
  الهٌدروكاربونات
Hydrocarbons 

 ذرات تتكون التً المركبات على الهٌدروكاربونات أسم ٌطلق
 الٌفاتٌة هٌدروكاربونات الى وتقسم , فقط والهٌدروجٌن الكاربون

 . أروماتٌة وهٌدروكربونات

 Aliphatic Hydrocarbonsالهٌدروكاربونات األلٌفاتٌة 

 متفرعة , Straight مستقٌمة سالسل ذات مركبات عن عبارة وهً
Branched حلقٌة أو Cyclic مشبعة تكون وقد Saturated أو 

 الكلمة من الٌفاتٌة اسم أشتق ولقد Unsaturated مشبعة غٌر
 .Fat الدهن وتعنً  Aleiphas الٌونانٌة

 التشبع  Saturation : أواصر جمٌع تكون أن هو بالتشبع ٌقصد  
C-C  الذي األقصى الحد هو الهٌدروجٌن ذرات عدد أن بمعنى فردة 

 حلقً غٌر أو حلقً المركب كان سواء ٌحتوٌه أن ٌمكن

التشبع عدم Unsaturation : الذي هو المشبع غٌر المركب 
 ذرات عدد وٌكون ثالثٌة أو أواصرمزدوجة على جزٌئاته تحتوي

 أن للهٌدروكاربون ٌمكن الذي األقصى العدد من أقل الهٌدروجٌن
 . ٌحتوٌه

هً  Aromatic Hydrocarbonsالهٌدروكاربونات األروماتٌة 
 .األقلهٌدروكاربونات تحتوي على حلقة بنزٌن واحدة على 

 



المشبعةالهٌدروكاربونات األلٌفاتٌة   

Saturated Aliphatic Hydrocarbons 

  ( CnH2n+2 ) Paraffins-Alkanes األلكانات
 األلٌفاتٌة الهٌدةوكاةبونات من الوحٌد النوع هً

 »البارافٌنات" أسم علٌها وٌطلق المشبعة
Paraffins الالتٌنٌة الكلمة من المشتقة 

Parum affinis " "  ًالمنخفضة الفعالٌة وتعن . 

 : الى األلكانات وتقسم

 مفتوحة سالسل ذات الكانات Open Chain 
Alkanes وتتبع متفرعة غٌر أو متفرعة تكون قد  

  عدد تمثل n أن حٌث CnH2n+2 العام القانون
 هو بالتفرع وٌقصرد المركب فً الكاربون ذرات

 ذرات على من أكثر أو هٌدروجٌن ذة استبدال
 على تحتوي( الكٌل) بمجموعة المركب فً الكاربون

 . وهٌدةوجٌن كاربون ذرات

 حلقٌة األلكانات  Cyclic Alkanes تكون 
 وتتبع حلقة شكل على فٌها الهٌدروكاربون جزٌئات
                                         .األلكٌنات مثل( CnH2n)  العام القانون

 



   Alkyl group   

 مجموعة األلكٌل  

 مرتبطة ولكن منفردة توجد ال التكافؤ احادٌة مجموعة هً

 المقابل االلكان من نظرٌا وتشتق اخرى مجامٌع او بذرات

 وٌشتق R  بالرمز لها وٌرمز واحدة هٌدروجٌن ذرة بنزع

 باستبدال المقابل االلكان اسم من األلكٌل مجموعة اسم

 . Alkyl الكٌل كلمة نهاٌة من yl بالمقطع ane المقطع

 CnH2n+1 العام القانون األلكٌل مجامٌع وتتبع

 



  : Secondary (sec.) الثاوىيت األلكيل مجمىعت

 ذزة طسيق عه مستبطت األلكيل مجمىعت ان تعىي

  بالسمز لها ويسمز كازبىن برزتيه متصلت كازبىن

2° . 

 تعىي: Tertiary (tert.) الثالثيت األلكيل مجمىعت

 كازبىن ذزة طسيق عه مستبطت األلكيل مجمىعت

 لها ويسمز )كازبىن ذزاث بثالث متصلت( ثالثيت

 . ° 3 بالسمز

  °1 بالسمز Primary  احاديت الكازبىن لرزة يسمز

 . °4 بالسمز السباعيت الكازبىن ولرزة

 ثالثي او ثاوىي او أولي باوه الهيدزوجيه يىصف

 .بها المستبط الكازبىن ذزة حسب

 



 نظام التسمٌة
األشباه الجزٌئٌة لاللكانات ذات السلسلة المستمرة تسمى -1

حٌث  Normal (n)االعتٌادٌة باالشباه  المتفرعةغٌر 
عدد ذرات قبل البادئة التً تدل على  nٌوضع الحرف 

علما بان  . ane( ان)الكاربون فً االلكان ٌلٌها المقطع 
اشباه جزٌئٌة أو لٌس لهم المٌثان واالٌثان والبروبان 

 . normalجمٌعهم (اٌزومٌرات 

  

 

 

 branched- chainالمتفرعة تسمٌة األلكانات عند  -2
وتعطً االسم كاربونٌة  مستمرة ٌجب اختٌار أطول سلسلة 

 .aneالبادئة ٌلٌها المقطع ان 

 

 طرفٌة كاربون ذرة أقرب من السلسلة ترقٌم ٌتم -3
 المجموعة هذه أسم وٌكتب المعوضة للمجموعة

 ذرة رقم بكتابة موقعها تحدٌد مع األساس األسم قبل
 .علٌها المستبدل الكاربون

 اختٌار ٌجب الطول فً متساوٌتٌن سلسلتٌن وجود عند -4
 من عدد اكبر على تحتوي التً السلسلة

 . المعوضة المجامٌع



 النوع نفس من معوضة مجموعة من اكثر وجود عند .4

 , di ثنائً :فمثال المجموعات هذه عدد توضح ببادئة تسبق

 . وهكذا . . . penta خماسً , tetra رباعً , tri ثالثً

 نفس من معوضة ذرة او مجموعة من اكثر وجود عند.5

 .واحدة لكل الرقم ٌكرر السلسلة على النوع

 على مختلفتٌن معوضتٌن مجموعتٌن وجود عند .6

 التسلسل اساس على المجموعات اسماء كتابة ٌتم السلسلة

 .تفرع اقرب من الترقٌم وٌكون للحروف الهجائً

 على مختلفتٌن معوضتٌن مجموعتٌن وجود عند .7

 تأخذ بحٌث السلسلة ترقم الموقع فً ومتكافئتٌن السلسلة

 .االصغر الرقم التسمٌة اسبقٌة لها التً المجموعة

 عند الهجائً التسلسل ضمن tri, di المقاطع تدخل .8

 .المجموعة اسماء كتابة







 تسميت االلكاواث الحلقيت 

                                              Cyclic 1-  تسبق

 االسم االساسً بكلمة حلقة

معوضة ٌتم تحدٌد وجود اكثر من مجموعة او ذرة عند  -2

.موقعها بحٌث تاخذ اصغر االرقام مع مراعاة االبجدٌة  

  





Synthesis of alkanes 

 







Physical properties   الخواص
 الفٌزٌائٌة



















 

األليفاتيت غيس الهيدزوكازبىواث / ثاويا 
 المشبعت

 

 

 

 CnH2nالعام وتتبع القانون ألكٌنات غٌر حلقٌة  -أ

 CnH2n-2وتتبع القانون العام ألكٌنات حلقٌة  -ب  -

االٌزومرات )المتشكالت من أنواع توجد فً األلكٌنات 
isomers  ) حول الرابطة منها المتشكالت الهندسية

 الزوجية

 





















 

 

 

 

 واتجٍه تكوٌه الى الماء اوتزاع ٌؤدي عىذما
 الىاتج هو استبذاال االكثر االلكٍه فان مختلفٍه
   : التالً المثال فً كما الرئٍسً

 















 تفاعل االكسدة  -3

 

 



  Halohydrin formationهالوهٌدرٌن تفاعل تكوٌن   -4

 











 Alkynesااللكاٌنات    

 




















