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شاتما السقرهد باأللك    

ة و تدسى باألولفيشات ، تستمك ثشائيمذتركة  ذرتي كربهن برابطة  هيدروكربهنات غير مذبعة ترتبط فيه
 الريغة العامة

 CnH2n 

حدب عدد ومهاقع الروابط السزدوجة .  شات( السخظط العام لترشيف االلك  1يبين الذكل )   

 
( : مخظط ترشيف االلكشات1الذكل)  

    ( الريغ العامة ألنهاع الديشات الثالثة 2كسا يبين الذكل )

 
( : أنهاع الدييشات2الذكل )  
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 ىه عدد جزيئات الييدروجن الشاقرة من الريغة الجزيئية لأللكان السقابل 

/ عمى عدد الحمقات أو الروابط الستعددة السحتسمة في الريغ الجزيئية لمسركبات و كمسا ازدادت  IHDتدل قيسة 
 . قيستو ازداد عدد احتساالت التكذيل الستهقعة لمسركبات

 

فإن التركيب البشائي يسكن أن يكهن حمقي ألكان  1ص الهيدروجيشي في هذا السثال =ققيسة معامل الشمثال : 
 .بع أو ألك ن غير مذ

 
 
 
 

 مشيا مايمي :يسكن الحرهل عمى االلكشات بعدة تفاعالت و طرائق صشاعية نذكر 

 أكددة األلكانات 

  نزعHX من ىاليد األلكيل 

  السركبات ثشائية الياليد الستجاورةمن 

 حذف جزيئة ماء من الكحهالت  

 / IHD/معامل الشقص الهيدروجيشي  
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 :  أكددة األلكاناتأوال" : 

الى وجهد عامل مؤكدد ودرجة حرارة مرتفعة ندبيًا يهضح  االلكشات انظالقًا من االلكانات اصظشاع يحتاج 
/ مخظط االصظشاع مع االنتباه الى إمكانية الحرهل عمى الدييشات كسشتج رئيدي كمسا ازداد طهل 3الذكل /

 الدمدمة الكربهنية .

 

 ( : أكددة االلكانات3الذكل)

 : من هاليد األلكيل HXنزع ثانيًا : 

 / يب مشاسب كاالغهال و يعرف بتفاعل حذف بيتا / ذأساسي قهي و بهجهد ميحدث ىذا التفاعل بهسط 

 

 

 

 

 

 حيث يعتبر اليهد األكثر تفزياًل ليكذا نهع من التفاعالت كهنو األكبر حجسًا و األقل كيرسمبية 

  مثال :

 :  السركبات ثشائية الهاليد الستجاورةمن ثالثًا : 

من السركبات ثشائية الياليد الستجاورة بهجهد عامل مرجع كسا في انظالقًا شات ك  عمى األليتم الحرهل حيث 
 السعادلة اآلتية :
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 حيث يتم ىذا التفاعل في األوساط الحسزية رابعًا : نزع الساء من الكحهالت : 

 
مالحظة : إن تفاعالت حذف الساء من األغهال األولية صعبة جدًا أما من األغهال الثانهية تتم في شروط 

 / . / فدر ذلك معتدلة أما األغهال الثالثية تتفاعل بديهلة  

 نزع الساء من غهل ثانهي  أمثمة :

 
************************************** 

 نزع الساء من غهل ثالثي :

 
 بعض األلكشات السذيهرة :

 
 شات واستخداماتهاخرائص األلك  

   شات مركبات عزهية، غير قطبية ، غير مهصمة لمتياراأللك 

   فدر ذلك / األلكانات//أكثر نذاطًا من نذطة شات مركبات عزهيةاأللك 

  ًمذابهة لأللكانات من حيث درجات الغميان والحاالت الفيزيائية تظهر في خرائرها ميهال . 

 .ذوبانها في السركبات القطبية مشخفزة ولكن ذوبانها في الساء أعمى من ذوبان االلكان السقابل 
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 *** شاتالكيسيائية العامة لأللك   رائصالخ     ***   
 بالعديد من التفاعالت الكيسيائية من أىسيا :  تقهم االلكشات

 االحتراق 

 االكددة  

 برمغشات البهتاسيهمو  باالوزون : شظر االلك شات  

 .  متفاعالت غير متساثمةو  ،متفاعالت متساثمة بشهعييا إضافة :  اإلضافة

 تفاعالت البمسرة 

 تفاعالت اإلضافة الحمقية  

 مثال : تفاعل احتراق غاز اإليتم ن  : التفاعل مع األكدجين  ) االحتراق ( - 1

 
 : األكددة -2

و تشتج مركبات ثشائية /   KMnO4 , OsO4/ أحد العهامل السؤكددة االتيةالتفاعل مع تتم االكددة ب
. الييدروكديل التي تدسى ديهالت

 :تفاعالت اإلضافة/ الزم / :3

نظرا لهجهد الرابظة الثشائية بين ذرتي الكربهن فإنيا تتفاعل باإلضافة مع العشاصر والسركبات حيث تتحهل 
   .تقدم الى نهعين : إضافة متجاندة و غير متجاندة الرابظة الثشائية إلى أحادية

 إضافة اليالهجيشات / و ىدرجة /إضافة الييدروجين.:  إضافة متجاندة 

 إضافة الساءو  ( HXإضافة ىاليدات الييدروجين ) : مثل متجاندة غير  إضافة 

. كسا   معدني و بتدخين وسط التفاعل  تتم ىذه التفاعالت بهجهد حفاز/ هدرجة /إضافة الهيدروجين. - 1 -3
  في السعادلة العامة اآلتية حيث نحرل عمى األلكان السهافق .
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 إضافة اليالهجيشات :  -2 – 3

 

عشد  Br2 بزوال لهن ماء البروم مالحظة : التفاعل يتم  بدههلة وبدرجة حرارة الغرفة ندتدل عمى التفاعل
 استخدامو لمتفاعل 

 : تتبع لتفاعالت اإلضافة غير الستجاندة  (HXإضافة هاليدات الهيدروجين )  -3-4

 
إلى الرابظة الثشائية فإنيا ترتبط في  إضافة الييدروجينعشد :  شيكهففيقاعدة ماركه  وفقىذه اإلضافة  تتم 

  .الظروف العادية بذرة الكربهن التي ترتبط بيا أكبر عدد من ذرات الييدروجين

    HCl تفاعل البروبم ن مع كمهريد : مثال

 
 إضافة الساء:  3-5

 

البهتاسيهم و األوزون :  تفاعالت شظر الرابظة الثشائية باستخدام برمغشات -4  

 :  األوزون التفاعل مع -4-1

تتفاعل األلك شات مع األوزون بقهة معظية مركبات تدسى أوزنيدات التي يتم إرجاعيا بديهلة بهاسظة بعض 
.العهامل السرجعة إلى ألدىيدات أو كيتهنات كسا في األمثمة اآلتية    

 مالحظة : من أمثمة السرجعات التي تدتعسل لتحهيل األوزنيدات الى ألدىيدات وكيتهنات : 

Zn , (CH3)2S 
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 مالحظة : يهضح الذكل اآلتي الريغة العامة لألوزنيدات 

 

البرمغشات مع االلكشات بتدخين شات باستخدام برمغشات البهتاسيهم : حيث تتفاعل تفاعالت شظر األلك  -4-2
ن لتعظي حسض  وسط التفاعل و باستخدام محاليل مركزة من القمهي السدتخدم ، حيث تتفاعل مع حمقي اليكد 

األديبيك . كسا في السعادلة اآلتية : 

 

 CO2 غاز  يرافق تفاعل االنذطار انطالق ة ي/ طرف CH2عشد وجهد /

 
 تفاعالت البمسرة :  -5

 البهليسر: هه مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكهن من وحدات جزئية مكررة. 

تتكهن من جزيئات متظابقة متكررة. وىذه الهحدات بدورىا  وحدات بشائية تكهن البهليسرات من بشى تتسثل في
 تتفاعل السهنهميرات مع بعزيا لتذكل البهليسر.  السهنهمرات أصغر تدسى

 
 : أنهاع  البهليسرات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1
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 مشذأ حيهاني : صهف ، شعر ، حرير طبيعي مثل :  طبيعية عزهية: قد تكهن بهليسرات  بهليسرات طبيعية -أ 

 محسهض الشهوية ، متعددات الدكاريدإضافًة لمشذأ نباتي : نذاء ، سيممهز ، مظاط طبيعي 

 الرهف الرخري ،األلياف الزجاجية  ،االسبدتهس:  بهليسرات طبيعية العزهية

 البالستيك ، المدائنو   بهلي استر ، ألياف األكريميك:  األلياف الرشاعية : بهليسرات صشاعية -ب 

الداخمة في تركيب البهليسر إلى نهعين : بهليسرات مذتركة و  حدب الهحدات البشائيةكسا يسكن ترشيف البهليسرات 
 بهليسرات متجاندة .

 copolymersبهليسرات مذتركة /  

، مثل ألياف البهلي استر الهحددة البشائية الستكررة ىي  الهحدات البشائية جزيئتين : مختمفتين أو متذابيتين أو أكثرتكهن 
 . تكاثف االغهال مع الحسهض و إعظاء البهلي استراتاالستر التي تتكهن من  

 

 

 

 / : homopolymer/  بهليسرات متجاندة 

 تكاثف جزيئات االتمن و إعظاء البهلي إتمن مثل  حاوية عمى الشهع نفدو من الهحدات البشائية تكهن البهليسرات

 

 

 

 و عدد بعض استخداماتو : / Polyethylene/ : اكتب معادلة اصظشاع البهلي إتمين 1مثال 

 

 

 

 

األنابيب البالستيكية /  يدتخدم في صشاعة / عالي الكثافة :و  تغميف األطعسة يدتخدم في مشخفض الكثافة لو نهعين : 
 تسديات الرحية/ 

 / :  PVC/ شيل كمهرايد ڤاصظشاع بهلي : اكتب معادلة   2مثال
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من أمثمتيا : الشذاء و الديممهز و من البهليسرات اليامة جدًا : البهليسرات الدكرية / عدديدات الدكاريد / 
 .األلجيشات و الكيتين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاردي مشتذر انتذارًا كبيرًا في الجدران الخمهية لمظحالب الخمهية، لهنيا يتفاوت من  متعدد سكاريد:  حسض األلجيشيك 
 االبيض إلى البشي السرفر تباع بذكمل مدحهق أو حبيبي أو ليفي 

 لو الريغة : / الريغة لالطالع / .
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 تدتخدم في عيادات طب األسشان 

 

 

 

اكثر نذاطًا  كيسيائيًا  وىي ثالثية مذتركةالتي تحتهي عمى روابط  غير مذبعة ىي ىيدروكربهناتاأللكيشات : 
 االلكشات ، تفاعالتيا السسيزة تفاعالت اإلضافة من االلكانات و 

  / اإلستمين / ينتأبدط األلكيشات ىه : اإلي، CnH2n-2الريغة العامة لأللكيشات  

مركبات عزهية، غير قظبية ، غير مهصمة لمتيارالكيربائي، نذظة ، تظير في خرائريا  : األلكيشاتصفات 
 من حيث درجات الغميان والحاالت الفيزيائية لأللكشات ميهال مذابية

  يسكن اصظشاع االلكيشات بعدة طرق مشيا ::  األلكيشات اصطشاع

 كسا في السعادلة اآلتية : نزع ىاليد الييدروجن من مركبات ثشائية الياليد

 
انطالقًا من الحجر الكمدي  كسا  السعادلة اآلتية/ وهي من أقدم الطرق  كسا يسكن اصطشاع االستمين

 السدتخدمة الصطشاع االستمين / :

 
 أو انطالقًا من غاز السيتان :

 
 ***األلكيشاتتفاعالت ***

 

SP 
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  . األكددةو  ضافةإلاو  االحتراقو  التفاعل مع السعادنمن أىم تفاعالت األلكيشات :

 : التفاعل مع السعادن  – 1

يتسيز بروتهن االستميشات بأنو زلهق ندبيا كهنو  . تتفاعل مع السعادن معظية مركبات تدسى االستميشيدات
لهقية بروتهن االستمين تعهد إى نسط تيجين ذرة وز  ./ /االلكيشات أكثر حامزية من األلكانات و األلك شات

 /  SPالكربهن / 

 pKa=- log (Ka):  مالحظة

 .الحسهضة في السركبات العزهية تعشي وجهد ىيدروجن زلهق 

 
 الحرهل عمى أستمشيد الرهديهم مثال : 

 
 :  االحتراق -  2

   :  مثال احتراق غاز اإلستمين

3000أكثر منيشتج من احتراق االستمين بأو كدجين اليهاء حرارة مرتفعة 
0
C  لحام لذلك يدتخدم في عسمية

 .السعادن

 اإلضافة :  – 3

تحتاج االلكيشات الى ضعف كسية الييدروجن الذي تحتاجو االلك شات بدبب وجهد الرابظة الثالثية ،كسا يسكن 
 التحكم بشهاتج التفاعل حدب كسية الييدروجن الستفاعل / اشباع تام أو جزئي /

روجن الستفاعل ولى يتم التفاعل بفائض من الييدففي السعادلة األ:  / إضافة متجاندة / إضافة الهيدروجن - أ
. 
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  أما في السعادلة اآلتية نالحظ أن اإلشباع جزئي . 

 
 ندة :إضافة الهالهجيشات : إضافة متجا –ب 

 
  لقاعدة ماركهفيشكهف ىذا التفاعل  يتبع:  إضافة هاليدات االلكيل -ج 

 

 :إضافة الساء  -د

/ و ىي مركبات غير ثابتة بدبب وجهد مجسهعة  enolتشتج مركبات تدعى ايشهالت / إضافة الساء لأللكيشات عشد
الييدروكديل ورابظة مزدوجة عمى نفس ذرة الكربهن فيحدث ليا إعادة ترتيب تدسى بالشزوح 

/tautomerization يشتج عشيا مركبات الكربهنيل /  .   

 

 : مالحظة
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مع العهامل السؤكددة مثل األوزون و برمغشات البهتاسيهم حيث تشذظر االلكيشات  تتفاعل االلكيشات: األكددة -4
 .لشحرل عمى مزائج من االحساض الكربهكديمية 

 

********** 

 قارن بين السركبات التالية حدب الجدول :** 

 

 

 وجه السقارنة

C2H6 C2H4 C2H2 

 ثالثية  ثشائية بديظة الرابطة بين ذرتي الكربهن  

 غير مدبعة  غير مذبعة مذبعة  االشباع 

 األكثر نذاطا اكثر نذاطا  أقل نذاطا الشذاط الكيسيائي 

 ضم ضم استبدال نهع التفاعل عن  

    الريغة العامة 

 الكيشات/ استميشات/ الكشات/اولفيشات الكانات /بارافيشات/ يشتسي إلى ) نهع السركب ( 

    األسم حدب األيهباك

    الريغة البشائية  
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 تدسية السركبات العزهية :                                                     

 يل بهتانتم -2- 

 يل بشتانتم-3 

 

  

 يل هبتانتاي -                                   4

 يل هبتانتمي -3–يل تاي -4 

 يل اكتانتم-5-يلتاي-3 

 يل بهتانتثشائي مي -2،3                         

  

    الالحقة 
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 ثشائي ميثيل أكتان 4-3يل،تاي -6- 

 ثالثي ميثيل بشتان-2،2،4 

 يل هكدانتثشائي م -3،3 

 -1 بهتين يلتم -3 

 

 البهت ن –متيل  -3إيتيل ، -2 

 1-إتيل بشت ن  -2 

  



 د.غدير الحدنمحاضرة الفحهم الهيدروجشية غير السذبعة       -صيدلةسشة ثانية            كيسياء عزهية
*********************************************************************** 

 16 

 1،4بشتاديين –  

 1،3،بهتاديين ،متيل  -2 

 بشتاديين -1،3- متيل –4  

ن  – 3متيل  -2     ىكد 

 1-بشتين  

 

 أجب عن األسئمة األتية : 

** أي من السركبات اآلتية يشتسي إلى األلك شات ؟  - 1  

C10H20 , C3H3 , C9H12 , C3H8  

 أكسل السعادلة اآلتية  ماذا يدسى ىذا التفاعل ؟ – 2 
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 أكسل السعادالت اآلتية ماذا تدسى السركبات الشاتجة ؟  – 3

 

 
 

 أكسل السعادلة اآلتية / ىل االشباع تام ام جزئي ؟ / -4

 
 :  IUPACسم السركبات اآلتية حدب نظام  -5

        

 
******************** 

 
*************** 

 اكتب اسم الديشات اآلتية وحدد نهع كٍل مشيا 
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