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ىلوالا ةلحرملا  

 

ماعلا ءايميكلا تارضاحم  

 

 

  ميعن ةنيما م.م



عدة نماذج لتركيب العلماء وضع 

ا وسوف نتناول بعضا منه..... الذرة 

.....

الامنذج اذلرية Atomic models



Dalton’s Theoryنظرية دالتون
1-

الصفات جميبعذرات العنصر الواحد تتماثل في -2
ولكنها تختلف عن ذرات العناصر االخرى

يا يمكن لذرات العناصر المختلفة ان تتحد كيميائ-3
مع بعضها بنسب عددية بسيطة مكونة المركبات



Thomson’s theory نظرية ثومسون

ان اذلرة مكونة من كرة من الشحنات املوجبة وحتتوي عىل 

ابيئعدد من الالكرتوانت اليت تكفي لتحقيق التعادل الكهر



Rutherford’smodel

منوذج رذرفورد

صدر مشع قام بتوجيه شعاع من جس اميت أ لفا الناجتة عن م
ىل صفيحة رقيقة من اذلهب مسكها ( الراديوم )  0,0004ا 

ارصني اخلكربتيدحماطة بغالف  مغطى بطبقة من , مس 
...ا به اذلي يعطي وميضا عند ماكن اصطدام جس اميت أ لف



صفيحة رقيقة من الذهب

غرفة من 

الرصاص
عنصر مشع

ينحاجز من كبريتيد الخارص



...............!!!!لكنه وجد 

...........توقع نفاذ األشعة 



من مشاهداته ردرفوردخرج 
-:اآلتية باإلستنتاجات

نفاذ معظم جسيمات ألفا دون أن تعاني أي1.

.انحراف في مسارها 

انحراف عدد قليل من جسيمات ألفا عن 2.

.نفاذهامسارها أثناء 

.ارتداد عدد قليل من جسيمات ألفا 3.



-:التجربة أقترح نموذج للذرةهذةبناء على   الذرة معظمها فراغ بدليل نفاذ معظم أشعة ألفا دون
.انحراف 

 يوجد بالذرة جزء يشغل حيزا صغيرا جدا بالنسبة لحجم
اف بدليل انحر ( النواة ) الذرة  يحمل شحنة كهربائية موجبة 

.عدد صغير من دقائق ألفا عن مساره 

 تتركز كتلة الذرة بهذا الجزء.

 تحاط النواة بعدد من اإللكترونات مساوية بالشحنة
( .الذرة متعادلة كهربائيا ) للشحنة النواة املوجبة 

 تدور اإللكترونات بسرعة كبيرة كما تدور الكواكب حول
.الشمس 



:االعتراضات على تصور رذرفورد 

طاقتهامنجزءاتفقدالمشحونةاإللكتروناتأن**

لنواةامنتقتربلذلكنتيجةودورانهاأثناءتدريجيا

.الذرةوتنهارالشحناتختالفألإليهاتنجذبثم

.الطبيعةفييحدثالبالطبعوهذا

.والكواكباإللكتروناتبينشبهيوجدالكذلك**



نيلزبورنموذج العالم 
غلب أ ختار منوذجه ذلرة الهيدروجني و ذكل للت

.فورد اليت واهجت افرتاض رذر ال عرتاضاتعىل 



نظرية بور و تفسير نموذج ذرة الهيدروجين

 لكرتوانت .هناك مس توايت طاقة معينة و حمددة تشغلها ال 

 وى املوجودة مادامت تدور يف املس تولمتتصهاطاقة لتشعان الالكرتوانت

.ولتغريهفيه 

 لك مس توى طاقة هل رمق ميزيه يسمى بعدد المك الرئييس (n ) وللك مدار

.مس توى طاقة اثبت 

 تزداد طاقة املس توى بزايدة البعد عن النواة أ ي بزايدة قميةn.

ىل مس توى طاقة أ عىل ذا اكتسب ال لكرتون طاقة معينة ينتقل ا  .  ا 



االعتراضات على نظرية بور

طبيعية فشلت النظرية بتفسير بعض الظواهر ال

توي للعناصر و كذلك تفسير الذرات التي تح

. اإلكتروناتعلى عدد أكبر من 



ةل اذلرة عبارة عن جس مي فراغي يتأ لف من نواة صغرية احلجم ، ثقي

الكتةل ، موجبة الشحنة ويه عبارة عن كتةل اذلرة، ويه عبارة عن 

اة فراغ الربوتوانت املوجبة والنيوتروانت املتعادةل ، ويوجد حول النو 

شاكل هائل تتحرك فيه ال لكرتوانت يف جمالت فراغية خمتلفة ال  

ىل  ، حبيث ل ميكن حتديد اث/ مك 2000وال جحام برسعة كبرية تصل ا 

لكرتوانت خواص  ماكن ورسعة ال لكرتون يف نفس الوقت ، ولال 

ىل خواصها اجلس ميية  .موجية ابل ضافة ا 

النظرية الذرية الحديثة



بنية اذلرة وفق النظرية احلديثة



الجدول الدوري للعناصر الكيميائية

1



بناء الجدول

روسيعالم كيميائي ديميتري إيفانوفيتش مندليف•

وك قام بترتيب العناصر باالعتماد على السل1869في عام 

للعناصرللخصائص الكيميائية( الدوري)

2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


 في البداية جعل لكل عنصر بطاقة دون

عليها درجة االنصهار والكثافة واللون 

والوزن الذري لذرة كل عنصر والقوة 

. الترابطية له

الل مندليف قد حاول تصنيف العناصر من خ

مالحظاته ان بعض العناصر لها خاصية 

.  كيميائية وفيزيائية متشابهة
3



قائمة العناصر الدورية

:اعتمد مندلييف على صفتين في ترتيب العناصر

الوزن الذريترتيب العناصر في السطر الواحد حسب 1.

.ترتيبا تصاعديا من االصغر الى االكبر

ماوية صفات كيترتيب العناصر في العامود الواحد حسب 2.

(.صفات العائلة الواحده. ) فيزيائية مشتركة

4



ىالمشاكل في قائمة مندلييف االول

ثير من في زمن مندلييف كان عدد العناصر المكتشفة اقل بك1)

اليوم 

فراغات بجدوله وقال مندليف أن هذه الفراغات 3لذلك خلف 

.ستمآل بعناصر لم تكتشف بعد

سنة من نشر جدول مندليف استطاع الكيميائيون 16وبعد 

انيديوم اكتشاف العناصر الثالثة المفقودة من الجدول وهي اسك

scandium وجاليومgallium  وجرمانيومgermanium

5



ىالمشاكل في قائمة مندلييف االول

من الوزن الذري لليوداعلىيومالوزن الذري للتيلور( 2

 Teالعنصر 
يومتيلور

I
يود

128.3126.8الوزن الذري 

6



جين تناسب صفات االوكسيومولكن صفات التيلورO 
.Seوالسيلينيوم Sوالكبريت 

 بينما صفات اليودI تناسب صفات الفلورF والكلورCl
 Brوالبروم 

ندلييف اعتمد ميوملحل هذه المشكلة بين اليود والتيلور

.على صفات العائلة وليس على الوزن الذري 

7



القائمة الدورية الحديثة

 قام هنري موزلي بإعادة ترتيب العناصر 1911في عام

.  بحسب العدد الذري

 ،ومع مرور الوقت تم تعديل مخطط الجدول مرات عديدة

اذج حيث أضيفت عناصر جديدة مكتشفة، كما أضيفت نم

.نظرية طورت لتفسير سلوك العناصر الكيميائية

8



القائمة الدورية الحديثة

:العناصر تعتمد القائمة الدورية الحديثة على صفتين لترتيب

د في العناصر المتواجدة في العاموالصفات المتشابهة 1.

(.صفات العائلة) الواحد 

العددالعناصر في الدور او السطر الواحد ترتب حسب 2.

.من الصغر الى االكبر, وليس حسب الوزن الذريالذري

9



10



مناطق الجدول الدوري الحديث 

ي يمكن تمييز خمسة مناطق في الجدول الدور

.الحديث  

عناصروتضم:اليسرىالمنطقة-1

ةالقلويالفلزات(أ1,2)الرئيسيتينالمجموعتين

طقةالمنهذهعناصروتتميز،األرضيةوالقلوية

)األخيرالطاقةمستوىفيSالمجالبملء

.(التكافؤمستوى 11



المجموعاتبقيةوتضم:اليمنىالمنطقة-2

قةالمنطهذهعناصروتتميز،الستالرئيسية

الطاقةمستوىفي(S,P)المجالينبملء

فوتعرهذا.(التكافؤمستوى)األخير

الثمانىالرئيسيةالمجموعاتفيالعناصر

.االنتقاليةغيرممثلةالبالعناصر

12



فيالعناصروتضم:الوسطىالمنطقة-3

رعناصوتتميز،الثمانيالفرعيةالمجموعات

الطاقةمستوىفيdالمجالبملءالمنطقةهذه

عناصروتعرف.(التكافؤمستوى)األخير

منوتتألف،االنتقاليةبالعناصرالمنطقةهذه

عشرةعلىمتسلسلةكلتحوي،متسلسالتثالث

30االنتقاليةالعناصرعددفيكونعناصر

.عنصرا  
13



،لتينالسلسعناصروتضم:السفلىالمنطقة-1

(نادرةالاألرضيةالعناصر)الالنثانيداتسلسلة

تتميزو(المشعةالعناصر)األكتينيداتوسلسلة

مستوىفيfالمجالبملءالمنطقةهذهعناصر

.(التكافؤمستوى)األخيرالطاقة

14
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   :  Quantitative Analysisالتحليل الكمي  - 2

يعني التحليل الكمي للمواد بتقدير كمية (مقدار) المادة كوحدة واحدة عند وجودها في 
أي من الحاالت الثالث (سائل ، غاز ، صلب) أو تقدير نسبة وجود بعض أو كل 

   العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائي أو الخليط.

ويمكن تقسيم طرق التحليل الكمي إلى ثالثة أقسام رئيسية وذلك اعتماداً على الوسيلة 
    المستخدمة إلجراء التحليل:

التحليل الحجمي : يهدف التحليل الحجمي إلى تعيين الحجم من محلول معلوم   -أ
ً مع حجم معين من المحلول  التركيز (محلول قياسي) الذي يتفاعل كميا

 لمطلوب تعيينه.المجهول التركيز وا
التحليل الوزني : يعرف التحليل الوزني بانه تلك العمليات التي تتضمن فصل   -ب

المكون المطلوب تقديره في أنقى صورة ممكنة (غير قابلة للذوبان) يسهل 
وزنها ويمكن حساب مقدار المكون (أو الشق أو العنصر) بعد ذلك بطريقة 

 الحساب الكيميائي.
تعتمد هذه الطرق على بعض  زة (التحليل اآللي) :التحليل بإستخدام األجه  -ت

الخواص الفيزيائية والكيميائية في أغراض التحليل الكيميائي ولذلك فإنها 
تستخدم بعض األجهزة لقياس خصائص محددة للمواد المطلوب تحليلها 
ً مع مقدار المادة تحت  ً طرديا شريطة أن يتناسب مقدار الخاصية تناسبا

  االختيار

  ليل الحجمي:طرق التح

تعتبر طرق التحليل الحجمي من الطرق المستخدمة كثيرا في التحليل الكيميائي  
الكمي وذلك لسرعتها وسهولة التعامل معها  إضافة لبساطة األدوات المستعملة 

 لقياسيوتعتمد هذه الطرق في تقدير تركيز المجهول من معرفة حجم محلول افيها 
)standard Reagentز المعلوم والقياسي الالزم إلتمام التفاعل ، فهو ) ذي التركي

عبارة عن تقدير الحجم في محلول معلوم التركيز بالضبط الذي يتفاعل تفاعال كميا 
  مع محلول المادة المراد تقديرها. الطريقة المستخدمة في التحليل الحجمي  هي

   والتي تعرف بانها : ) titrationالتسحيح المعايرة( 

) للمادة buretteتتم بها اإلضافة البطيئة لمحلول قياسي من السحاحة ( العملية التي
   يتم التفاعل بصورة كاملة . حتى المراد تحليلها

   : ط الواجب توافرها إلجراء التسحيحمن الشرو 
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  تمثيل التفاعل بمعادلة كيميائية موزونة . -1
  أن يكون التفاعل سريع . -2
  أال تكون هناك تفاعالت جانبية . -3
  يكون التفاعل كامال تتحول فيه المتفاعالت لنواتج معلومة .أن  -4
أن يستدل علي نهاية التفاعل بتغير مرئي في احد خصائص المحلول كتغير اللون أو  -5

  تكوين راسب وغيرها .

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  طرق التعبير عن التركيز

  يتم التعبير عن كمية المادة المذابة في المحلول بعدة طرق منها :

ي التر –أ  ز الجزيئ والري )  Mكي واع  ):molar concentration(( الم م ان و اه وه
ز  التراكيز المستخدمة في الكيمياء وتمتاز بسهولة التعامل معها، ويفضل تحويل بقية انواع التراكي

انون : و هو عدد اليها وذلك لسهولة تتبع التغييرات الحاصلة على هذا النوع، ويعرف حسب الق
  المذابة في لتر واحد من المحلول ، أي أن : الموالت من المادة

  

  

    نقطة التكافؤ :

حلول القياسي المضاف من هي النقطة التي  يكون عندها كمية الم 
 و تحدد نظريًا فقط و السحاحة يكافيء كيميائيا كمية المادة المحللة

  عمليًايصعب تحديدها بدقة متناهية 

  نقطة النهاية :

وذلك بحدوث تغير (عمليًا) هي النقطة التي يظهر فيها أن التفاعل قد تم 
فرقها عن  فيزيائي كتغير لون المحلول أو ظهور راسب . ويجب أن يكون

   قليل جدا بحيث يمكن  إهماله تكافؤنقطة ال
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  وبالتالي يكون التركيز الموالري بعد التعويض كاالتي:

  

  او 

اري ز العي دم  : Normal concentration( N(ب ـ التركي ة من اق د النورمالي تع
اتمكافعدد الاالساليب للتعبير عن تركيز المحلول ورياضيا تعرف بأنها  ادة  ئ من الم

  .ة في لتر من المحلول المذاب

  

  وعدد المكافئات يمكن حسابه من المعادلة التالية:

  

  اما الوزن المكافئ فيمكن حسابه من المعادلة التالية:

أختالف  ف ب و يختل ائي وه ل الكيمي ي التفاع ادة ف ة الم ل فعالي دد يمث و ع افؤ ه والتك
   : لتكافؤ كما يليالتفاعل ، فأذا كان التفاعل هو تفاعل حامض مع قاعدة فيكون ا

n عدد الهيدروجينات اذا كان حامض او عدد الهيدروكسيدات اذا كان قاعدة =  

  و عليه  فإن :
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مض اح n = 1 ضاموالح
  )HCl(أحادي

n = 2 مض اح
  )4SO2H(ثنائي

n = 3 مض اح
  )4PO3H(ثالثي

n = 1 القلويات

  )NaOH(أحادي
n = 2 

  )2Ca(OH)(ثنائي
n = 3 

  )3Al(OH)(ثالثي

ا دة أو  دةم مؤكس
 مختزلة

  

  

n عدد اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة =  

  = تكافؤ الفلز n فلز

  = شحنة االيون الموجب n ملح

  

 نستطيع حساب العيارية q Eو بعد معرفتنا لعدد المكافئات الغرامية في المول الواحد
N  : من خالل العالقة التالية  

  

  او ببساطة اكثر فأن :

N = Molar concentration * no. of equivalence 

ي  تخدم ف د يس م يع اً ول ل حالي ز اهم ن التراكي وع م ذا الن ة: ه ة مهم **** مالحظ

التفاعل قدرته على التمثيل الحقيقي لفعالية المواد الداخلة في الكيمياء الحديثة لعدم 

ى  وكذلك الن بعض المواد لها ال عل اكثر من تصرف داخل محيط التفاعل نفسه (مث

افؤ =ذل ك هو حامض قوي (التك ) وايضا هو عامل مؤكسد 1ك فأن حامض النتري

  ).2قوي (التكافؤ =

ا النسب المئوية   : وهي مجموعة من انواع التراكيز التي تعتمد على النسبة المئوية % في تمثيله

  وهي ثالثة انواع: 

  ون :وتعرف حسب القان): weight per volume percentageالحجم (\نسبة الوزن -أ
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ز غم ذلك تكون وحدة التركي الملليلتر وب الغرام والحجم ب وزن هي ب مل \ويجب ان تكون وحدة ال

  وعادة ما تستخدم للتعبير عن التراكيزالعالية المواد الصلبة المذابة في المحاليل السائلة.

  حجم%؟\ملليلتر من المحلول احسب التركيز وزن 500) في NaOHغم من ( 5سؤال: اذيب 

  -ب: حسب القانون :الجوا  

  100الحجم بالملليلتر)*\حجم% = (الوزن بالغرام\وزن    

  مل\غم %1=  %100مل)*500\غم5=( 

  ولتسهيل الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون:

  

  

  

ا  وزن% :\وزن -ب ذر علين ل الصلبة او حين يتع وهي تعبير اخر عن التركيز ويستخدم للمحالي

انون استخد ا ان الق ين لن ره. ومن خالل االسم يتب روجين السائل وغي ام الحجوم كالتعامل مع النيت

  المستخدم لهذا النوع هو:

 

ول  ة للمحل ة النوعي ة او الكثاف د من وجود الكثاف ز يجب التأك وع من التراكي ذا الن ع ه وللتعامل م

  ة كاألتي:مل (كثافة الماء) وتكون الوحدة مشتق\غم1وبخالفه يتم اعتبارها 

  غرام\وزن% = غرام\وزن 

% ×  =   
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 20) حيث تم مزج HClوزن%) لحامض الهايدروكلوريك (\سؤال: اوجد التركيز الوزني (وزن

  كغم من المحلول. 1غرام منه مع 

  الجواب: حسب القانون :

  %100وزن المحلول)* \التركيز الوزني = (وزن المادة 

  %100*]غم  1000*1 \غم  20 [=    

     =2%  

  الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون: ولتسهيل

  

  

ر عن  الحجم:\نسبة الحجم -ج اخر انواع التعبير عن التراكيز بالنسب المئوية ويستخدم في التعبي

ى  اج ال اء وايضا نحت ي الم ذاب ف الكحول الم ائلة ك ل س ي محالي ة ف ائلة المذاب واد الس ز للم التراكي

ز  الكثافة او الكثافة ذا التركي ول. ومن اسم ه يس للمحل ة ول ادة المذاب رة للم ذه الم ة ولكن ه النوعي

  يمكن اشتقاق قانونه كاالتي: 

  

  مل \وتكون وحدة التركيز هي مل

ة هو  ز الحجمي في ا ان التركي اء علم ول من الم ذاب في محل ي الم ا حجم الكحول االثيل سؤال: م

  مل؟ 350وحجم المحلول هو  15%

  لقانون :الجواب: حسب ا

  %100حجم المحلول) *\التركيز الحجمي =( حجم المذاب  

  %100مل * 350\= حجم الكحول االثيلي %15اذن 

% ×  =   
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  ملليلتر من الكحول 52.50حجم الكحول االثيلي =   

  ولتسهيل الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون:

  

  

وزن المادة المذابة بالملي غرام في  : ppmالتركيز بوحدة عدد األجزاء في المليون 
أذا كانت كيلو غرام مذيب أو لتر  مذيب . وللتفريق بينهما نتأكد من معطيات السؤال ف

ة موجودة الميكروغرام في غرام الكثاف ة ب ادة المذاب ول وزن الم واحد  و يمكن أن نق
  مذيب أو مليلتر واحد مذيب.

  كيز الموالري حسب القانون:ولتسهيل الحل يحول هذا التركيز الى التر

  

  

  

  

وزن المادة المذابة بالميكروغرام في  : ppbالتركيز بوحدة عدد األجزاء في البليون 
  كيلو غرام مذيب أو لتر مذيب .

واللي  ز الم رام  : Lالتركي و غ ي كيل ة ف والت ) المذاب ة ( الم ات الغرامي دد الجزيئ ع
  . mol/Kgمذيب 

  النتائجالحسابات الكيميائية و معالجة 
  يقوم الكيميائي بالعمليات التالية بعد إتمام المعايرة :

  تسجيل الحجوم و األوزان المستخدمة في كل معايرة . –أ 

  حساب النتائج وفقا لقوانين المعايرة التي ذكرت سابقا . –ب 

تبعاد  –ج  ذا يعني اس ل و ه ى األق ثالث تجارب عل ام ب د القي ائج بع اختيار أفضل النت
  مليلتر . 0.1لشاذة إن وجدت و أن ال يكون هناك فروق في الحجوم أكثر من النتائج ا

  حساب وسطي النتائج من خالل العالقة التالية : –د 

% ×  = 

PPm×  =   with no density 

Or PPm* =   



  Gravimetric analysis:  ألوزنيالتحليل الكيميائي الكمي  

يمكن تعريف التحليل  تحويل المادة المراد بانه : تقنيه او اسلوب تحليلي يتم فيه  ألوزنيِ 

ذج الذي يحتويه بصورم نقية على شكل عنصر او مركب معلوم تقديرها عن مكونات النمو

 للمادة المراد تقديرها . 

نيات التي تقيس الكتلة او التغير في الكتلة ، في اغلب االحيان تتطلب هذه ويشمل جميع التق

الطريقة اجراء العديد من التفاعالت الكيميائية والعمليات التقنية لغرض تحويل المكون المراد 

تقديره الى مركب كيميائي نقي وثابت نسبيا يمكن وزنه بشكل دقيق ، من معرفه التركيب 

ومعرفة االوزان الذرية يمكن وبطريقة وزون وباالستعانه بمعادالت التفاعل الكيميائي للشكل الم

حسابية بسيطة معرفة مقدار او النسبة المكون المجهول في النموذج ، يمكن تقسيم طرق 

 التحليل الوزني الى اربعة طرق هي : 

 

  الطرق المستخدمة في التحليل الوزني :

                                  precipitation methodsطرق الترسيب  -1

                               evolution or volatilizationطرق التطاير   -2

                        particulate gravimetricطرق الوزنية الدقائقية   -3

                elector gravimetric methodsطرق الترسيب الكهربائي      -4

 

باستخدام ايونات  Agclعن طريق ترسيبه بشكل مركب  -Clقدير ايون الكلوريد فعند ما يكون ت

 ( هذه تسمى بالطرق الترسيبية . ه ) محلول نترات الفض  +Agهالفض

الطاقة الحرارية او الكيمائية الزالة   Thermal or chemical eneringوعند استخدام 

في المواد الغذائية   Moistureلرطوبة مكون او مكونات القابلة للتطاير ، مثال عند تعين ا

 يتبخر الماء الموجود في العينة وتسمى مثل هذة االساليب بالطرق التطايريه . 

  analyteالتي تضمن تعيين دقائق المادة المحلله   لطرق الوزنية الدقائقية فهي الطرقاما ا

الص ، وعندما يتم بعد فصلها عن المنشأ ) النموذج ( بأستخدام طرق الترشيح او االستخ

كمادة صلبة على السطح قطب الكاثود في الخلية الكهروكيميائية فهذه  analyteترسيب ال 

 .تدعى طرق التحليل الوزني الترسيبي الكهربائي 

 

 مميزات طرق التحليل الوزني : 

 تعتبر طرق سهله ال تحتاج الى اجهزة معقدة وقليلة الكلفه . -1

 ي وبلورات كبيرة سهلة الغسل والترشيح والتجفيف.                                                 يكون الراسب ذو وزن جزيئي عال -2

 تمتاز بدقة عالية وخصوصا اذا كان الترسيب من محلول متجانس .  -3

 

 مساوئ طرق التحليل الوزني : 

 تعتبر طريقة بطيئة احيانا تحتاج فترة زمنية طويلة مقارنة بالطرق االلية .  -1

صول تلوث احيانا اثناء عملية الترسيب بسبب وجود مواد متشابهة بالخواص ح -2

 التركيبية تترسب مع المادة المراد تعينها .

اثناء الغسل والتجفيف واد او عدم خروجها وث الحاصل من عدم التطاير بعض المالتل -3

 فهذا يقلل من دقة الطريقة . 

 

 

 

 

 



 طرق الترسيب الكيميائي الوزني : 

ر الطرق شيوعا في التحليل الكيميائي الكمي الوزني ، تعتمد باالساس على الذوبانية وهي اكث

وحاصل االذابة وامكنية تكوين رواسب او امالح شحيحة الذوبان نتيجة تفاعالت كيميائية معينة 

 الوزني . Qualitativeوان اغلب الرواسب المعروفة في التحليل الكيميائي النوعي  

 

 لكمي الوزني الترسيبي : خطوات التحليل ا

           Preparation of Sample and dissolutionتهيئة النموذج واالذابة  -1

                                                    Precipitation of analyteالترسيب  -2

                              Digestion ore Aging of Solutionمير الهضم والتع -3

                                        Filtration of precipitationرشيح الراسب ت -4

                                            Washing of precipitationل الراسب غس -5

                                     Drying and ignitionتجفيف وحرق الراسب      -6

                                     Weighing and Calculationالوزن والحسابات  -7

 

 اوال : تهيئة النموذج واالذابة : 

A – ناسب من العينة المراد تقديرها ) تقدير مكون ما فيها ( . اختيار وزن م 

 B –  درجة مئوية ، الزالة           120الى  100تجفيف العينة لمدة ال تقل عن ساعتين بدرجة حرارة       

 الرطوبة )الحصول على وزن مضبوط ( . 

C –  . حساب التغيرات في الوزن مثل فقدان الماء او المواد التطايرة او كليهما 

D –  اذابة العينة واختيار المذيب المناسب ، وتتوقف عملية االذابة على نوع االرتباطات

 لمكونات النموذج ) العينة (.

 ات االيونية يكون الماء مذيب مناسبا لها .فلمكونات ذات االرتباط -1     

 االرتباطات الجزيئية الالقطبية تكون المذيبات الهيدروكاربونية مثل البنزين مناسبا لها . - 2    

 االرتباطات الجزيئية القطبية يعتمد اختيار المذيب على قطبية النموذج وان المذيبات  -3     

  

E – جربة وهي : استخدام ظروف مناسبة اخرى للت 

 المحلول . PHتثبية حامضية المحلول  -1    

 .درجة حرارة المحلول  -2    

 . Separation of temperatureازالة المواد المتداخلة قبل بدء عملية الترسيب  -3    

 . interferingمالحضة ان كان هناك تطاير قد يحصل  -4    

 : Precipitation of analgteثانيا : الترسيب 

عن بقية المكونات الموجودة  analyteالمكونات المراد تقديرها الفصل الترسيب : هي عملية 

 (( المناسب . هي  precipitantفي المحلول عن طريق اضافة العامل المرسب )) 

 عاده صلب نتيجته تفاعل كيميائي .  –عملية خلق طور جديد               

 

من العامل المرسب الذي يتفاعل مع المكون المراد ترسيبه تتم عملية الترسيب بأضافة زيادة 

 بشرط ان يكون لدينا مركب شحيح الذوبان يحتوي المادة المراد تقديرها .

 

 

 

 

 

 : يمكن تعريف العامل المرسب هو المادة الكيميائية التي تسبب  precipitantالعامل المرسب 



 المادة الذائبة المراد تقديرها مكونة رواسب او امالح  ترسيب                                         

 شحيحة الذوبان في الماء والعوامل المرسبة قدتكون ايونات                                         

 ال عضوية او كواشف عضوية ويجب ان يتصف العامل                                         

 المرسب :                                          

                                                                                                                                                      : يفضل ان يكون الكاشف المرسب ذو  Selectivityاالنتقائية  -1

 االمكان ويكون معقد اوملح ) راسبا ( قليلية العالية االنتقائ               

 المحلول ومميز اما بالون او بحجم البلورات .الذوبان                

 : بصورة عامة اليوجد مرسب خاص جدا Specificityالتخصصية  -2

  ريقة الوزنية دون غيره من المواد ،وان الط اليون واحد فقط                                           

 المرسبات  بعض الطرق االخرى ، الواقع ان خصوصية من                                          

 المستخدمة هي انتقائية اكثر من كونها تخصصية حيث                                      

 نات وليس ايون واحد .يمكن ان ترسب مجموعة من االيو                                     

 واالمثلة عليها ترسيب المواد على شكل هاليدات او                                      

  كبريتيدات او هيدروكسيدات او كرومات وغيرها .                                     

 

                                                         عملية ايقاف الراسب المتكون في حالة          -: Digestionهضم الراسب  -3

             تماس مع المحلول ) السائل االصلي ( في درجات حرارة                 

 عالية لفترات تتراوح بين بضع دقائق الى عشرة ساعات .                                         

 لكن في هذه العملية حصول تغيرات عديدة .                                          

 ترتيب االيونات داخل الهيكل البلوري لبلورات الراسب .  -أ

اعادة ترسيب من جديد مما يجعل البلورة ملساء وشكلهل المنتظم ويمنع الملوثات  -ب

)االمتزاز( على السطح او بين الطبقات في حالة الترسيب الغير منتظم بعبارة اخرى 

 لل التلوث . يق

 نمو البلورات بشكل اكبر من السابق . -ت

  

 : ان عملية Filtration of washingترشيح الراسب وغسله  -4

 الترشيح تكون سهله عند اتباع الطرق واالساليب الصحيحة                  

 في عملية الترسيب ، تستخدم ورقة الترشيح او المواد                  

 االخرى ويكون الترشيح جيدا كلما كان حجم البلورات                  

 المترسبة كبير ، ويفضل الترشيح السريع لمنع الترسيب                  

 الالحق .                  

ان عملية غسل الراسب تجري ضمن قواعد معينة واختيار ) المذيب ( محلول الغسل المناسب 

ى الراسب والتي لم تزول بعملية الهضم وان سائل الغسل يسمح بازالة الملوثات المتبقية عل

 يمتاز بما يلي : 

G-  . يكون الغسل اكثر فائدة عندما يكون حجوم قليلة ولعدة مرات 

A-  . ان ال يذوب الراسب المراد ترشيحه بل يذيب المواد الغريبة 

B-  . مناسبا الذابة الشوائب الموجودة على الراسب 

C- يبات الكتروليتيه للراسب الغروية مثل يفضل استخدام مذAgcl  3وFe(oH)  كونه يساعد

يفضل استخدام حامض النتريك  على عملية التبادل االيوني في حالة حصول تلوث باالمدصاص

 .   Agclالمخفف مثال لغسل راسب 

D-  يفضل ان يكون ايون مشترك مع الراسب بكمية معتدلة التؤدي الى تكوين ايونات معقدة

 دة .زائ



E-  يجب ان النختار محاليل غسل قد تعيد الحالة الغروية للراسب او يشتت دقائق الراسب

 . المتكتلة 

F-                                                                                  . ان يكون سهل التطاير في درجات حراره التجفيف                     

 

                 بعد اكمال من ترشيح وغسل الراسب وقبل اجراء     -التجفيف والحرق : -6                        

 الوزن قد يتبقى جزء من الشوائب الطياره اضافة الى المذيب  عملية                            

 والترسيب ، والمذيب  المستخدم في عملية االذابة االولية لنموذج                            

 المستخدم في عملية الغسل فيمكن التخلص منها اما بالحرق او التجفيف                             

 فعند وجود الشوائب يمكن التخلص منها بالحرق ، اما الرطوبة فيمكن                            

 يف . التخلص منها بعملية التجف                            

يرسب احيانا على شكل او هيئة   analyteومن الجدير بالذكر ان المكون المراد تقديره ال

لما يشار له بصيغتا الوضعية لذا فلراسب الناتج يحول الى شكل اخر تركيبها غير مطابق 

 لغرض وزنه . 

 ية .ان الصيغة االولى تسمى بالصيغة الترسيبية والصيغة الثانية تسمى بالصيغة الوزن ●

 

 في ما يلي امثلة توضح الصيغة الترسيبية والوزنية لتحليل بعض العناصر : 

 Analyteالصيغة الوزنية                اليغة الترسيبية             ) العنصر المحلل ( 

   3O2Al                       3H)l(OA                             Al                             

        3O2eF                        3H)Fe(O                            Fe                              

        7O2P2o           Zn2.6H4OP3)4Zn                       Zn(NH                         

                      

صيغة الوزنية . اضافة الى ذلك الترسيبية الى أي ان بعض الرواسب تحرق لتحويل صيغتها 

فالرواسب تحتوي كميات غير معروفة من الماء وقد تكون ملتصقة بها خارجيا او موجودة 

معها بشكل من االشكال وقبل وزن الراسب يجب التخلص من هذا الماء عن طريق تسخين 

 اجد الماء مع الراسب . الراسب ) التجفيف ( او حرقه وتعتمد هذه الحالة على نوع وشكل تو

على السطح الخارجي وتعتمد كمية على   adsorbed waterماء مميز  -1

 رطوبة الجو .

وهذا الماء يحويه الراسب في فجوات   Occluded waterماء محتبس  -2

 الداخلية الموجودة ضمن البلورة .

مية ماء االمتزاز الداخلي : ويكون قد امتز خالل عملية النمو البلوره وتزداد ك -3

 في الرواسب الجالتينية . 

 ماء التبلور .  -4

 

 ان فوائد عملية التجفيف والحرق يمكن تلخيصها : 

 ازالة الرطوبة وجميع انواع الماء المتواجد مع الراسب مكا ذكر سابقا .  -1

 ازالة المواد المتطايرة الناتجة من ماء الغسيل والشوائب العضوية . -2

رى مثال تحويل االوكزاالت الى الكاربونات ، وهناك تحويل المادة المترسبة الى مادة اخ -3

 امثلة منها : 

Cao     ▲         3Ca Co       ▲    4o2Cac 

 

 7o2p2▲       Mg     o 2.xH4po3)4(NH2Mg 

 

3o2▲        Fe      o2.xH3Fe(oH)  



 الوزن لوزن المادة بعدالوزن والحسابات : يستخدو الميزان الدقيق في  -7                         

 تجفيفها او حرقها وان الصيغة الموزونة هي التي تعتمد في عملية                          

  الحسابات التالية .                         

 

 الحسابات في التحليل الوزني : 

المعادلة تبين ان المعادلة التالية ال تعطينا وصفا نوعيا ولكن ايضا وصفا كميا حيث ان هذه 

 االمور التالية : 

 Agcl                  -+ Cl +Ag 

 

 -Clان هذه المعادلة تبين ان ايون واحد من الفضة يتفاعل مع ايون واحد من الكلويد  -1

 ليعطي جزيئة واحدة من كلوريد الفضة .

ان موال واحد من ايونات الكلوريد تتفاعل مع موال واحدا من ايونات الفضة ليعطي  -2

   جزيئة موال واحدا من جزيئات كلوريد الفضة .

  143.32gمن كلوريد ليعطي   35.45gمن ايونات الفضة تتفاعل مع  107.868gان  -3

 من كلوريد الفضة على اعتبار ان 

 الوزن                               

 --------------------عدد الموالت = 

  الوزن الحزيئي                         

ويكون التفاعل تاما  pureان ما ذكر سابقا في الفقرات تبين ان المادة تكون نقية  -4

completion . 

 

  : Factor  Gravimetricالعامل الوزني

  Analyteهو النسبة بين وزن الصيغة للمادة المراد تقديرها  -يمكن تعريف العامل الوزني :

 يغة الوزنية بأخذ ن الصيغة للتركيب او الشكل او للصزالى و                                       

 النظرلعدد الموالت في البسط و المقام .                                        

            A                       الوزن الفورمالي للمادةa         Md of analyte 

 G.F=  ---------------------- × -----     ----------------------------العامل الوزني = 

                 B     الوزن الفورمالي للصيغة الموزنةb     Mw of weighing    

في البسط والمقام متكافئة  Mwعبارة عن اعداد صحيحة لجعل وزن الصيغة   a,bحيث ان 

 كيميائيا .

 

 ان وزن المادة المحللة يمكن ايجادها حيث :●

Wt of Analyte = G . F × wt . ppt 

 وزن الصيغة الموزنة  ×وزن المادة المحللة = العامل الوزني 

 

 اما النسبة المئوية :●

              Wt of analyte  

A % = --------------------- × 100  

              Wt of sample  

 وزن المادة المراد تحللها              

A %  =------------------------- × 100  

 وزن العينة                       

 



 

 

 مالحظات وقواعد ليجاد العامل الوزني : 

المادة المراد  Analyieان العمل الوزني يجب ان يحتوي على الصيغ الكيميائية لل -1

 تقديرها في البسط والصيغة الكيميائية للمادة الموزنة في المقام .

( بين الصيغتين بين البسط والمقام   Oغير االوكسجين )ن هناك ذرة مشتركة اذا كا -2

يجب ان تضرب بالبسط والمقام بعدد صحيح تتساوى معه عدد هذه الذرات في البسط 

 والمقام . 

 

 



:الصيغة الكيميائية 

هامشاركتونسبةالمركبتكوينفيالمشاركةالذراتنوعتوضح
.بعضهامعالذراتترابطوطريقة

المكونةالذراتفيهاتتواجدنسبةأبسطهي:األوليةالصيغة•
.الكيميائيللمركب

مركبللالمكونةللذراتالحقيقيةاألعدادتمثل:الجزيئيةالصيغة•
.الكيميائيالمركبجزيءتمثلوهيالكيميائي

CH4الميثانغازH2Oالماءصيغةمثل

بعضالبعضهامعالذراتترابططريقةتوضح:البنائيةالصيغة•
.المركبلتكوين



البنزين: مثال

CHالصيغة البسيطة 

C6H6الصيغة الجزيئية 

:الصيغة البنائية

2

2



المائية المحاليل

الالكتروليتاتالكتروليتات

محاليل موصلة 

.             للكهرباء

محلول ملح :  مثل 

.                                                                                                                       الطعام 

ة محاليل  غيرموصل

.             للكهرباء

محلول :  مثل 

.                                                                                                                       السكر 

هي المحاليل التي يكون فيها المذيب هو الماء: المحاليل المائية

المحاضرة الخامسة

3



االلكتروليتات

قوية                   

كلوريد : مثل 

الصوديوم

ضعيفة                   

مض الخل اح: مثل 

.

لياً تتفكك وتتأين ك

.في الماء 

زئياً تتفكك وتتأين ج

.في الماء 

المحاضرة الخامسة
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أنواع المحاليل

األكسجين في

.الماء 
ول في كحال

.الماء 

ءالملح في الما

.من حيث حالة المادة : أوالً 

لصلب في سائلسائل في سائ غاز في 

سائل

5



تهااذابيمكنالمذابمنكميةأقصىهي:الذائبية

حرارةدرجةدرجةعندالماءمنمغ100في

.معينة

.من حيث التركيز: ثانياً 

مشبعة

مركزة مخففة
ةغير مشبع

6



العوامل المؤثرة في الذائبية

.طبيعة المذاب والمذيب -1

.درجة الحرارة -2

.الضغط -3

.عوامل أخرى -4

7



تحتوي على الهيدروجين
وتعطيتذوب في الماء وتتفكك 

.البرتونات

إلى األحمر pH ورقيحول لون 

HCl مض امثال ح
حمض الخليك 

تذوب في الماء وتتفكك إلى أيونات 
(OH-)الهيدروكسيد أيوناتوتعطى 

إلى الون األزرقpHحول لون ورق ت
مثال هيروكسيد الصوديوم

مونيااال

خواص القواعد

خواص األحماض والقواعد

االحماض والقواعد

8



و القواعد عدة تعريفات تنسب كال منها االحماضتم تعريف 

قائلهاإلى 

تعريف العالم الكيميائي      :ارهينيوس

المحاليل المائية أيونات فىتنتج التىتلك المواد هىاألحماض 
الهيدروجين

المحاليل المائية أيونات فىتنتج التىتلك المواد هىوالقواعد 
الهيدروكسيل

9تعريف األحماض و القواعد حسب نظرية ارهينيوس



تد و لوريشتعريف العالمان الكيميائيان برون

(  تهب)مض هو المادة التى يمكن أن تعطىاينص على أن الح
+ Hبروتونا او اكثر لقاعدة   

ثر وبالتالى فإن القاعدة هى التى يمكن أن تستقبل بروتون او اك
مضامن الح

10يتد ولورشتعريف األحماض و القواعد حسب نظرية برون



مض حسب نظرية برونشتد و لوري على اعطاء او منح اتقاس قوة الح
ا و مض الذي يعطي البروتون بسهوله يعتبر حمضا قوياالبروتون فالح
العكس صحيح

مثال على االحماض القويه

حمض كلوريد الهيدروجين   HCL

H2SO4حمض الكبريتيك  

االحماض القويه هي التي تتفكك بشكل كلي لتعطي ايون الهيدروجين

HCL  + H2O                 H3O+  +   Cl-

مض والقاعدهاقوة الح
11



HCl +   H  O              H      +      Cl2

+ -

H  SO     +   H  O            2H    +  SO  2 2 4

+ =

4

CH  COOH  + H  O           CH  COO  +  H  23 3

+-

حمض الكلور

حمض 

الكبريت

يكحمض الخل

13



NH    +    H  O                NH    +   OH  23 4

+ -

NaOH   +  H  O          Na    +   OH  2
+ -

Na  CO   +  H  O           2Na  + HCO  + OH 22 33

+

كربونات صوديوم

مهيدروكسيد صوديو

نشادر

--

15



714 0

قاعدي متعادلحامضي

ني  شكل يوضح انواع المحاليل بداللة الرقم الهيدروجي

:من الشكل السابق نجد ان

pH <7في المحاليل الحامضيه 

pH >7في المحاليل القاعديه 

pH =7في المحاليل المتعادله  

16



مياء العضويةــــــــالكي

فرع من الكيمياء يتناول دراسة هو 
.مركبات عنصر الكربون  



؟( مركبات الكربون ) ما سبب اهتمامنا باملركبات العضوية 

:يرجع اهتمامنا بمركبات الكربون لسببين 
حيث يبلغ عدد مركبات الكربون املعروفة, كثرة مركبات الكربون 1.

وهذا العدد أكبر من عدد مركبات , مليون مركب 3اليوم ما يقارب 

.العناصر األخرى مجتمعة 
فمركبات الكربون تحتل, أهمية مركبات الكربون بالنسبة لإلنسان 2.

مكانة مهمة في الحياة فالغذاء والسكن واملالبس واألدوية واملنظفات 
. واملبيدات الحشرية  وادوات التجميل معظمها من املركبات العضوية



؟ما هي أهم أسباب كثرة مركبات الكربون 

قوية مكونة بروابطببعضهاذرات الكربون على االرتباطقدرة1.
.سالسل جزيئية مختلفة األشكال واألحجام 

ذرات الكربون على االرتباط بذرات عناصر أخرى كاألكسجينقدرة 2.

.وغيرها الهالوجينات والنيتروجين و

وهذا ما يعرف, طريقة ارتباط العناصر في الجزيئات العضوية اختالف3.

.بظاهرة التشكل 



؟ما هي مصادر املركبات العضوية

 كانت أعضاء الكائن الحي هي املصدر األساس ي ملركبات 
ً
قديما

,( العضوية)ومن هنا جاءت كلمة  , الكربون 

أما اليوم فإن النفط والفحم الحجري يعتبران من أهم مصادر 

.املركبات العضوية 



؟ما هو التركيب العنصري للمركبات العضوية

املركبات العضوية من عنصر الكربون كعنصر أساس ي كون تت

باإلضافة إلى الهيدروجين  واألكسجين والنيتروجين والكبريت 

.والفسفور وغيرها من العناصر 



؟العضويةاملركباتترتبط العناصر في كيف

ترتبط العناصر في املركبات العضوية بروابط تساهمية 
.وكل عنصر يرتبط بعدد من الروابط مساٍو لتكافئه 

رباعي

ثالثي

ثنائي

أحادي



تربطيالتالكيميائيةالروابطمنالعديدهناك

،لفةالمختالموادفيوالجزيئاتالذراتبين

ساهميةالتوالرابطةاأليونيةالرابطةوتعتبر

.الروابطهذهأشهرمن

الروابط الكيميائية 



رتبطوتبعضهامعلالتحادالعناصرتميللماذا

؟المركباتلتكونمعا ً

منعدداكتسابهاأوبفقدانهاالعناصرالن:الجواب

إلىتصلوالمشاركةالمساهمةحتىأواإللكترونات

وضعاقةطفتكون(الخامل)الثابتاإللكترونيالتركيب

.لهالمكونةالعناصرطاقةمجموعمنأقلالمركب



التساهميةالرابطة 
وعـاً في تعتبر الرابطـــة التــساهميــة أكثر الروابـط  شي

رة عباهيوالرابطـة التساهمية . المركبات العضويـة 

تيجـة عن زوج من االلكترونات يربط بين ذرتين تكون ن

مساهمــة كل من الذرتين بإلكترون واحــد من مستــوى

:  والرابطة التساهمية إما أن تكون. التكافؤ

رابطة قطبيةرابطة غير قطبية

مختلفةالسالبية الكهربية للذرتينمتساويةالسالبية الكهربية للذرتين

(مشحونة)(غير مشحونة)



الرابطة التساهمية 





إلىعنصرمنأكثرأوإلكترونانتقالنتيجةتتكون

وااليونالموجبااليونيتكونوبذلك,آخرعنصر

.السالب

الفرقذاتالعناصرذراتبينالرابطةتلكوتحدث

Electronegativityالكهربيةبالسالبية

وينييةالرابطة األ



تصنيف املركبات العضوية
 
ً
 العضويةاملركباتلكثرةنظرا

ً
تمفقدلدراستهاوتسهيال

تجمعطوائفأو عوائلإلىالعضويةاملركباتتصنيف
عمليةتمتوقد.مشتركةصفاتعائلةكلأفراد

 التصنيف
ً
املجموعةباسميعرفماعلىاعتمادا

.الوظيفية
واملجموعة الوظيفية جزء من املركب العضوي 

(رابطة أو ذرة أو مجموعة ذرات ) 

.يحدد هذا الجزء الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب



مجموعات خاصة من -المجموعة الوظيفية 

ي العديد الذرات التي تقوم بالتفاعالت الكيميائية ف

.من المركبات العضوية

شط بمعني آخر فأن المجموعة الفعالة هي الجزء الن

في جزئ المركب العضوي 

لطوائف وبالتالي يمكن تقسيم المركبات العضوية

.محددة

المجمنعة النظيفية

Functional Groups









. تفاعالت المركبات العضنوية

.جديدةروابطوتكوينروابطكسر-1

.خواصهافيمختلفةجديدةموادانتاج-2

.الذراتوتوزيعترتيبفيتغير-3

.حرارةامتصاصأوانتاج-4



:طرق كسر الرابطة الكيميائية

ائيةًالرابطةًالكيميبهماهناكًطريقتانًيمكنًأنًتنكسرً•

تنكسرًىتالالكهربيةًللذرتينًالسالبيةحسبًدرجةًتشابهً

:هاتانًالطريقتانًهماوبينهماًالرابطةً

تكوينًشقوقًالىيؤدىً :(Homolysis)كسرًمتماثل (1)•

حرة

تكوينًالىيؤدىً :(Heterolysis)كسرًغيرًمتماثل (2)•

أيونات

1) X . . Y X Y
.

+
.

2) X . . Y X Y+
+ -



؟كيف تفك الروابط التساهمية في املركبات العضوية

:التساهمية في املواد العضوية لفك الرابطةهناك احتمالين 

فك متجانس

Homolysis

فك غير متجانس

Heterolytic

تحصل إحدى الذرتين على الزوج اإللكترونيتحصل كل ذرة على الكترون واحد

يحدث للروابط القطبيةيحدث للروابط غير القطبية

A       B A    +   B    
. .

A        B A    +   B
+ -..



:تصنيف التفاعالت العضوية

الىميائيةًتصنفًالتفاعالتًالعضويةًحسبًطريقةًكسرًالروابطًالكي•
 (Free Radical Reactions)تفاعالتًالشقوقًالحرة( 1)

. (Ionic Reactions)تفاعالت أيونية( 2)و •

• 1) Cl2 +  hv 2 Cl
.

CH4 +  Cl
.
 HCl + 

.
CH3

.
CH3 +  Cl2  Cl-CH3 +  Cl

.

• -----------------------------------------------------------
-

• 2) (CH3)3C-OH  +  HCl (CH3)3C-O+H2 +  Cl-

(CH3)3C-+OH2 (CH3)3C
+ +  H2O          

(CH3)3C
+ +  +  Cl

-
 (CH3)3C-Cl



هو أيون توجد به شحنة موجبة على  (carbocation)الكربوكاتيون

 .(1)مثل  (Sp2)ربون و هذه الذرة تكون مهجنة تهجيناذرة ك

هو أيون عضوى سالب الشحنة توجد على  (carbanion)اييننالكرب

(2)أيضا مثل  (Sp2)ربون و هذه الذرة تكون مهجنة تهجيناذرة ك

CH
3

O

CH
2

C

-

(2)

CH
3

CH
3

CH
3

C +

(1)



:أنواع التفاعالت العضوية

  (Substitution)أستبدالتفاعالت  (1)•

  (Elimination)تفاعالتًحذف (2)•

  (Addition)أضافةتفاعالتً (3)•

  (Condensation)تفاعالتًتكاثف (4)•

 (Molecular rearrangement)جزيئىتفاعالتًتعديلً (5)•

. (Polymerization)بلمرةتفاعالتً (6)•



:الهيدروكربونات

ن     مكونهي المركبات العضوية التي تت

.عنصري الكـربون والهيـدروجين فقـط



:تصنيف الهيدروكربونات

عطريةالفاتية

الهيدروكربونات



الهيدروكربونات 

األلفاتية

حلقية غير حلقية

األلكايناتاأللكيناتاأللكانات

غير مشبعةغير مشبعةمشبعة  مشبعة 



1

تصنيف االواصر باالعتماد على رتبة االصرة



الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية للمركبات 

:العضوية
هي الصيغة التي توضح نوع وعدد الصيغة الجزيئية

.الذرات في جزيء المادة 

:مثال  C2H6الصيغة الجزيئية لإليثان    

ة هي الصيغة التي توضح طريقالصيغة البنائية

.ارتباط ذرات العناصر في   جزيء المادة 

:مثال  الصيغة البنائية لإليثان

2



األلكيلمجموعة

عبارة عن مجموعـات هيدروكربونيــة مشتقــة من 

ال األلكانات باسقاط ذرة هيدروجين ، وتسمى باستبد

(.ايل ) في األلكان بالمقطع ( آن ) المقطع 

يمكن اعتبار مجموعة األلكيل لها صيغة : مالحظة  

CnH2n+1عامة 

3



4

الصيغةاالسمالصيغةاالسم 

إيثان

ميثان

األلكيلاأللكان

CH
CH-ميثيل4

3

C
2
H

6

CH
3 

-CH
3

إيثيل

-C
2
H

5

CH
3
CH

2
-

أوأو



5

الصيغةاالسمالصيغةاالسم 
األلكيلاأللكان

بروبان

CH
3
CH

2
CH

3

بروبيل

CH
3
CH

2
CH

2
-

يليوتب

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
-

بيوتان

CH
3
CH

2
CH

2
CH

3



االلكانات:

ها وهي مركبات هيدروكربونية ترتبط ذرات الكربون بعض

ببعض براوبط تساهمية احادية مكونة سلسلة من ذرات 
.الكربون

C nH2n+2

:سؤال 

أي المركبات  العضوية التالية تعتبر من االلكانات؟

1-C10H22 ()

2-C7H12 ()المحاضرة الثانية 1



السلسلةالهيدروكربونات المستقيمة
الميثان

ايثان

بروبان

بيوتان

بنتان

هكسان

هبتان

كتانوا

نونان

ديكان

CH
4

CH
3
CH

3

CH
3
CH

2
CH

3

CH
3
CH

2
CH

2
CH

3

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
CH

3

CH
3
(CH

2
)
4
CH

3

CH
3
(CH

2
)
5
CH

3

CH
3
(CH

2
)
6
CH

3

CH
3
(CH

2
)
7
CH

3

CH
4

C
2
H

6

C
3
H

8

C
4
H

10

C
5
H

12

C
6
H

14

CH
3
(CH

2
)
8
CH

3

C
7
H

16

C
8
H

18

C
9
H

20

C
10

H
22

المحاضرة الثانية 2



االيوباكطريقة تسمية 

حدد أطول سلسلة متصلة من ذرات الكربون واكتب اسم االلكان غير. 1

.المستقيم المقابل

باسم يدل علي عدد ذرات الكربوناو معوضه سمي كل مجموعة بديلة . 3

من اسم االلكان المقابل “ ان”استبدل المقطع االخير ”في المجموعة

.“يل”بالمقطع 

. رقم السلسلة من النهاية القريبة الول فرع. 2

برقم ذرة الكربون المتصلة بها في معوضهيحدد موضع كل مجموعة .4

.السلسلة الرئيسية

I nternational U nion of P ure and

A ppliedC hemistry

المحاضرة الثانية 3



:الكربون ليس دائما سهالذراتإيجاد أطول سلسة متصلة من 

C-C-C-C-C-C-C-C-

C

C-C

C-C-C

C-C

C

-C-C-C-C-C-C- C-C-C-C-C-C

C-C

C-C-C-

C

في الحسبانيجب أخذ جميع االحتماالت

ليست اطول سلسلة تكون 

دائما مستقيمة

ماالت ايضاتحاول هذه االح

9

6 8

المحاضرة الثانية 4

C-



الموقع المعوضةعة والمجم
طع الدال علي قالم

السلسلة الرئيسية
المقطع االخير

معوضةسم المجموعة الا

يحدد عدد ذرات الكربون

في السلسلة الرئيسية

يحدد نوع المركب

العضوي

يحدد موقع المجموعة

البديلة علي السلسلة 

الرئيسية

االيوباكالتركيب العام ألسم 

عدد كلمة كلمة المقطع االخير

ترتيب المقاطع في االسم

5



CH
3

CH
2

CH CH
3

CH
3

رقم من االتجاه األقرب ألول فرع-

حدد اطول سلسلة

تسمية المركبات العضوية

4        3       2        1 بيوتان

ميثيل

Methylbutane-2ميثيل بيوتان-2

6



CH
3

CH
2

CH CH
3

CH
2

CH
3

1        2        3

4         5

ميثيل بنتان-3

حدد أطول سلسلة متصلة من ذرات الكربون

3-methyl pentane

المحاضرة الثانية 7



CH
3

CH
2

CH CH
2

CH
2

CH
3

CH
2

CH
2

CH
3

يجب ان تختار اطول سلسلة متصل من ذرات الكربون

4         3         2         1

5        6         7

Ethyl heptane-4ايثيل هبتان-4

المحاضرة الثانية 8



CH
3

CH
2

CH
2

CH CH CH
2

CH
3

CH
3

CH
2

CH
3

7         6         5         4           3       2         1

ترتيب أبجدي

Ethyl-3-methylheptane-4ميثيل هبتان-3–ايثيل -4

رقم من الطرف األقرب ألول مجموعة بديلة

المحاضرة الثانية 9



CH
3

CH CH CH
3

CH
3

CH
3

استخدم المقطع ثنائي في حالة وجود مجموعتين بديلتين

تينلمتماث

1        2      3         4

dimethyl butane-2,3ثنائي ميثيل بيوتان-3,2

المحاضرة الثانية 10



CH
3

CH
2

C CH
2

CH
2

CH
3

CH
3

CH
3

كل مجموعة بديلة يجب أن تحصل علي رقم

1        2         3       4         5       6

dimethyl hexane-3,3ثنائي ميثيل هكسان-3,3

11



CH
3

CH CH
2

C CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

ذرة الكربون االعلي في االستبدال لها االفضلية

5        4        3      2         1

trimethylpentane-2,2,4ثالثي ميثيل بنتان-4,2,2

12



رديا مع تتناسب درجة الغليان و االنصهار لاللكانات تناسبا ط
ية زدياد الكتلة الموللنتيجة عدد ذرات الكربون فيها وذلك 

.ن الذراتللمركب التي تعمل على تقوية الروابط التساهمية بي

 كلما زادة عدد التفرعات في االلكان

تقل درجة غليانه وذلك الن التفرعات

تضعف الروابط التساهمية بين جزيئات

.المركب

درجة الغليان

13



لقطبيةاالمذيباتفيالحلقيةوااللكاناتااللكاناتتذوبال•
علىةالقدرلهوليسقطبيةغيرمركباتالنهاوذلكالماءمثل

.الهيدروجينيةالروابطتكوين

االلكانات تعتبر مذيب جيد لكثير من المواد مثل •
.البروتينات و الدهون

القطبيةرغيالمذيباتفيالحلقيةوااللكاناتااللكاناتتذوب•
الكربونكلوريدرابعمثل

“likes dissolves likes”

14



Preparation of alkanes

From Alkyl Halides

األلكيلهاليدمن 

Gringard

reagent

جرينياردتفاعل 

Reduction

اختزال

Wartz

Reaction

فورتزتفاعل 

From Alkenes & 
Alkynes

الكايناتاأللكيناتمن 

Catalytic 

Hydrogenation

(هدرجة الحفزيةال)













2 CH3 CH2 CH2 Br +   2 Na CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

+  2 NaBr



1-هي خاملة كيميائيا.

2- ري ع المجموعة السابعة من الجدول الدومتتفاعل تحت ظروف معينة

.مثل االكسجين و النيتروجين

3-ه من اشهر تفاعالت االلكانات هو تفاعل االحتراق، الذي ينتج عن:-
((CO2ثاني اكسيد الكربون -أ◦

(H2O)ماء -ب◦

.طاقة -جـ◦



 احترق غاز الميثان(CH4 )أكتب معادلة التفاعل ،:-

CH4 + 2O2 ____ CO2 +2 H2O + energy   

completeاحتراق كامل   combustion

: تفاعل االحتراق-1



 اتنالهالوجيمن هالوجينبااللكاناستبدال ذرة الهيدروجين من
. بشرط وجود الضوء أو أشعة الشمسااللكيلهاليدلينتج 

Halogenation الهلجنة       

:  مثال 

C3H8 + Br2 + energy   →  C3H7Br + HBr

C4H10 + Cl2 + energy →  C4H9Cl +HCl 



CH4 +  Cl2 + hv  CH3-Cl  +  HCl

كلوريد ميثيل

CH3-Cl   +  Cl2  (في وجود ضوء او حرارة) CH2Cl2 +HCl

ثنائي كلورو ميثان                         

CH2Cl2 + Cl2  (في وجود ضوء او حرارة) CHCl3 +  HCl

كلوروفورم

CHCl3 +  Cl2 (في وجود ضوء او حرارة)  CCl4 +  HCl

رابع كلوريد الهيدروجين

.و لتجنب ذلك يجب أجراء التفاعل باستخدام وفرة من األلكان



الهيدروكربونات غير المشبعه
دوجه تحتوى على رابطه مز( االولفينات)االلكينات /1

c=c--بين ذرتى كربون(ثنائيه)

CnH2nالصيغه العامه

الثيه بين تحتوى على رابطه ث(االستيلينات)االلكاينات/2
CΞC--ذرتى كربون

CnH2n-2الصيغه العامه لها 



التسميه
تأخذ االكينات البسيطه اسماء شائعه مثل •

رتين كربون او البيوتيلين والتى تحتوى على ذ,البرويلين,االيثيلين
نات ثالثه او اربعه على التوالى كما يأخذ ابسط مركب من االكاي

اسم االستيلين                                     

التسميه النظاميه ويتبع فيها االتى                                    •
اختيار اطول سلسله مستقيمه تحوى الرابطه الثنائيه او الثالثيه                                                                  /1
لثالثه ترقيم السلسله من الطرف القريب للرابطه الثنائيه او ا/2

ويشار الى مواضع الرابطه غير المشبعه باستخدام رقم ذرة 
الكربون االولى                                                  

ها ويشارالى مواضع( او البديله)تسمى المجموعات االلكيليه /3
ذكر اوال بأرقام   ذرات الكربون التى تتصل بها تلك المجموعات وت

.مع مراعات ترتيبها ابجديا   



امثله 
•CH3CH2CH=CHCH32- بنتين

CH₂= CHCH₂Cl 3-بروبين-1-كلورو

CH₃                
CH₃-C-CH-CH=CH₂

CH-CH₃
CH₃   

4   3       2       1   

5

6

هكسين-1–ثالثي ميثيل -4,5, 4
4,4,5-trimethyl-1-hexene   

CH₂
CH                            

CH₃CH₂CH₂CHCH₂CH₂CH₂CH₃ 

1

2                                           

5        6         73        4

هبتين–بروبيل -3
3-propyl-1-

heptane         

1                   2         3 



تسمية االلكينات الحلقيه

لذرتى 2و1تسمى كما فى الضوابط السابقه حيث يعطى رقمى •

ؤدى الى كربون الرابطه الثنائيه واالستمرار فى الترقيم بشكل ي

قام هذا اعطاء المجموعه البديله االقرب للرابطه الثنائيه اصغر االر

ائيه وليسى من الضرورى ان يعين فى االسم موقع الرابطه الثن

.1النها دائما فى ذرة الكربون رقم 

نايثيل سيكلوهكسي-3
3-ethylcyclohexene

ينثنائي ميثيل سيكلوهكس-5, 3
3,5-dimethylcyclohexene

نتينثنائي ميثيل سيكلوب-5, 1
3,5-dimethylcyclopentane



للدالله على عدد .…,di,tri,tetraيستخدم المقطع الالتينى /5•

مباشرة     eneالروابط الثنائيه وتذكر هذه المقاطع قبل المقطع يين

مثال  

•CH2=CH=CH-CH3 بيوتادايئين  2,1دايئين او 2, 1بيوتا

•CH₃                      

•CH2=CH-CH-C-CH2-CH3

بنتادايئين4,1-ميثيل-3-ايثبل-2•

هكسادايئين                                                                                                                   -سيكلو-4,1•

CH₂



مقطع ان فى تسمى االلكاينات بطريقه مشابه لاللكينات مع تغيير ال/6•

CH3االلكان الى اين                         

•CH3-C-CΞC-CH2CH3

CH3هكساين         -3-ثنائى ميثيل-2,2•

اذا وجدت فى جزيئ المركب غير المشبع كل من الرابطتين-7•

ذا كانت الثنائيه والثالثيه فان االولويه تكون للرابطه الثنائيه ا

.الرابطتان على نفس البعد من طرفى السلسله 

•HCΞC-CH2-CH=CH21-اين -4-بنتين

لمركب اما لو كانت الرابطه الثالثيه اقرب الى طرف السلسله فإن ا•

.يسمى كما لو كان مركباً ألكاينياً 

•CH₃- CH =CH –CΞCH2

اين-1-بنتين -3•

1                 2          3        4

4                    3                  2          1



الخواص الفيزيائيه
مركبات غير قطبيه•

المركبات المحتويه على رابطه مزدوجه واحده اوثالثيه واحده •

ى تليها والتى لها ذرتين الى اربع ذرات توجد فى الحاله الغازيه والت

ذرة كربون سائله وما زاد عن ذلك فهى مواد صلبه17الى 

ر فى يؤدى التفرع او تعدد الروابط غير المشبعه الى احداث تغي•

درجات الغليان واالنصهار

ث نوع يمكن ان يكون السبب هو حدو)لها ذائبيه قليله جدا فى الماء •

نها ولك( من الروابط بين الكترونات رابطه باى وهيدروجين الماء

.تذوب فى المذيبات غير القطبيه 

.اقل كثافه من الماء •



طرق تحضير االلكينات

انتزاع هاليد الهيدروجين من هاليدات االلكيل -1•
ول االثيلييتم التفاعل فى وجود قاعده مناسبه مثل هيدروكسيد البوتاسيوم المذابه فى الكح

 تحضر يمكن تطبيق هذه الطريقه على جميع الهاليدات االلكيليه لكن فلوريدات االلكيل ال

وعليه , ثمن كذلك فإن يوديدات االلكيل مركبات باهظة ال. بسهوله لذا فهي نادراً ما تستخدم 

. يقتصر تطبيق هذه الطريقه على الكلوريدات والبروميدات بشكل عام 

كما يلى يمكن الحصول على ناتج الكيني واحد من هاليد االلكيل االولي او هاليد الكيل ثانوي او ثالثي متناظر

CH₃CH₂CH₂CH₂Cl                         CH₃CH₂CH=CH₂      

CH₃CH CH₃                       CH₃CH=CH₂                                    

Br                                                                                          

- C – C - +  K⁺OH⁻
H      X                        

C₂H₅OH K⁺X⁻     H₂O       +C =C

KOH
C₂H₅OH

KOH
C₂H₅OH

هاليدات االلكيل االوليه 

ظر هاليد الكيل ثانوي متنا



تابع نزع هاليد الهيدروجين من هاليد االلكيل
تناظر فإنه اما اذا كان هاليد االلكيل المستخدم ثانوياً او ثالثياً غير م•

-:يتكون مركبين وفقاً لقاعدة سيتزف كما يلي 

يدات االلكيل تتميز هاليدات االلكيل الثالثيه بأنها اكثر فعاليه من هال•

.الثانويه او االوليه 

الثالثيه وذلك بسبب سهولة انفصال الهاليد المتصل بذرة الكربون•

وم على شكل ايون سالب وتكون مركب وسطي هو ايون الكربوني

.المطابق الثالثى         يلي ذلك انفصال البروتون وتكون االلكين

CH₃CH₂CHCH₃   +  KOH                     CH₃CH=CHCH₃   +  CH₃CH₂CH=CH₂
Br                                                                                                        

∆/كحول

%81بيوتين -2%18بيوتين -1

R                                       R                                            H                       

R –C - X          >              R – C – X                  >             R- C – X                 

R                                       H                                            H                       

هاليد الكيل اولى                              هاليد الكيل ثانوي                       هاليد الكيل ثالثي

-C+



من ثنائي الهاليد المتجاور /2

جزيئاً من تفقد المركبات التي تحتوي على ذرتي بروم متجاورتين•

او البروم عند معاملتها بواسطة يوديد الصوديوم في االسيتون

.بواسطة مسحوق الزنك في حمض الخليك 

هذه الطريقه ذات فائده قليله وذلك الن مركب ثنائى الروميد•

.المتجاور يحضر عادة من االلكين 



طرق تحضير االلكاينات 
فى الصناعه/1•

تحضير االستلين بتفاعل الماء مع كربيد الكالسيوم-أ•

السيوم إن هذه الطريقة اقتصادية حيث يتم الحصول على كربيد الك•

.وهى كربونات الكالسيوم و الفحم  , من مواد رخيصة الثمن 

•CaCO₃             ∆       CaO    +    CO₂                    

•CaO    +   3C                    CaC₂     +    CO    

(  البترولمن الغاز الطبيعي او)طريقة التكسير الحراري للميثان -ب•

. داً يسخن الميثان فى درجة حراره عاليه جداً ولفتره قصيره ج•

CaC₂    + 2H₂O                    HCΞCH   +     Ca(OH)₂

2CH₄                              CHΞCH    +  
3H₂                                      

1500°c
ثانيه>0.1

2000°c



من ثنائي الهاليدات المتجاورة -2

دات وترجع أهمية هذه الطريقة الى سهولة الحصول على ثنائي الهالي

.عن طريق هلجنة االلكينات 

CH₃CH=CH₂  +   Br₂              CH₃CHCHBr                     CH₃CH=CHBr                       
CH₃CΞCH 

Br                                                                                                 

KOH

كحول

₂NaNH



(       لصوديومااستليد)تفاعل الملح الصوديومي اللكاين طرفي

مع هاليد الكيل اولي

•HCΞC⁻Na⁺   +  CH₃Br                  HCΞC-CH₃   +  NaBr

.التفاعل السابق مهم في سالسل كربونيه •

يه وذلك ال تصلح هذه الطريقه مع هاليدات االلكيل الثانويه او الثالث•

انويه و الن االستيلين يعمل كقاعدة قويه تتفاعل مع الهاليدات الث

.الثالثيه وتنتج مركبات هيدروكربونيه غير مشبعه 

Liq NH₃



تفاعالت االلكينات و االلكاينات 
ليه او اضافه الكتروفي:)تتفاعل هذه المركبات عن طريق اإلضافة•

.اضافه عن طريق الجذور الحره

لكلورة ا) تخضع هذه المركبات لعمليتي إضافة الكلور:الهلجنة / 1•

. ة على ذرتي الرابطة غير المشبع( البرومة ) وإضافة البروم ( 

مل على وال تتم عملية الفلورة وذلك لنشاط الفلور العالي الذي يع

ج اما اليود فهو يفشل في إعطاء نتائ0كسر روابط الجزئ المتفاعل 

0ايجابية مع الرابطة المضاعفة 

اضافة الهالوجين غالباً ما تكون من النوع ترانس



اضافة هاليد الهيدروجين /2

ط اذا كان المركب المشبع متناظرا ينتج ناتج واحد فق/ •



إذا كان المركب االلكيني غير متناظر / ب

:يتكون أكثر من ناتج واحد•

غير قاعدة ماركونيكوف التي تختص باإلضافة لمركب االلكيني

يضاف العنصر الموجب من عنصري)المتناظر وهي تنص على 

اإلضافة إلى ذرة الكربون  التي تحمل عددا اكبر من ذرات 

األخرىالهيدروجين بينما يضاف العنصر السالب إلى ذرة الكربون

CH₃-CΞCH                            CH₃CCl=CH₂                       CH₃CCl₂CH₂HCl

جاف
HCl

جاف



غياب يجب اضافة هاليد الهيدروجين الى الرابطه غير المشبعه فى•

الن وجودها يقلل حمضية هاليد --عللالمركبات القاعديه 

الثيه الهيدروجين لدرجة انه ال يتفاعل مع الرابطه الثنائيه او الث

( قواعد ضعيفه )

رابطه يجب ان ال يستعمل هاليد الهيدروجين المائي عن االضافه ال•

الن الماء اكثر قاعديه من األوليفين --علل( الثنائيه)غير المشبعه 

(.اى ال يجدي لسير هذا التفاعل )وبالتالي التتم االضافه 



(اينات االلك)اضافة هاليد الهيدروجين الى االستيلينات 

كون تتم االضافه بصوره مشابه لما يحدث مع االلكينات اال انها ت•

ان فى خطوتين وكالهما يتم وفقاً لقاعدة ماركونيكوف اذا ما ك

.المركب االستيليني البادئ فى التفاعل غير متناظر 

Cl        

•CH₃-CΞCH                       CH₃-C=CH₂                       CH₃-C-CH₃

•Cl                                       Cl      

HCl

(dry)

HCl

(dry)



Hydration( الهيدرة)اضافة الماء/3

وهي ال تحدث اال في وجود الحمض المخفف و تتم حسب قاعدة •

.ماركو نيكوف لاللكينات غير المتناظره 

ر هو تحتاج اضافة الماء الى الثالثيه باالستيلين عامل مساعد آخ•

ث له اول ناتج االضافه هو اإلنول المطابق والذى يحد,ايون الزئبق 

.نزوح بروتوني الى االلدهيد او الكيتون المطابق 

(غير ثابت )إنول •

CH₃-C Ξ C H                               CH₃C=CH₂                     CH₃COCH₃ 
OH

H₂O,Hg⁺⁺   
H₂SO₄        



الهدرجة/ 4
, تتم اضافة الهيدروجين في وجود عامل مساعد مثل النيكل •

البالديوم او البالتينيوم

.

ر اثناء النيكل المستخدم كعامل مساعد يطلق عليه ريني نيكل ويحض•

استخدامه من معاملة سبيكة النيكل وااللومنيوم بهيدروكسيد

. النيكل الصوديوم المخفف حتى يذوب االلومنيوم فى القاعده ويبقى

الجانب تتميزالهدرجه الحفزيه بإضافة ذرتي الهيدروجين الى نفس

.كما يمكن اضافة ترانس احياناً ( سيس)من الرابطه المضاعفه 

CH₃CΞCH        +  2H₂                                     CH₃CH₂CH₃                                       

CH₃CH=CH₂      +    H₂                                     CH₃CH₂CH₃Ni or Pd or

Pt  

Ni or Pd or Pt 



لدرجة تكون ( الكاين)يمكن طبط هدرجة المركب االستلينى •

.ل المطابق وذلك يعتمد على ظروف التفاع( الكين)االوليفين 

•CH₃CH₂CΞC-CH₃                         CH₃CH₂CH=CHCH₃

•CH₃CH₂CΞC-CH₃                           C=C

وتحدث الهدرجه التامه اذا ما استخدم عامل مساعد اكثر نشاطاً •

H₂/ Pd-C

(استعمال بالديوم ذا فعاليه معتدله)بنتين -2سيس 

CH₃CH₂ H

CH₃H

Na  Li

Liq NH₃

CΞC-Ph

2H₂/Ni

CH₂CH₂ Ph



ه االضافه الى نظام الروابط المضاعفه المتبادل

نواتج مختلفه تعطي الكواشف االلكتروفيليه الى الدايئينات المتبادله•

نات عن نواتج إضافة هذه الكواشف الى االوليفينات او االستيلي

تخضع فالدايئينات المتبادله. المحتويه على رابطه مضاعفه واحده 

اى فى ( 4,1)الضافه عبر النظام المتبادل وتنشأ نواتج إضافه 

كما فى المعادله االتيه . 4و 1الموضعي 
•CH₂=CH-CH=CH₂                BrCH₂CH=CHCH₂Br +  BrCH₂CHBrCH=CH₂

يتكون اوالً ايون الكربونيوم األلليلي كما يلي •

•

Br₂

(4, 1)ضافه ا
(2, 1) اضافه 

Br

+
Br

+

يليايون الكربونيوم األلل

Br⁻

Br

Br Br

Br

Br₂     
( - Br⁻ ) 



تفاعل ديلز الدر
ان ألكينيه هى تفاعالت  نواتجها مركبات حلقيه حيث تستخدم فيها مادت

طه احدهما مركب دايئيني متبادل واآلخر احادي الراب( اوليفينيه)

بينما يخضع ( 1,4)ويخضع المركب الدايئيني الى اضافه .الثنائيه 

.وتنتج مركبات سداسية الحلقه(2, 1)االوليفين اآلخر الى اضافه 

CN CN CN



اكسدة األوليفينات
( كوالت جالي)تتحول االلكينات الى كحوالت ثنائية  الهيدروكسيل •

ي الوسط عند  تفاعلها علي سبيل المثال مع برمنجنات البوتاسيوم ف

.القاعدي 

وف اقوى زيادة تركيز بيرمنجنات البوتاسيوم واجراء التفاعل عند ظر

. يليه قد تؤدي الى اكسدة الجليكوالت الناتجه الى احماض كربوكس

وق اكسيد كما يمكن اكسدة الرابطه الثنائيه الى ايبوكسيد بواسطة ف

.الحموض 



اكسدة الرابطه المضاعفه بواسطة األوزون 
اعفه استخدام مادة مؤكسده قويه مثل االوزون يؤدي الى انفصام الرابطه المض•

.ي فى االوليفينات وتختلف نواتج االكسده بإختالف المركب االلكين

تون المطابقاكسدة االلكينات رباعية االستبدال تؤدى الى نشؤ جزيئين من الكي•

(CH₃)₂C=C(CH₃)                        (CH₃)₂C=O  +  O=C(CH₂)₃

اما االلكينات المرتبطه بمجاميع بديله اقل تؤدي الى نواتج معقده 

.لحمض المطابق وتتأكسد األوليفينات المتناظره ثتائية االستبدال الى جزيئين من ا

CO₂ون وكما تتأكسد األوليفينات غيرالمتناظره ثتائية االستبدال الى كيت

1)O₃      
2)H₂O    

Ph                                                  Ph

C=CHCH₃                                             C=CHCH₃    +  CH₃COOH
CH₃                                                          

CH₃                                        

1)O₃
H₂O   او

2)H₂O₂

CH₃CH₂CH=CHCH₂CH₃               1)O₃ 2)H₂O                         CH₃CH₂COOH                            

Ph                                              Ph                                                                   

C=CH₂                                              C= O      + CO₂                                                          
Ph                                                        Ph                                                        

1)O₃         
2)H₂O



اكسدة االلكاينات

ف وينتج تتأكسد االلكاينات بواسطة بيرمنجنات البوتاسيوم المخف•

مركب ثنائي كيتون 

•O  O            

•CH₃-CΞC-CH₃  CH₃-C- C-CH₃                     

كسيليه تعطى مع محلول بيرمنجنات البوتاسيوم الساخن احماض كربو

CH₃CH₂-CΞC-CH₃                             CH₃-CH₂COOH  +  
CH₃COOH               

KMnO₄
H₂O     

aq.KMnO₄
100°C     



Aromatic compounds
BENZENE : Resonance description
 Later spectroscopic evidence showed all bond lengths in 

benzene to be equal and intermediate between single and 
double bond lengths (1.39 Å).

 Resonance instead considers such molecules to be an 
intermediate or average (called a resonance hybrid) 
between several structures that differ only in the placement 
of the valence electrons 



Benzene-orbitals
It was also found that benzene was a flat (planar) molecule.



N

O + CH
- +

n=1 n=1
n=1 n=0 n=1 n=1

CH
-

+

Non Aromatic compounds

Aromatic compounds
Huckel’s Rule: The 4n+2 Rule



Nomenclature of Aromatic Compounds
1. Monosubstituted Benzenes

a. IUPAC name
ClCH2CH3C(CH3)3

NO2

t-Butylbenzene Ethylbenzene Nitrobenzene Chlorobenzene

CH2   

Benzyl group

C O
OH

CH=CH2

CH3
OH C O

H

Toluene Styrene Phenol Benzaldehyde Benzoic acid

NH2

Aniline

CH2 Cl

Benzyl chloride

b. Common name



2. Disubstituted Benzenes

All disubstituted benzenes, can give rise to three possible isomers. The 

differentiate between the isomers, the relative positions of the substituents 

are designated by number or, more commonly, by the prefixes ortho (o: 1,2), 

meta (m:1,3) or para (p:1,4).

Br

Br

Br

Br

Br

Br
1,2-Dibromobenzene 1,3-Dibromobenzene 1,4-Dibromobenzene

o-Dibromobenzene m-Dibromobenzene p-Dibromobenzene

When the substituents are different, they are listed in alphabetical order

C2H5

Cl

O2N

Br

F

I
1-Chloro-2-ethylbenzene 1-Bromo-3-nitrobenzene 1-Fluoro-4-iodobenzene

o-Chloroethylbenzene m-Bromonitrobenzene p-Fluoroiodobenzene



If one of the substituents is part of a parent compound, then
the disubstituted benzene is named as a derivative of the
parent compound.

OH

Cl

O2N

CH3

COOH

Br

2-Chlorophenol 4-Nitrotoluene 3-Bromobenzoic acid

o-Chlorophenol p-Nitrotoluene m-Bromobenzoic acid

Certain disubstituted benzenes are referred to by their common 

names.

CH3

CH3

CH3

CH3

o-Xylene m-Xylene

CH3

CH3

p-Xylene
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Side-Chain Reactions of Aromatic 
Compounds

a. Halogenation of an Alkyl Side Chain
CH3

Br2

UV light

Toluene

CH2Br

+ BrH

Benzyl Bromide

b. Oxidation of an Alkyl Side Chain
CH3

KMnO4

Toluene

COOH

Benzoic acid

CH2CH3
KMnO4

COOH

Benzoic acid

+ + OH2CO2



Disubstituted Benzenes : Orientation
Orientation Effects of Substituents in Electrophilic 
Aromatic Substitution :

Meta directorsOrtho , para directors

-NO2
-SO3H
-COOH, -COOR
-CHO, -COR
-CN

-OH, -OR
-NH2, -NHR, -NR2
-C6H5
-CH3, -R (alkyl)
-F, -Cl, -Br, -I

OH
OH

NO2

NO2

nitration

NO2

NO2

nitration
+

OH

NO2
o-Nitrophenol p-Nitrophenol

53 47



Pyrroleالبيرول :لهالبنائيهالصيغه•

•N

•H

ولوجيهالبياالهميهذاتالمركباتمنكثيرتركيبفىيدخل•

وفيلالكلور(الهيموجلوبين)الدمفىالموجودالهيمينمثل

.القلويداتلمركباتباالضافهالنباتفى

الحلقات الخماسيه ذات ذرة واحدة غير 

متجانسه 

1



-:طرق تحضيره 

ختبرفى الم-1•

جة درييحضر بامرار خليط من االمونيا واالستلين فى انبوب ذ•

.حراره عاليه 

•CH≡CH  + NH₃ heat                +   H22

•

لى واالمونيا عالفيورانخليط من يحضربامرار-الصناعهفى-2•

.كعامل مساعد الساخنهااللومينا

•O

+ NH3

Al2O3

N
H

+ H2O

N
H

2



الفيزيائيهالخواص 

لهواء اذا تعرض لييتغير لونه للبن)البيرول سائل عديم اللون •

( .الجوى 

.م ◦129حرارهيغلى عند درجة •

.³سم/جم0,968كثافته •

.الكلوروفورمتشبه رائحة رائحهله •

.العضويهيمتزج مع معظم المذيبات •

.الماء فى% 6الىيذوب بنسبة فليله تصل •

.بين جزيئاته هيدروجينيهله المقدرة على تكوين روابط •

3



له يةوروااتتركيب جزيئ البيرول والخاصيه اال
ولها . مستوى واحد فىعن حلقه توجد عبارهالبيرولجزيئ•

طتين منشأها وجود زوجين اللكترونات باى للراباروماتيةخاصيه

دت هذه ولقد تأك, المضاعفتين والزوج الحر على ذرة النيتروجين 

-:الصفه من 

.الجزيئفوق وتحت مستوى الكترونيهوجود سحابه -1•

االحاديهالروابط وكونها وسط بين الروابط اطوالقياس -2•

.والثنائيه

ويمكن لللبيروالتركيبيهتمثل الصيغ تأرجحيهوجود عدة صيغ •

.يلىتمثيلها كما 

4



البيرولحلقة فىالتأورجح 

•

هادنايعبر عنه بالشكل انلهذه الصور يمكن التأرجحىالهجين 

•

5



للبيرولالكيميائيهالخواص 

تجاهنشطاروماتيكمركبتصرفههوالبيروليميزمااهم•
.عيفهضوقاعديهحمضيهصفاتلهانكماااللكتروفيليهالكواشف

القاعديهالخواص-1•

الحرونىااللكترالزوجالنجدا  ضعيفهقاعدهبأنهالبيروليوصف•
فىنشغالهالضاحماالمعللربطمتوفرا  يعدلمالنيتروجينذرةعلى
قابليهلاقالنيتروجينذرةتجعلاالروماتيهالصفه).لرنيناعملية

فاعليتانيمكنوعليه.(التفاعلوسطمنبروتوناىالستقبال
بضميقوموانالمخففمضىاالحالوسطفىضعيفهكقاعده

فىالبيروليوضععندمااما.3او2موضعىالىالبروتونات
5.5Mمثلمركزمضىاحوسط HClلمدةصفرحرارهودرجة
.الثىثبوليمرمنبلوراتعلىالحصوليتمفانهثانيهثالثين

6



المركزالحمضىالوسط فىالبيرولحلقة تتبلمراى•

للبيرولليهااللكتروفياالضافهيمكن اعتبار هذا التفاعل من تفاعالت •

7



مضيه للبيرول االخواص الح-2
ثل مض ضعيف اذا ما تفاعل مع قواعد قويه مايعتبرالبيرول ح•

كبات المعادن القلويه او هيدروكسيداتها كالبوتاسيوم وكذلك المر
العضويه المعدنيه مثل كاشف جرينارد حيث تتكون االمالح

.المطابقه والتى لها استخدامات تحضيريه مهمه 

•+    KOH                     N   +  H₂O               N  

•H                                              K⁺                            

RMgX +RH      +

•N                                                  N

•MgXH                                   
8



تفاعالت االضافه 
البيرولاختزال -1•

السهل غنية بااللكترونات فإنه ليس منالبيرولنسبة الن حلقة 

.لهالسائاالمونيااوااليثانولفىاختزالها بواسطة الصوديوم 

البيرول يمكن ان يختزل بواسطة الزنك وحمض الخل ليعطى•

ثنائي هيدروبيرول والذى بدوره–5,2بيرولين ويسمى ايضا  -3

سخينه مع بت(  تتراهيدروبيرول)يمكن ان يختزل الى البيروليدين 

.حمض يوديد الهيدروجين والفسفور االحمر 

N
H

N
H

pyrrolidine

N
H

Zn

ACOH

HI

P/heat

3-pyrrolene
9



ة بواسطالبيرولدينالىمباشره البيرولكما يمكن أن يختزل 

الهيدروجين وعامل مساعد مثل النيكل وتحت ضغط عالي 

صول وعند استخدام خالت الزئبق في وجود حمض الخل فإنه يتم الح

( . ثنائي هيدروبيرول 3,2)بيرولين -2على 

N
H

+ H2

N
H

pyrrolidine

high pressure

Ni

N
H

N
H

ACOH

Hg(OAC)2

2-pyrrolene10



تفاعالت االستبدال االلكتروفيليه -

روفيليهااللكتالكواشففيالعديدتجاهشديدهفعاليهللبيرول•

هذهعمالبنزينبتفاعلمقارنهالكربونذرةعليلالستبدال

حلقهالعلىااللكترونيهالكثافهانالىذلكويرجعالكواشف

ينالبنزفيمنهااعلىالبيرولفيمتجانسهغيرالخماسيه

.-5و-2الموضععنرئيسيهبصورهاالستبدالهذاويحدث

منكلعلىواضحتأثيرالبيروليهالحلقهفيالموجودليللبد-

.ستبدالاالموضعوعلىااللكتروفيليهالكواشفتجاهالفعاليه

11



sulphonationالسلفنه-أ
حت تلك تالنهللسفنهالعاديهتحت الظروف البيرولسلفنةال يمكن 

سيداكوثالث البيريدينفي وجود اما, بلمرهالظروف تحدث له 

الكبريت فإنه يتكون  معقد 

pyridine  2- pyrrole sulphonate      والذي يتحلل بواسطة

HCL التاليهالمعادلهكما توضح :

N
H

N
H

N
H

SO3 / 90
pyridine -SO3 pyr

HCl

-SO3H

12



Nitrationالنيتره-ب
وف تحت ظرالبيرولنيترهيصعب الحصول على ناتج محدد عند 

(النيتريكوحمض الكبرتيكحمض ) العاديهالنيتره

في نيتريكالخالتاوالنتريكحمض بواسطهتتم البيرولنيترهولكن 

ويتم . منخفضهحرارهوعند درجه الالمائيوجود حمض الخل 

على 1:4نيترو بيرول بنسبه -3نيترو بيرول و-2الحصول على 

التوالي

N
H

N
H

CH3CO2NO2

(CH3CO)2O/5 -NO2

+

NO2

N
H

13



الهلجنه-ج
يتفاعل فهو. جدا  سريعهبصوره الهالوجيناتمع البيروليتفاعل •

وفى اسيومالبوتليوديدالمائىومع المحلول االيثانولفىالبروممع 
.البيرولهاليدرباعىالحالتين يتم الحصول على 

كلوريدورباعى, فيتم بطريقه غير مباشره الكلورتفاعله مع اما•
14.الناتج يتحلل مع الوقت البيرول



كرافتفريدلاسيلة-د

مع البيرولفاعل فيت,كرافتفريدلاسيلةنشطا  تجاه البيروليعتبر •

رئيسىليعطى ناتج ( 250-200)حمض الخل عند درجة بالماء

.البيرولاستيلثنائي 5,2الىباالضافهالبيرولاستيل-2

كيليه اسيلة البيرول تكون اكثر سهولة فى حالة وجود مجموعات ال•

. على حلقة البيرول 

(.البيرولعلى حلقة االسيلمجموعة الدخالتوجد عدة طرق )•

N
H

200-250c

N
H

(CH3CO)2O

CCH3

=
O

15



Furanالفيوران

قطران فىواحده يوجد اكسجينيحتوى على ذرة خماسىمركب •
.خشب الصنوبر 

-:طرق تحضيره •

ختبرفى الم-1•

.وجود النحاس فىمع الكينولين الفيوريكتسخين حمض •

•

•

O O

+
Cu /

CO2

COOH

كينولين

16



(تجاريا  )الصناعة فى•

الساخن حتى يتكون HClالذرة بحمض اواالرزمعاملة نخالة •

الحالهى الذى يسخن الفيورفيورالالدهيدفيها الى الخماسىالسكر 

سيد وجود عامل مساعد مثل النيكل حيث ينزع اول اكفىالبخاريه

. الفيورانالكربون ويتكون 

O O

+ CO
CHO

17



للفيورانالفيزيائيهالخواص 

م وتشبه رائحته رائحة °31عديم اللون يغلى عند –سائل الفيوران•

لب الماء لكنه يمتزج مع اغفىوهو شحيح الذوبان الكلوروفورم

. العضويهالمذيبات 

18



للفيورانالعطريهالخاصيه

الحلقهمنشأها مثلوالتىاالروماتيهبالخاصيهالفيورانيتصف •

الى هباالضافزوجين من الكترونات باي –البيروليهالخماسيه

غة هذا يعنى ان صي.زوج االلكترونات الحر على ذرة االكسجين 

اعتبارها ولكن يمكن.بدقه الحقيقهال تمثل الكالسيكيهالفيوران

-:لعدة صيغ كما هو مبين ادناه تأرجحيا  هجينا  

19



الكيميائيهالخواص 
-:القاعديهالخواص 1-•

انفتاح اولتبلمرهنظرا  الحمضىالوسط فىغير ثابت الفيوران
.الحلقه

-:مضيه االخواص الح-2•
فى -2ع عند تفاعله مع القواعد القويه فإنها تنزع بروتونا  من موض

ومن اهم القواعد التى, الفيوران ويتكون مركب عضوى معدنى 
t.ButOLiتقوم بذلك كل من ليثيوم البيوتوكسيد الثالثى 

كاالتىويكون الناتج  LiAlH₄هيدريدالومنيوموليثيوم

Li 

O                                                                              
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االكسده-3

يمكن وجود الهواء واالكسجين اال انهفىمركب غير ثابت الفيوران•

تعمل نالهيدروكينوان يضاف اليه بعض المواد بكميات قليله مثل 

.على ثباته 

من افهاالضطريق البيروكسيدعنالى تكوين الجويهاالكسدهتؤدى •

وفى حالة هدرجة البيروكسيد الناتج نحصل على  5,2نوع 

.سكسينالدهيد

بيرمنجناتبصوره كامله بواسطة الفيورانيتأكسديمكن ان •

.ميثانول الفىبواسطة البروم يتأكسدكما انه يمكن ان , البوتاسيوم 

O

O2

air

O

O O
H2

C
H

O

C
H

O
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االختزال -4

اعد وجود عامل مسفىبواسطة الهيدروجين الفيورانيمكن اختزال •

.تتراهيدروفيورانالىPb-PbOالرصاص اومثل النيكل المجفف 

الىجزئيا  الفيورانيمكن اختزال •

•O                                                         O

.هيدروفيورانثنائي -5,2اوهيدروفيورانثنائي -3,2• 22



االلكتروفيليهتفاعالت االستبدال 
اكثر-5و-2تفضل الموضع االلكتروفيليهتفاعالت االستبدال ان•

فىئيسه بصفه رااللكترونيهلتمركزالسىحابهوذلك -4و-3فىمنها 

.التأرجحيهالصيغ فىهذين الموضعين 

االلكتروفيليهمن اهم تفاعالت االستبدال •

النيتره-1•

السلفنه-2•

االسيله-3•

االلكله-4•

الهلجنه-5•

•23



النيتره-1•

(  مركزهحموض)للنيترهالعاديهتحت الظروف الفيوراننيترةال تتم •

تم عند يجب ان تالنيترهاو يتكسر لذلك فإن عملية يتبلمرالنه

خلط تنتج من)نترات االستيل وبإستخدامدرجات حراره منخفضه 

هذه فىالنيترهوتتم –( الالمائيحمض النتريك مع حمض الخل 

وجود قاعده فىتتبعها عملية حذف 4,1من النوع اضافه الحاله

.نيتروفيوران-2معطيه البيريدينمثل 

O

ACONO2

O

H

NO2

H

ACO

Pyridine

O
NO2

-5 to -30c
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تتم بصوره هالنيترفإن البورونرابع فلوريد نيترونيومعند استخدام •

.دون المرور على مركب وسطى نيتروفيوران-2مباشره معطيه 

النيترووجود مجموعات ساحبه لاللكترونات مثل مجموعة •

صيهالخاوزيادة الحلقهوغيرها يساعد على استقرار والكاربونيل

لنيترهاتحت ظروف المباشرهبالنيترهيسمح وبالتالىاالروماتيه

.العاديه

NO2BF4

O
NO2

O

O
NO2

O

C
O

2 H

CO
2 H

HNO3conc.

H2SO4conc.
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السلفنه-2•

النيترهفىلنفس السببالعاديهتحت الظروف السلفنهال تتم عملية •

اكسيدالث مثل استخدام معقد ثمناسبهلذلك تستخدم ظروفا  المباشره

بصوره سلفونيك-2فيورانحيث يعطى حمض والبيريدينالكبريت 

.سلفونيكثنائي 5,2فيورانرئيسه وكميه قليله من حمض 

ران فإنه اما فى حالة وجود مجاميع ساحبه لاللكترونات على حلقة الفيو

. مباشرة سلفنتهايمكن 

O

+ Pyri
ClCH2-CH2Cl

3dayes
O

-SO3H

O

+

SO3 -SO3H

-SO
3H

O

C-R

O H2SO4

SO3
O

C-R

O

HO3S
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االلكله-3•

عد من وجود عامل مسافىااللكيلبواسطة هاليد الفيورانعند الكلة •

وذلك النمتبلمرهحمض لويس فإن ناتج التفاعل عباره مواد 

لك تتم او فتح حلقته لذالفيورانحموض لويس تساعد على بلمرة 

-:بطريقه غير مباشره كما يلى االلكلهعملية 

ميثيل فيوران عن طريق تحويل-2تم تحضير السابقهالمعادلهفى•

فيوريك بواسطة الهيدروجين وعامل مساعد مثل -2حمض 

Pb/BaSO₄  المطابق والذى بدوره يختزل بطريقة االلدهيدالى

.الى المركب المطلوب كشنروولف 

O
COOH

1) SOCl2
2) H2/ Pd,BaSO4

O
CHO

1) NH2-NH2

2)NaOEt
EtOH/200c O

CH3

نميثيل فيورا-2
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ه كما يمكن ان تتم تحت ظروف خاصه ونادرالمباشرهااللكلهان عملية 

-:التالىالمثال فى

O O
Bu

O

Me2C=CH2

ZnCl2 / 170c
+

Bu

4%37%
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االسيله-4•

مثل اسبهالمنبكل سهوله عندما تتوفر الظروف الفيوراناسيلةتتم •
في وجود عامل مساعدالالمائيهالحموضاوالحموضكلوريدات

فىكما كرافتفريدلعوامل اوفسفوريكحمض اوثومثل 
-:التاليهالمعادله

العاملالىالحمض كلوريداوالالمائىيضاف الحمض انيجب •
.الفيورانثم يضاف بعد ذلك اوال  المساعد 

O O
COCH3

O

+

Bu

4%37%

CH3

Ac2O /Rt /1h

25% H3PO4

CH3
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الهلجنه-5•

اره بصورة قويه مع الهالوجينات عند درجة حرالفيورانيتفاعل •

واتج عند تفاعله مع الكلور او البروم فإن ذلك يؤدى الى ن, الغرفه

بروم واحده على حلقة كلوراوذرة والدخالعديدة الهالوجين 

.منحفضهيجب استخدام ظروف هادئة مثل درجة حراره الفيوران

O O

Br

Dioxane ,Br2

0c

O O
Cl

O

+Cl2

- 40c Cl Cl
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الهلجنهتابع •

احالل مع اليود بصورة غير مباشرة حيث يمكنالفيورانيتفاعل •

ط وسفىالفيورانعلى حلقة كربوكسيليهاليود محل مجموعه 

كما يلى قاعدى

O O

ICO2H

I2

NaOHaq.
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Thiopheneالثيوفين
ه انه يوجد بصورة  مصاحباال–الطبيعهفىال يوجد بشكل حر •

تركيب فىالثيوفينتدخل حلقة –للبنزين عند تقطير قطران الفحم 
.الطبيعيهكثير من المنتجات 

الفيزيائيهخواصه •

اص مثل كثير من الخوفىيشبه البنزين ,ثابت , سائل عديم اللون•
م إال انه °84حيث انه يغلى عند درجة الرائحهدرجة الغليان وكذلك 

يذوب , ³سم/جم1,058كثافته انحيث يقليلمن البنزين كثافهاكثر
.الماء فىولكنه ال يذوب العضويهمعظم المذيبات فى

العطريهالخاصيه•

غ الصيارسمى)الفيورانفىعطريه لنفس السبب خاصيهله •
(للثيوفينالمتوقعهالتأرجحيه
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بين البيرول وروااتيةاقاورنه فى الصفه اال

والفيووران والثيوفين 

مع فقتا  متتكون والفيورانوالثيوفينللبيرولالعطريهالصفه•

-:كاالتيالمتجانسهغير الذرهكهروسالبية

•Thiophene >       Pyrrole >      Furan       

اته من الكربون فإن مداركهروسالبيهنظرا  الن االكسجين اكثر •

عل تكون اكثر تمسكا  بااللكترونات من ذرات الكربون وهذا يج

ة التداخل بين مدارات الكربون واالكسجين اقل مما يحد من حري

ب لمركالعطريهالصفهيقلل من وبالتالىحركة االلكترونات 

. والثيوفينالبيرولاذا ما قورنت بكل من الفيوران
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الثيوفينطرق تحضير 
ختبرفي الم•

ثنائي مجموعة 4,1نور وذلك بتسخين مركب -بطريقة بال•

الفسفور كبريتيدمع ثالث الكاربونيل

تجاريا•

يه تسخين البيوتان النظامي مع الكبريت عند درجة حراره عال•

.ولمده قصيره تصل الى ثانيتين 

+ 4S 700-566̊ ͦC

S
+    3 H2S

P2S3
S

RR
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تيد كما يمكن تحضيره بإمرار خليط من االستلين وكبري•

الهيدروجين فى انبوب ساخن في وجود عامل مساعد مثل

.االلومينا 

2CHΞCH   +   H2S  Al2O3

S

+   H2
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للثيوفينالكيميائيهالخواص 
ين وهذا يعنى للبنزالتىعاليه تقرب تلك تارجحيهله طاقة الثيوفين•

اكثرانه االكثير من تفاعالته فىانه مركب ثابت يشبه البنزين 

.نشاطا  واقل استقرارا  منه 

جدا  يهوالقوالمركزهتلك االالحموضثابت تجاه جميع الثيوفين•

البيروللمرةبتكسراوالىتؤدى التىلذلك فإن كثيرا  من التفاعالت 

.بهاالقيام الثيوفينيستطيع الفيوراناو
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الثيوفينتفاعالت 
االختزال -1•

الهدرجهريق عن طتتراهيدروثيوفينالىكليا  الثيوفينيمكن اختزال •

.كعامل مساعد البالديومفي وجود 

د فإنه اما اختزال الثيوفين بواسطة الهيدروجين والنيكل كعامل مساع

.هالحلقيؤدي الى اخراج الكبريت على شكل كبريتيد وفتح 

.  ومشتقاتهايهاالليفاتتحضير المركبات فىالسابقهالطريقهوتستعمل 

S

H2/Pd/C

S

S

Ranney Ni

H2

CH3CH2CH2CH3
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تابع االختزال•

واسطة بواسطة خليط من المعدن والحمض وال بالثيوفينال يختزل •

يوم المعادن إال انه يمكن اختزاله جزئيا  بواسطة الصودهيدريدات

ما يلى خليط من الميثانول واالمونيا عند درجة حراره منخفضه كفى

.

S s s

+Na , CH3OH

NH3(liq) - 40c

22% 18%

38



االكسدة-2

فىضالحمواكسيدمباشرة بواسطة فوق الثيوفينتتأكسد حلقة •

والذىاكسيدثنائى1,1ثم اكسيد-1الىويؤدى ذلك معتدلهظروف 

.وسط التفاعل فىيتبلمر

S

CH3H3C

S

H3C CH3

PhCO3H

CHCl3

OO
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وماتياالرااللكتروفيليتفاعالت االستبدال 

او -3المواضع على -5او -2تفضل هذه التفاعالت المواضع•

من اهم التفاعالت ,-4

Nitrationالنيتره-1•

ستخدمهالممن تلك قساوهتحت ظروف اقل الثيوفيننيترةيمكن 

ائيالالممع البنزين مثل حمض النتريك المدخن في حمض الخل 

.عند درجة حراره منخفضه 

S s s

+

NO2

NO2

ACONO2

60% 10%40



السلفنه-2•

ة ارهحرمع حمض الكبريتيك المركز عند درجة الثيوفينيتفاعل 

-2ثيوفينليعطى خليط من حمض (الغرفهدرجة حرارة )م 30°

.بكميه اقل سلفونيك-3-ثيوفينبصورة رئيسه وحمض سلفونيك

عند سلفنتهكن يمالنهفصله عن البنزين امكانيةتتيح الثيوفينسلفنة

.الغرفهدرجة حرارة 

S s s

+H2SO4 90%

30c
SO3H

SO3H
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ن الحصول مع ثالث اكسيد الكبريت يمكالبيريدينعند استخدام معقد •

% .86على ناتج سلفنه افضل يصل الى

S

PyriSO3

S
SO

3 H
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-:االلكله-3•

فتج –فورتزتتم بطرق كثيره منها طريقة •

-:االسيله-4•

وذلك بمعاملته -2موضع فىبكل سهوله الثيوفينتتم اسيله •

له مع اال ان تفاع. وجود كلوريد الخارصين فىبكلوريد الحمض 

ا  افضل وجود حمض الفسفوريك يعطى ناتجفىالالمائيهالحموض 

.

s
I

2Na

RI
s

R

s s

(CH3CO)2O
H3PO4

C-CH
3

O
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الهلجنه•

ناتجي تعطي تم   50ͦعاليهعند درجة حراره الثيوفينكلورة -1•

-يسيهالرئالنواتج هىاستبدال واضافه على ان نواتج االستبدال 

عند درجة نالثيوفيللحصول على نواتج االستبدال فقط تتم كلورة 

30-حراره منخفضه  .م ͦ

s s
Cl

s
ClCl

+
Cl2

-30 ͦ
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هو يسىالرئوجود البنزين فيكون الناتج فىالثيوفينبرومة -2•

وجود حمضفىاما اضافة البروم له ثيوفينبروموثنائي 5,2

رئيسىكناتج ثيوفينبرومو-2الخل فيتم الحصول على 

وجود اكسيد فىمع اليود الثيوفينيحضر من تفاعل ثيوفينايودو -3•

.الزئبق األصفر 
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