-2أمينو-4-ميثيل بنتان

الخواص الفيزيائية لل�أمينات (:)Physical properties of Amines
تُع ّد ال�أمينات-التي تحتوي على عدد قليل من ذرات الكربون-غازات �أوسوائل ذات درجات
غليان منخفضة لها رائحة نفاذة تشبه رائحة ال�أمونيا ،وتمتاز ال�أمينات ب�أنها مركّبات قطبية ،وتُك ّون روابط
هيدروجينية بين جزيئاتها ،ولذلك لها درجات غليان �أعلى من المركبات غير القطبية ،والهاليدات ال ُمقاربة
لها في الكتلة المولية ،و�أيضاً تذوب ال�أمينات في الماء ،بسبب قدرتها على تكوين روابط هيدروجينية مع
جزيئات الماء ،لاحظ الشكل (.)3-3
R
O H

N H

H

H

H

O

R N H

H

H

الشكل ( :)3-3الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الماء وال�أمينات

سؤال :ما العوامل التي تؤثر في درجة غليان ال�أمينات؟
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( :)4.2.3ال�ألدهيدات والكيتونات (:)Aldehydes and Ketones
هي مجموعة من المركّبات العضوية التي لها نفس المجموعة الوظيفية ،ولتتع ّرف �إلى هذه المركّبات،
الصيغ ال�آتية ،ثم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:
تم َّعن ِّ
O
O
O
O
CH3 C CH2 CH3 CH3 C H CH3 C CH3 CH3 CH2 C H
�إيثانال (�ألدهيد)
بروبانون (كيتون)
بروبانال (�ألدهيد)
بيوتانون (كيتون)
 -1ما المجموعة الوظيفية المشتركة لل�ألدهيدات ،والكيتونات؟
الصيغة العامة لكل من ال�ألدهيدات ،والكيتونات.
 -2استنتج ّ
 -3ما المقطع المشترك بين �أسماء ال�ألدهيدات؟ وما المقطع المشترك بين �أسماء الكيتونات؟
O
الصيغــة العامــة
الصيغــة العامــة لل�ألدهيــدات هــي  ، R C Hبينمــا ّ
الصيــغ الســابقة �أ ّن ّ
يتب ّيــن لــك مــن ِّ
O
للكيتونــات هي َ  R C Rوتشــترك ال�ألدهيــدات ،والكيتونــات بالمجموعــة الوظيفيــة نفســها التــي
O
قـــد تكـــون مجموعتـــا  Rو َ Rفـــي
تُســمى بمجموعــة الكربونيــل ( .( C
الكيتـــون متماثلتيـــن �أو مختلفتيـــن.
تســمية ال�ألدهيــدات والكيتونــات باســتخدام
نظــام ال�أيوبــاك (:)IUPAC
تُس ّمى ال�ألدهيدات بخطوات تسمية ال�ألكانات نفسها ،ولعلَّك قد توصلت �إلى �أنّه ُيضاف
المقطع (ـــال) �إلى اسم ال�ألكان المقابل ،بينما تُس ّمى الكيتونات بالطريقة نفسها ،ولكن يضاف المقطع
السلسلة الهيدروكربونية ال َّرئيسة من ال َّطرف ال�أقرب
(ـــون) �إلى اسم ال�ألكان المقابل ،على �أن يتم ترقيم ّ
لمجموعة الكربونيل.
مثال
اكتب الاسم النظامي للمركبين ال�آتيين:
CH3
O
CH3CHCH2CH2CCH3

،

CH3
O
CH3CHCH2CH2CH
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الحل:
باتباع قواعد التسمية النظامية لل�ألدهيدات والكيتوناتُ ،يس ّمى المركّبان السابقان كال�آتي:
O
CH3
6 5 4 3 2 1
CH3CHCH2CH2CCH3
-5ميثيل-2-هكسانون

O
CH3
5 4 3 2 1
CH3CHCH2CH2CH
-4ميثيل بنتانال

ت�أخــذ ذ ّرة الكربــون فــي مجموعــة
الكربونيــل فــي ال�ألدهيــد رقــم
واحــد دائم ـاً.

سؤال:
CH3
O
اكتب الاسم النِّظامي للمركّبين المجاورين، CH CCH CH CCH :
3
2
2
3

H

O
C

H

CH3
بعض تطبيقات ال�ألدهيدات والكيتونات (:)Applications of Aldehydes & Ketones
تُستخدم ال�ألدهيدات والكيتونات في عدة مجالات ،فمثلاًُ :يستخدم الميثانال (الفورمالدهايد)
في تحضير محلول الفورمالين الذي ُيستخدم في حفظ ال�أنسجة من التحلّل ،كما ُيستخدم في تفاعلات
البلمرة ،كالميلامين ،كما تُستخدم ال�ألدهيدات في تصنيع المركّبات العضوية ،و ُيستخدم البروبانون
(ال�أسيتون) كمذيب ،وتُستخدم بعض ال�ألدهيدات والكيتونات في صناعة العطور ،فرائحة الياسمين تعود
ل�أحد الكيتونات ال ُمس ّمى � ،Jasmoneأما رائحة الليمون ف ُتعزى �إلى ال�ألدهيد ال ُمس ّمى  ،Citralيستخدم
البروبانون كمؤشر لفحص السكر .

حفظ ال�أنسجة في الفورمالين
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�أطباق من الميلامين

) :(5.2.3الحموض الكربوكسيلية (:)Carboxylic Acids
يســتخدم النــاس كثي ـراً مــن المركّبــات العضويــة ،كالخــل ،والليمــون ،التــي تحتــوي علــى مركّبــات
عضويــة تُعــرف بالحمــوض الكربوكســيلية ،ولتتع ـ ّرف �إلــى الحمــوض الكربوكســيلية الموجــود فــي الخــل،
الصيغــة البنائ ِّيــة ال�آتيــة:
ادرس ّ
O

C

OH

H
H C
H

حمض ال�أستيك (يوجد في الخل)

لعلَّــك لاحظــت �أ ّن الحمــوض الكربوكســيلية تحتــوي علــى
O
مجموع َتــي الكربونيــل (  ) Cوالهيدروكســيل (  ) OHمرتبطتيــن
معاً ،وبذلك تكون صيغتها العامة هي .RCOOH

الصيغة العامة للحموض الكربوكسيلية

تسمية الحموض الكربوكسيلية باستخدام نظام ال�أيوباك (:)IUPAC
تُســمى الحمــوض الكربوكســيلية باســتخدام خطـوات تســمية ال�ألكانــات ،وذلــك ب إ�ضافــة المقطــع
(ويــك) لاســم ال�ألــكان مســبوقاً بكلمــة حمــض ،علــى �أن ت�أخــذ ذ ّرة الكربــون فــي مجموعــة الكربوكســيل
رقــم واحــد دائم ـاً ،كال�آتــي:
OH

O
2
1
CH3 C

حمض �إيثانويك

OH

CH O
3 2 3 1
CH3CH C

حمض-2ميثيل بروبانويك

سؤال:
اكتب الاسم النِّظامي لكل من الحموض العضوية ال�آتية:
Br
CH3CHCOOH

CH3
CH3CH2CHCH2COOH

CH3
CH3CCOOH
CH3
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الخواص الفيزيائية للحموض الكربوكسيلية (:)Physical Properties of Carboxylic Acids
ّ

تُعــ ّد درجــات غليــان الحمــوض الكربوكســيلية �أعلــى مــن
الهيدروكربونــات والمركّبــات العضويــة التــي تحتــوي علــى �أكســجين،
R
R
ولهــا عــدد ذ ّرات الكربــون نفســها ،كال�ألكانــات ،والكحــولات،
وال�ألدهيــدات ،والكيتونــات؛ بســبب التَّرابــط الهيدروجينــي الــذي
يجعلهــا متواجــدة علــى شــكل ثُنائيّــات جزيئيــة ،كمــا هــو ُمبيّــن فــي الشكل ( :)4-3الثُّنائ ِّيات الجزيئية
للحموض الكربوكسيلية
الشــكل ( )4-3المجــاور .و ُيب ّيــن الجــدول ( )7-3ال�آتــي درجــات
غليــان بعــض المركّبــات العضويــة:
O H O
C
C
O H O

الجدول ( :)7-3درجات غليان بعض المركّبات العضوية عند ( )1ضغط جوي

المركّب

بيوتانون

-1بيوتانول

بيوتانال

حمض البروبانويك

الكتلة المولية (غم/مول)

72

74

72

74

درجة الغليان ( ْس)

80

117.7

76

141

وكمــا هــي الحــال فــي المركّبــات العضويــة ال�أخــرى ،تــزداد درجــة غليــان الحمــوض الكربوكســيلية بزيــادة طــول
موضــح فــي الجــدول ( )8-3ال�آتــي .و إ�ذا زاد عــدد ذ ّرات الكربــون عــن
السلســلة الهيدروكربونيــة ،كمــا هــو ّ
ســتّ ذ ّرات ،فـ إ� ّن الحمــوض الكربوكســيلية تتفـ ّكك عنــد محاولــة تحديــد درجــة غليانهــا.
الجدول ( :)8-3درجات غليان بعض الحموض الكربوكسيلية عند ( )1ضغط جوي

المركّب
درجة الغليان ( ْس)

حمض
الميثانويك
100

حمض
حمض
ال�إ يثانويك البروبانويك
141
118

حمض
البيوتانويك
163

حمض
البنتانويك
184

وتذوب الحموض الكربوكسيلية التي لا يزيد فيها عدد ذ ّرات الكربون عن �أربع ذ ّرات بشكل كامل
في الماء؛ بسبب قطبيتها العالية ،ولكن ذائبية الحموض الكربوكسيلية في الماء تقل بزيادة الكتلة المولية
للحمض الكربوكسيلي� ،إلى �أن تُصبح شحيحة الذوبان في الماء.
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بعض مشتقات الحموض الكربوكسيلية:
ين ُتج من تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع بعض المركبات العضوية ال�أخرى ،كالكحولات
وال�أمينات ،مركبات تُدعى بمشتقات الحموض الكربوكسيلية ،كال�إ سترات وال�أميدات.
ال�سترات:
أ�ولاً :إ
تُع ّد ال�إ سترات من �أهم مشتقات الحموض الكربوكسيلية ،وهي مركبات َت ْن ُتج من تفاعل الحموض
موضح في المعادلة العامة ال�آتية:
الكربوسيلية مع الكحولات في الوسط الحمضي ،كما هو ّ
O
R C O Rَ + H2O
�إستر
ماء

H+

R َ OH
كحول

O
R C OH
حمض كربوكسيلي

+

وتمتاز ال�إ سترات المحتوية على عدد قليل من ذرات الكربون ب�أنها سوائل عديمة اللّون ،لها روائح مم ّيزة
لبعض �أنواع مختلقة من الفواكه ،والجدول ( )9-3ال�آتي ُيبيّن بعض ال�إ سترات وروائحها المم َّيزة.
الجدول ( :)9-3بعض ال�إ سترات وروائحها المم َّيزة

ال�إ ستر
O(CH2)4CH3

الرائحة
المم َّيزة

O
 CH3CH2Cالمشمش

بروبانوات البنتيل

O CH3

O
CH3(CH2)2C

بيوتانوات الميثيل

التفاح

ال�إ ستر
O(CH2)4CH3

�إيثانوات البنتيل

O CH3CH2

O
CH3C

الرائحة
المم َّيزة
الموز

O
 CH3(CH2)2Cال�أناناس

بيوتانوات ال�إ يثيل
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تُع ّد ال�إ سترات مصدر ًا مهماً ل�إ نتاج بعض
الصناعات النسيجية ،و �إنتاج �أنواع خاصة من
البلاستيك المستخدم في صناعة قارورات المياه،
والمشروبات المختلفة ،كما سي ُم ّر معك لاحقاً.
وتتفكك ال�إ سترات بوجود قاعدة قوية مثل
هيدروكسيد الصوديوم� ،إلى الكحول وملح الحمض
الكربوكسيلي المكونان لكل منها ،و ُيستغل هذا
الصابونية.
الصناعات ّ
التفاعل في ّ

لا ُينصــح ال�إ كثــار مــن تنــاول الحلــوى
المطاطيــة المل ّونــة والمن ّكهــة بطعــم
الفواكــه المختلفــة ،لمــا تحتويــه مــن مـواد
كيميائيــة لهــا �آثــار جانبيــة علــى الصحــة.

ثاني ًا :ال�أميدات
هــي �أحــد مشــتقات الحمــوض الكبروكســيلية التــي تنتــج مــن تفاعــل
الحمــض الكربوكســيلي مــع ال�أمونيــا �أو ال�أمينــات ،و ُمعظــم ال�أميــدات مركبــات
صلبــة عديمــة الرائحــة بيضــاء اللــون ،تدخــل فــي صناعــة و �إنتــاج بعض الانســجة،
والمبيــدات الحشــرية ،والعلاجــات الزراعيــة.
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H

َR
N

C
O

R

الصيغة العامة لل�أميدات
ّ

3.3ال�أسماء الشائعة لبعض المركّبات العضوية (:)Common Names of Organic Compounds
يوجــد كثيــر مــن المركّبــات العضويــة التــي اشـ ُت ِهرت ب�أســمائها الشــائعة� ،إضافــة �إلــى اســمها النظامــي،
ومــا زالــت هــذه ال�أســماء متداولــة حتــى اللحظــة ،والجــدول ( )10-3ال�آتــي يبيّــن بعــض هــذه المركبــات
و�أســماءها الشــائعة والنظاميــة:
الجدول ( :)10-3الاسم الشائع والاسم النظامي لبعض المركّبات العضوية

الاسم الشائع

الاسم النظامي

الرقم
1

CH2

H2C

�إيثيلين

�إيثين

2
3

CH

HC

CH3Cl

�أستيلين
كلوريد الميثيل

�إيثاين
كلورو ميثان

4

CH3OH

كحول الميثيل

ميثانول

5

C2H5OH

كحول ال�إ يثيل

�إيثانول

6

CH3COCH3

�أسيتون

بروبانون

7
8
9
10
11
12

المركب العضوي

O
H C H
CH3CHO
HCOOH
CH3COOH
CH2

CH2

OH

OH

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

فورمالدهيد

ميثانال

�أسيتالدهيد
حمض الفورميك
حمض ال�أسيتيك

�إيثانال
حمض الميثانويك
حمض ال�إ يثانويك

�إيثيلين جلايكول
جليسرول

�-2،1إيثان دايول
-2،1ثنائي هيدروكسي �إيثان
 -3،2،1بروبان ترايول
-3،2،1ثلاثي هيدروكسي بروبان
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أ�ختبر نفسي
الصحيحة في ك ّل م ّما ي�أتي:
السؤال ال�أ ّول :اختر رمز الاجابة ّ
ُّ
 -1ما الاسم النِّظامي للمركّب (CH3)2CHCH2CH2CH3؟
�أ) -2ميثيل بنتان .ب) -4ميثيل بنتان .جـ) -2،2ثنائي ميثيل بيوتان.

د) �-2إيثيل بنتان.

� -2أ ّي من المركّبات ال�آتية لا تحتوي على مجموعة الكربونيل؟
�أ) ال�ألدهيدات .ب) الكيتونات.

جـ) الحموض الكربوكسيلية.

� -3أ ّي من المركّبات ال�آتية لها �أعلى ذائبية في الماء؟
O
�أ) CH3CH2CH2CH
جـ)

O

CH3CH2C

OH
الصيغة العامة لل�إ سترات؟
 -4ما ّ
�أ) R OH

O
ب) َR C O R

د) الكحولات.

Cl
ب) C CH3
H
H
د) C H
H
O

CH3
H H
H C C
H O

جـ) R C H

O

د) َR C R

 -5ما الصيغة الجزيئ ّية للهيدروكربون الحلقي المشبع الذي يحتوي على �أربع ذرات كربون؟
د) C4H4
جـ) C4H10
ب) C4H8
�أ) C4H6
� -6أي من ال�آتية يعد من تطبيقات الزيوت المعدنية؟
�أ) �أحبار الطابعات.
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ب) القدّاحات .جـ) التنظيف الجاف.

د) مراهم البشرة.

الســؤال الثّانــي :ع ّيــن الخط ـ�أ فــي اســم المركّبــات ال�آتيــة ،ثــ ّم اكتــب الاســم النظامــي
ُّ
الصحيــح لــكل منهــا:
الرقم

الاسم

1

-2ميثيل-4-هكسين

2

�-3إيثيل-5-ميثيل-1-هكسين

الصيغة
CHCH3

الاسم النظامي

CH3
CH3CHCH2CH

C2H5 CH3
HC CCHCH2CCH3
H

الصيغة البنائية للمركّبات ال�آتية:
السؤال الثّالث :ارسم ّ
ُّ
�-2 -1أمينو-4-ميثيل بنتان.
�-4 -2إيثيل-2-هبتانول
الســؤال ال ّرابــع :لــم تقتصــر �أهميــة الهيدروكربونــات علــى اعتبارهــا مصــدراً هام ـاً لانتــاج
ُّ
الطاقــة بــل تعــدت �أهميتهــا لتدخــل فــي مجــالات حياتيــة مختلفــة .ناقــش العبــارة..
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اختبار الفترة الثالثة
السؤال ال�أ ّول :س ِّم المركّبات ال�آتية ،حسب نظام ال�أيوباك:
ُّ
CH3

H3C

CHCH2CH2CHCH
H3C
CH3 CH3
C2H5
CH3CCH CH2
CH3

CH3
CH3CCH2CH3
CH3

السؤال الثّاني :علّل ما ي�أتي:
ُّ
 -1درجة غليان الحموض الكربوكسيلية �أعلى من درجة غليان الكحولات المقاربة لها في الكتلة
الموليّة.
 -2تقل ذائبية المركبات العضوية في الماء بزيادة طول السلسلة الهيدركربونية.
 -3تُستخدم ال�إ سترات في صناعة بعض �أنواع الحلوى.
الصيــغ البنائيــة لل�ألدهيــدات والكيتونــات التــي صيغتهــا
الســؤال الثّالــث :ارســم جميــع ّ
ُّ
الجزيئيــة  ،C5H10Oث ـ ّم اكتــب الاســم النظامــي لــك ّل منهــا.
الصيغة البنائية للمركّبات ال�آتية:
السؤال الرابع :ارسم ّ
ُّ
-3برومو-2-بيوتانون.
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