األنكبَبد يشكجبد ػعٕٚخ ْْٔٛ ٙذسٔكشثٕساد (رزكٌٕ جضٚئبرٓب يٍ ػُصش٘ انٓٛذسٔجٔ ٍٛانكشثٌٕ ) يشجؼخ (أ٘ جضٚئبرٓب ال رحزٕ٘
عٕٖ ػهٗ سٔاثط رغبًْٛخ ثغٛطخ  C-Cأٔ .)C-H
انصٛغخ اإلجًبنٛخ انؼبيخ نألنكبَبد  C n H 2 n  2ثحٛش nػذد صحٛح غٛش يُؼذو.
ثصفخ ػبيخ انصٛغخ اإلجًبنٛخ َشٛش إنٗ َٕع ٔػذد انزساد انًكَٕخ نهجضٚئخ.

ٚزؼهك اعى األنكبٌ غٛش انًزفشع ثؼذد رساد انكشثٌٕ انز ٙرزكٌٕ يُٓب جضٚئخ األنكبٌ .
َؼط ٙف ٙانجذٔل انزبن ٙاالعى ٔانصٛغخ اإلجًبنٛخ نجؼط األنكبَبد غٛش انًفشػخ :

انجذٔس األنكٛهٛخ  :صٛغزٓب اإلجًبنٛخ انؼبيخ  C n H 2 n 1 :
َغً ٙجزسا أنكٛهٛب كم جضٚئخ أنكبٌ َُضػذ يُٓب رسح ْٛذسٔجٔ ٍٛاحذح  .انجزس األنكٛه ٙأحبد٘ انزكبفؤ ًٚكُّ أٌ ُٚؼٕض رسح انٓٛذسٔج ٍٛفٙ
جضٚئخ يشكت ػعٕ٘.
ُٚشزك اعى انجذس األنكٛه ٙيٍ اعى األنكبٌ انًٕافك ( أ٘ انز٘ نّ َفظ ػذد رساد انٓٛذسٔج ) ٍٛثزؼٕٚط انًمطغ (اٌ) يٍ يؤخشح اعى األنكبٌ ة (ٚم).

رزى رغًٛخ األنكبٌ انًزفشع يٍ خالل صٛغزّ انًُشٕسح ( أٔ صٛغزّ انطٕثٕنٕجٛخ) ثبنطشٚمخ انزبنٛخ :
 االعى انشئٛغ ٙنألنكبٌ رؼط ّٛأطٕل عهغهخ كشثَٕٛخ  ،يغجٕلخ ثأعًبء انجذٔس األنكٛهٛخ انًشرجطخ ثٓب يشلًخ ثبعزؼًبل أصغش أسلبو يًكُخ ٔيشرجخحغت رشرٛت انحشٔف اٜرُٛخ.
أيضهخ :

األنكبَبد انحهمٛخ ْٛذسٔكشثٕساد يشجؼخ راد عالعم كشثَٕٛخ يغهمخ .صٛغزٓب اإلجًبنٛخ انؼبيخ C n H 2 n :
رُشزك أعًبئٓب يٍ أعًبء األنكبَبد انًٕافمخ (أ٘ انز ٙنٓب َفظ ػذد رساد انكشثٌٕ ) يغ رغجٛك كهًخ (عٛكهٕ).
أيضهخ :

يغ  nػذد صحٛح أكجش يٍ.2

:
الهبلىجيىى ألكبن مركب هبلىجيىي مشبع وهى ألكبن اصخبذلج فيه ررة أو عذة رراث هيذروجيه بإحذي رراث الهبلىجيىبث( Clأو  Brأو  Iأو .) F

يُشخق اصم الهبلىجيىى ألكبن مه اصم األلكبن المىافق مع حضبيق كلمت فلىرو (أو برومى) أو ( كلىرو) مع اإلشبرة إلً مىضع الهبلىجيه في
الضلضلت الكربىويت.

المخمبكببث هي الجزيئبث الخي لهب وفش الصيغت اإلجمبليت لكىهب حخخلف في صيغهب المىشىرة .
أيضهخ   :انجٕربٌ C 4 H 10
نّ يزًبكجبٌ :

 انجُزبٌ  C 5 H 12نّ صالصخ يزًبكجبد .

رؼزجش األنكبَبد يشكجبد ػعٕٚخ يغزمشح كًٛٛبئٛب ٔ .رؼهم ظبْشح اعزمشاسْب ثكَٕٓب ال رحزٕٖ عٕٖ ػهٗ انشٔاثط انزغبًْٛخ C  C ٔ C  H
ف ٙجضٚئبرٓب ْٔزِ انشٔاثط يزُٛخ رزطهت طبلخ يًٓخ نكغشْب.
رزغٛش انخٕاص انفٛضٚبئٛخ نألنكبَبد ثبَزظبو  ،فؼُذ دسجخ انحشاسح انؼبدٚخ ٔرحذ انعغط انجٕ٘ ركٌٕ األنكبَبد األسثؼخ األٔنٗ( انًٛضبٌ اإلٚضبٌ انجش ٔثبٌ
ٔانجٕربٌ) ف ٙحبنخ غبصٚخ صى عٕائم يٍ انجُزبٌ  C 5 H 12انجُزبدٚكبٌ ٔ C15 H 32صهجخ ػُذيب ٚفٕق ػذد رساد انكشثٌٕ خًغخ ػششح رسح. n  15
رخزهف دسجخ حشاسح غهٛبٌ انًشكجبد انؼعٕٚخ انًُزًٛخ نهًجًٕػخ َفغٓب  ،فكهًب كبَذ انغهغمح انكشثَٕٛخ نهًشكت أطٕل  ،كهًب كبٌ د دسجخ حشاسح
غهٛبَّ يشرفؼخ.
ٔرجذس اإلشبسح إنٗ أٌ األكبَبد راد انغهغهخ انًزفشػخ نٓب دسجخ حشاسح انغهٛبٌ أصغش يٍ دسجخ حشاسح غهٛبٌ يزًبكجبرٓب راد انغهغهخ انخطٛخ.
ٔركٌٕ انٓٛذٔكبسثٕساد ػبيخ غٛش لبثهخ نهزٔثبٌ ف ٙانًبء.

األنكبَبد يشكجبد ػعٕٚخ ْْٔٛ ٙذسٔكشثٕساد غٛش يشجؼخ رحزٕ٘ جضٚئبرٓب ػهٗ ساثطخ صُبئٛخ . C  C
انصٛغخ اإلجًبنٛخ انؼبيخ نألنكُٛبد  C n H 2 nثحٛش . n  2
ٚشزك اعى األنك ٍٛيٍ اعى األنكبٌ انًٕافك ثبنُغجخ نألنكُٛبد انؼبدٚخ ثحزف األنف يٍ اعى األنكبٌ ٔكغش يب لجهّ .
األنك ٍٛانًٕافك
أيضهخ  :األنكبٌ
C2 H 6
اإلٚضٍِ C 2 H 4
اإلٚضبٌ
انجشٔثٍِ C 3 H 6
C3 H 8
انجشٔثبٌ
انجٕرٍِِ C 4 H 8
انجٕربٌ C 4 H 10
نكٍ ثًب أٌ انشاثطخ انضبَٛخ ًٚكُٓب أٌ رأخز يٕاظغ يخهفخ فبعى األنكٚ ٍٛعى انالحمخ ( إٌِ)
انز ٙرؼٕض (اٌ) يغجٕلخ ثشلى (أصغش سلى يًكٍ) نزحذٚذ يٕظغ انشاثطخ انضبئٛخ ف ٙانغهغهخ األعبط.
أيضهخ رٕظٛحٛخ:

يهحٕظخ :

 يزًبكجبد انغهغهخ انز ٙال رخزهف إال ثزغهغم رساد انكشثٌٕ . -يزًبكجبد انًٕظغ انز ٙرخزهف ػٍ ثؼعٓب ثًٕظغ انًجًٕػخ انًًٛضح ( يٕظغ انشاثطخ انضبئٛخ يضال).

:
ٚؤد٘ ٔجٕد انشاثطخ انضُبئٛخ ف ٙأنك ٍٛإنٗ ٔجٕد يزًبكجبد انزجغٛى َظشا نكٌٕ انشاثطخ انضُبئٛخ رحٕل دٌٔ إيكبَٛخ انذٔساٌ حٕل يحٕسْب .
ْزا انزًبكت ال ٚزؼهك ثًٕظغ انشاثطخ انضُبئٛخ ثم ٚزؼهك ثًٕظغ انًجًٕػز( ٍٛانكجٛشر )ٍٛانًشرجطز ٍٛثزسر ٙانشاثطخ انضُبئٛخ  C  Cإيب فٙ
َفظ انجٓخ ٔفْ ٙزِ انحبنخ ٚزؼهك األيش ثبنزًبكت  zusammen ( Zرؼُ ٙثبألنًبَٛخ (du même coté
أٔ ف ٙجٓز ٍٛيخزهفزٔ ٍٛفْ ٙزِ انحبنخ ٚزؼهك األيش ثبنزًبكت . E

أيضهخ رٕظٛحٛخ :
أػط يزًبكجبد انزجغٛى نألنكُٛبد انزبنٛخ :

 )1ثٕد-2إٌ
 1،2 )2صُبئ ٙكهٕسٔ إٚضٍِ

CH 3  CH  CH  CH 3
C  CH  CH  C

ٚزى انكشف ػٍ األنك ٍٛثبعزؼًبل يبء انجشٔو انز٘ ٚفمذ نَّٕ انجشرمبن ٙثٕجٕد األنك.ٍٛ
رحغ ٍٛجٕدح ثؼط انًحشٔلبد انؼعٕٚخ ٚزى ف ٙانغبنت ثئحذاس رغٛشاد ػهٗ انغالعم انكشثَٕٛخ ثحٛش رزى انضٚبدح يٍ َغجخ انفشٔع ف ٙاألكبٌ
رغًٗ ْزِ انؼًهٛخ ( أ٘ رفشٚغ األكبَبد ) ثؼًهٛخ إػبدح انزكٕ .ٍٚأٔ ركغٛش انغالعم انكشثَٕٛخ نهًشكجبد انؼعٕٚخ نزصُٛغ يٕاد ٔيُزٕجبد يزُٕػخ .
رًكٍ ْزِ انطشٚمخ يٍ ركغٛش جضٚئبد راد عالعم كشثَٕٛخ طٕٚهخ إنٗ جضٚئبد راد عالعم ألصش ثزكغٛش انشاثطخ . C  C
 انزكغٛش انحفض٘ :يضم:

انزكغٛش ثٕجٕد ثخبس انًبء:ٚزى انزكغٛش ثٕجٕد ثخبس انًبء ػُذ دسجخ حشاسح يشرفؼخ حٕان . 850 C ٙيضم ركغٛش انجٕربٌ ثٕجٕد ثخبس انًبء.
o

رؤد٘ ػًهٛخ رفشٚغ إنٗ رحٕٚم أنكبٌ خط ٙإنٗ أنكبٌ يزًبكت يزفشع.
يضم رفشٚغ انٓجزبٌ :

ٔرؤد٘ ػًهٛخ انزحهٛك إنٗ رحٕٚم أنكبٌ خط ٙإنٗ أنكبٌ حهم .ٙيضم رحهٛك انٓكغبٌ.

رؤد٘ إصانخ انٓٛذسٔج ٍٛإنٗ رحٕٚم ساثطخ ثغٛطخ  C  Cإنٗ ساثطخ صُبئٛخ . C  C

انجهًشح رفبػم رزحذ خالنّ ػذح جضٚئبد غٛش يشجؼخ فًٛب ثُٓٛب نزؼط ٙجضٚئخ راد عهغهخ كشثَٕٛخ طٕٚهخ .
يؼبدنزّ ركزت ػهٗ انُحٕ انزبن: ٙ
 :Mانجضٚئخ األصم .
 : nيؼبيم انجهًشح.
 : ( M )nانجٕنًٛٛش.

أيضهخ  - :انجٕن ٙإٚضٍ

-يزؼذد انجشٔث:ٍٛ

.......................................................................................................................................
الخىجيهبث :

Abdelkrim SBIRO
)(Pour toutes observations contactez moi
sbiabdou@yahoo.fr
ال حىضىوب مه صبلح دعبئكم ووضبل اهلل لكم العىن والخىفيق

سٔ٘ ػٍ سعٕل اهلل صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى أَّ لبل:
( احق اهلل حيثمب كىج واحبع الضيئت الحضىت حمحهب وخبلق الىبس بخلق حضه).
سٔاِ انزشيز٘ ٔلبل :حذٚش حظ

