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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                   

  :األسبوع األول

  احملاضرة األوىل

  املقدمة

تعتبر الكيمياء العضوية أكثر فروع الكيمياء اتساعا وأھمية وساعدت في رفع مستوى معيشة ا
نسان وتحسين 

  . حالته من خ)ل فوائدھا في حقول الطب والصيدلة والصناعة والزراعة

  : الرتكيب االلكرتوني للذرة 

في الكيمياء العضوية وتقع في تعتبر عناصر الكربون والھيدروجين وا-وكسجين والنيتروجين أھم العناصر 
الجدول الدوري سبة للنواة. الدورتين ا-ولى والثانية من  فالغ)ف . وتحتل الكتروناتھا الغ)فين ا-ول والثاني بالن

عه الغ)ف الثاني  ا-كثر طاقة  للنواة يسمى بغ)ف الطاقة ا-ول ويكون ا-قل طاقة ، ويتب ا7لكتروني ا-قرب 
  . وھكذا.....

  

  : ربيتاالت الذرية االو

  . يقسم كل غ)ف إلى اوربيتا7ت ذرية 

  ) %  95–90(ھو حيز في الفراغ تكون طاقة ا
لكترون فيه بين :االوربيتال الذري 

  : ومن الجدول أدناه يمكن تصنيف مستويات الطاقة وتحديد اوربيتا7تھا 

  

  ا�وربيتا�ت الذرية  مستوى الطاقة

1 1s 

2    S2 -  2P1   2p2   2p3   

3  S3  -  3p1  3p2  3p3 + 5 (3d )  
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  

  :األسبوع الثاني

  احملاضرة الثانية

  

  الرتكيب والتوزيع االلكرتوني للعناصر

  وجد إن عدد عناصر ا7وربيتا7ت في الغ)ف ا7لكتروني ا-ول ھو

لذلك فأن أغلفة الطاقة الث)ث ا-ولى  )  9، وفي الغ)ف الثالث ھو  4وفي الغ)ف الثاني ھو  0(  

لي ) 18، 8، 2( تستوعب    . إلكترون على التوا

  :أنصاف األقطار الذرية

  .نصف قطر الذرة ھو المسافة بين مركز نواتھا إلى الكتروناتھا الخارجية

.  2وقسمته على ) المسافة بين النواتين ( س طول اAصرة ويمكن تعيين نصف القطر الذري بقيا 
  ) .با7نكستوم ( ويعبر عن قيم  أنصاف ا-قطار الذرية 

  : اآلصرة الكيماوية 

يمكن للذرات بسبب تراكيبھا ا7لكترونية ا7لكترونية المختلفة إن ترتبط معا لتكوين جزيئات بطرق 

  : من ا-واصر منھا وھناك أنواع مختلفة . مختلفة تدعى اAصرة 

  :  اآلصرة األيونية 

تقال ا7لكترونات من ذرة إلى أخرى    .تنشأ من ان

ا   أيون (فإذا  وھبت الذرة إلكترون أو أكثر أصبحت أيونا موجب ا اكتسبت إلكترونا أو أكثر )كاث وإذ
  ). اثأيون ( أصبحت أيون سالب 



 

3 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  :اآلصرة التساهمية 

ات الرابطة بين ذرتين  ويصحب اشتراك ا7لكترونات تداخل تتكون من اشتراك زوج من ا7لكترون
وھناك أنواع منھا . ا7وربيتا7ت الذرية لتكوين اوربيتا7ت مشتركة ھي ا7وربيتا7ت الجزيئية 

  :وھي

اعتمادا على اشتراك زوج أو زوجين أو ث)ثة . اAصرة التساھمية المنفردة  والمزدوجة والث)ثية  
  .  ات بين ذرتينأزواج من ا7لكترون

  

  :األسبوع الثالث

  احملاضرة الثالثة

  

  الكربون واملركبات الكربونية

موقعا متميزا في الجدول الدوري للعناصر  ويشغل وسطا متميزا بين )   C(يمثل الكربون 
تستطيع ذرته إشباع غ)فھا ) 12(، وزنه الذري )6(، عدده الذري )4(تكافؤه . الفلزات وال)فلزات 

  . الخارجي بالمشاركة ا7لكترونية مع ذرات أخرى 

الكربونية   ) : العضوية ( ميزات المركبات 

  . يحتوي الجانب ا-عظم منھا على عنصر الھيدروجين  -1

العناصر ا-خرى  -2 تھا المرتبطة ب ل فاعلية من ذرا ذرات الھيدروجين المرتبطة بإلكترون تكون أق

  ) N-H( أو )  O-H( مثل 

  . تعتبر الظاھرة ا7يزوميرية من أھم ميزات ھذه المركبات  -3

  .الكتروليتية محاليل المركبات العضوية غير  -4
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  : الخواص الفيزيائية للمركبات  العضوية

ترتفع درجة الغليان ونقطة ا7نصھار بازدياد كتلة الجزيء في المركبات ذات التراكيب   -1

  .المتشابھة 

  .تعتمد نقطة الغليان على قوى التجاذب بين الجزيئات وليست على قوة ا-واصر  -2

  . اعد على عملية الذوبان التجاذب بين المذيب والمذاب  يس -3

  .  وجود كمية قليلة من الشوائب تؤدي إلى انخفاض محسوس في درجة ا7نصھار  -4

  

  

  : األسبوع الرابع 

  احملاضرة الرابعة

  

   ا;اميع الفعالة يف املركبات العضوية

تقسم المركبات العضوية إلى مجاميع يحتوي كل منھا على مركبات ذات خواص متشابھة 
إدخال ذرات أو مجاميع أخرى لھا مواصفات كيماوية مميزة سوف تؤدي إلى حدوث تأثير غير إن 

ل ھذه المجاميع تدعى . بالغ على الخواص الكيماوية للجزيء ا-صلي للمركب العضوي  مث
  :  ابالمجاميع  الفعالة ومنھ

  ، ) آصرة مزدوجة (كاربون = مجموعة الكربون

، ) ھالوجيناو(مجموعة الكلورو ، ) آصرة ث)ثية (كاربون  =كاربون  ، مجموعة الھيدروكسيل 
  . ، مجمعة الكربوكسيل ) النترو(مجموعة ا7يثر ، مجموعة ا7مينو ، مجموعة 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  : األسبوع السادس

  احملاضرة السادسة

  

   اهليدروكاربونات

تحتوي الھايدروكربونات على الكربون والھيدروجين فقط وتكون مجموعة من المركبات 
  : ويمكن تقسيمھا إلى . الطبيعية  يعتبر ابسطھا الميثان 

  الھيدروكربونات ا7لفاتية  -1

  الھيدروكربونات اAروماتية  -2

  : الھيدروكربونات ا�لفاتية 

  : تقسم إلى 

 ALKanes ) . بارافينات (الكانات  - أ  

 ALKenes) .   اوليفينات (الكينات  - ب

      ALKYnes).  استيلينايت(الكانيات - ج 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  األسبوع السابع 

  احملاضرة السابعة

  التفاعالت الكيماوية للمركبات االلفائية

  -:ھناك ث)ث تفاع)ت مھمة لھذه المركبات ھي

 : التفاعل مع الھالوجينات -1

لتعطي مزيج من ) البروم،اليود،الكلور،الفلور(حيث تتفاعل ا7لكانات مع الھالوجينات وھي عناصر  
) البروم ،والكلور(أما ا7لكينات فتتشبع أواصرھا المزدوجة بعنصر الھالوجين ). ھالوجينو الكانات (

الھالوجين معھا أما ا7لكينات فيكون تفاعل ).تفاع)ت إضافة(فتنتج مركبات الھالوجين العضوية 
 ) تفاعل إضافة(

  :الھدرجة -2

فتتشبع .وبوجود عامل مساعد كالب)تين ) ا7لكينات وا7لكاينايت (وھذا التفاعل مقتصر على 
 ) .للكاينات(وا-واصر الث)ثية ) للكينات(ا-واصر المزدوجة 

  :البلمره  -3

بتسخينھا وبوجود عامل مساعد ئيه عالية يجز كتلتتبلمر مركبات ا7لكينات إلى مركبات لھا 
ا لتحضير . وھو ) بولي اثيلين ،بولي بروبلين(والبلمرة ھي تفاعل مستمر متسلسل مھم صناعي

 .ا-ساس في صناعة الب)ستك والمطاط 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  األسبوع الثامن 

  احملاضرة الثامنة 

   

االلكانات    البارافينات  –جمموعة 

  : وتقسم ھذه ألمجموعه إلى

  :غير الحلقيةا�لكانات  -1

  .الخ...البيوتان ، البنتان ، بان،والميثان ،ا
يثان، البر(مثل  

) اكليل(من مركبات ھذه المجموعة بال) ھيدروجين (وتعرف المجموعة المتبقية بعد حذف ذرة  
 ).R(ويرمز لھا بالحرف 

  : ا�لكانات الحلقية -2

ث)ث ذرات من الكربون أو أكثر مع بعضھا بآصرة تساھمية مفردة وعلى شكل  بارتباط وتتصف  
  . )الخ ...البروبان الحلقي ، البيوتان الحلقي، البنتان الحلقي ، الھكسان الحلقي ،(حلقة مغلقه مثل 

  األسبوع العاشر 

  احملاضرة العاشرة

  اهلايدروكربونات اآلروماتية

وقد أطلق ).العطرية(ا-صلي لسلسلة المركبات اAروماتيةھو المركب ) C6H6(يعتبر البنزين 

 ةوذلك بسبب رائحتھا المميز) البنزالدھايد ، الفانيلين (على مشتقات البنزين ) العطرية(مصطلح 
حلقات .   .ويعتبر البنزين من المركبات اAروماتية غير متعددة ال
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

لحلقات فتقسم إلى   -:أما المركبات اAروماتية متعددة ا

  : متعددة الحلقات المتجانسة -1

  :وھي المركبات الحلقية التي 7 تحتوي على عناصر أخرى غير الكربون ومنھا  

 نفثاسين  -3ا7نثراسين  -2  الينثالنف -1 

  :  متعددة الحلقات غير المتجانسة -2

  :المركبات الحلقية التي تحتوي على عناصر أخرى غير عنصر الكربون ومنھا 

 الفوران  -3مايدين بالبايرا -2البايرايدين  -1 

  

  األسبوع الثاني عشر 

  احملاضرة الثانية عشر 

   مركبات الكاربونيل

تينات وعدد كبير من الدھون ومزدوجة كالبر) كربون –كربون (المركبات التي تمتلك آصرة 
لمركبات اعتمادا على . ونكھات الطعام  )  R1 ،R2(طبيعة مجاميع وممكن التمييز بين أصناف ھذه ا

  المتصلة بذرة الكربون 

  :مركبات الكاربونيل  أنواع

 ا7لدھايد .1

 الكينون .2

 أحماض الكربوكسل .3

 ا7سترات .4
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  األسبوع الرابع عشر 

  احملاضرة الرابعة عشر

  االسرتات والكحوالت

   :ا�سترات 

رة بصPPورة حPPPرة  PPPة منتشPPPة طبيعيPPPا نكھPPPايرة لھPPPات متطPPات .مركبPPPي الكائنPPPد فPPPة وتوجPPPالنباتي
  .وتتطاير نكھات ا7سترات بازدياد الوزن الجزيئي لھا .والحيوانية 

ة الصPلبة  PPى الحالPPرة إلPPة العطPائلة ذو الرائحPPة السPPرمن الحالPPا تتغيPة(كمPPئح وغالبPPا مPPا  ) .عديمPPة الرا
ر القطبيPة Pل غيPي المحاليPدة فPذوب بشPا تPاء ، لكنھPذوبان بالمPد (تكون عديمة الPع كلوريPد ورابPكالبنزي

  ) .الكربون

PPد جزيئPPد فقPPول بعPPع الكحPPوي مPPامض العضPPل الحPPد تفاعPPون عنPPاء  ةوتتكPPمى .مPPل يسPPذا التفاعPPوھ
  ) .با7ستره(

  : الكحو�ت 

محPل ذرة ھيPدروجين فPي جزيئPة المPاء ) الكيPل(ھي مركبات عضوية ناتجه عن إح)ل مجموعة 
  . )R-OH(فالكحو7ت مكبات عضوية فيھا مجموعة ھيدروكسيد وصيغتھا العامة ھي .

)ثيPPة  اعتمPPادا علPPى نPPوع ذرة الكربPPون التPPي تحمPPل مجموعPPة  –ثانويPPة  –أوليPPة : وتصPPنف إلPPى ث
  )ھيدروكسيل(
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  )  الكيمياء العضويةمادة محاضرات (  أحمد قاسم . د.م.أ

                    

  األسبوع اخلامس عشر 

  احملاضرة اخلامسة عشر 

   االيثرات واألمينات

  :ا�يثرات 

عضوي ويمكن  ذرتمثل أي ج ) R(حيث . ) R-O-R( مركبات عضوية صيغتھا العامة    

  :ومن أنواعھا ) الكيل(الحصول عليھا عن استبدال ذرتي ھيدروجين الماء بمجموعتي 

 أيثر   - اثيل - اثيل -1

 3) أيثر متناظر(أيثر  -ل ثيم -ل ثيم -2

  ) أيثر غير متناظر (أيثر   -ايثل   -ل ثيم -3
  :ا/مينات 

ك .  NH3) النشادر (ا تطلق تسمية ا-مينات على المركبات العضوية المشتقة من ا7موني    وذل

كثر من ذرات الھيدروجين في جزيئة ا7مونيا بشق ھيدروكربون ك  باستبدال ذرة أو أ ا لذل ووفق
  تقسم ا-مينات إلى 

  . ا-مينات الث)ثية  -3ا-مينات الثنائية  -2ا-مينات ا-ولية   -1
  

  

   

 


