الجزء La Chimie Créatrice : 2
الوحدة  : 10الجزيئات العضوية والهياكل الكربونية
Les molécules organiques et les squelettes carbonés

 .1السلسل الكربونية والمجموعات المميزة
 .1 .1نشاط وثائقي

 – 1استثمر الشكال الجزيئات  ،ماذا تلحظ ؟
كل الجزيئات تتم يز ب سلسلة كربون ية ح يث ذرات الكربون مرتب طة ببع ضها بروا بط ت ساهمية ب سيطة أو روا بط
تساهمية ثنائية  .هذا التسلسل يكون الهيكل الكربوني  squelettes carbonésللجزيئة.
 – 2اعط أنواع السلسل الكربونية ؟
هناك سلسل كربونية خطية وأخرى متفرعة وأخرى حلقية.
 – 3ماهو الفرق بين هذه الجزيئات ؟
ب عض هذه الجزيئات تحتوي على مجمو عة مميزة أو مجموعات مميزة ( ذرات الوك سجين  ،الزوت  ،الكلور ) ...
هذه المجموعات هي المسؤولة عن بعض الخواص الجزيئة.

 .2 .1تعريف السلسلة الكربونية
في جزيئة عضوية نسمي سلسلة كربونية أو هيكل كربوني التسلسل لذرات الكربون مرتبطة فيما بينها بروابط
تساهمية بسيطة أو ثنائية أو ثلثية.

 .3 .1تنوع السلسل الكربونية :
أ – السلسل الكربونية المشبعة وغير المشبعة
ال سلسلة الكربون ية ال تي تكون في ها ذرات الكربون مرتب طة بروا بط ت ساهمية ب سيطة ف قط ت سمى سلسلة
كربون ية م شبعة .في حالة احتواء ال سلسلة الكربون ية على ذر تي كربون ،على ال قل  ،ترتبطان في ما بين هما براب طة
تساهمية ثنائية أو ثلثية  ،نقول إنها سلسلة كربونية غير مشبعة.
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ب – السلسل الكربونية الخطية والمتفرعة والحلقية
 تكون ال سلسلة الكربون ية خ طية  linéaireعن دما تكون ذرات الكربون مرتب طة في ما بين ها ،الواحدة تلو الخرى
في خط واحد ،حيث تكون كل ذرة مرتبطة مع ذرتي كربون أخرى على الكثر.
 تكون السلسلة الكربونية مت فرعة  ramifiéعن دما تكون محتوية على ذرة كربون واحدة ،على القل ،مرتبطة
مع أكثر من ذرتي كربون أخرى.
 تكون السلسلة الكربونية حلقية  cycliqueعندما تكون بها حلقة مكونة من ذرات الكربون.

ج – الكتابة الطوبولوجية للجزيئات العضوية
نظرا لطول الجزيئات العضو ية عمو ما ،ف ق د تم اعتماد كت ابة ت سمى الكت ابة الطوبولوج ية للجزيئة ،وتتم يز
بالخاصيات التالية :
 تمثل السلسلة الكربونية بخط متكسر  ،تمثل فيه كل قطعة رابطة تساهمية بسيطة .C – C
 ل تتضمن الكتابة رموز ذرات الكربون وذرات الهيدروجين المرتبطة.
 تتم الشارة إلى طبيعة الرابطة كربون – كربون إذا كانت ثنائية أو ثلثية بقطعتين متوازيتين أو بثلث قطع متوازية.

د – تماكب التكوين
ن سمي متماكبات التكو ين كل الجزيئات ال تي ل ها ن فس ال صيغة الجمال ية ،وتختلف من ح يث ترت يب ترك يب
الذرات المكونة لها.

 .2تأثير السلسلة الكربونية على الخاصيات الفيزيائية للمركبات العضوية
 .1 .2تطور الخاصيات الفيزيائية للمركبات العضوية
تتعلق الخ اصيات الفيزيائ ية للمركبات العضو ية بطول ال سلسلة الكربون ية للجزيئة وبعدد الفروع ال تي ت شتمل
عليها.

أ – درجة حرارة الغليان ودرجة حرارة النصهار
ت حت ض غط ث ابت ،تزداد در جة حرارة غليان أو در جة حرارة ان صهار المركبات العضو ية المنتم ية لن فس المجمو عة
مع ازدياد طول السلسلة الكربونية المكونة لها.

ب – الكثافة
تزداد كثافة المركبات العضوية السائلة بالنسبة للماء مع تزايد طول سلسلها الكربونية.

ج – الذوبانية في الماء
من المعروف أن الهيدروكربورات ل تذوب في الماء  ،ولها كثافة أقل من كثافة الماء  ،لذا تطفو فوق سطح الماء.
ويرجع ذلك لكون جزيئاتها ل قطبية .وفي حالة توفر الجزيئة العضوية على مجموعة مميزة تكسبها ميزة ثنائية قطبية ،
تصبح قابلة للذوبان في الماء.

 .2 2تطبيق  :التقطير المجزأ
يتم استغلل اختلف درجة حرارة غليان المركبات العضوية لفصلها عن بعضها البعض  ،باستعمال تقنية تسمى
التقطير المجزأ .distillation fractionnéé
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 .3بعض أصناف الجزيئات العضوية :
تصنف الجزيئات العضوية ( طبيعية أو إصطناعية ) إلى مجموعات نذكر منها :

 .1 .3اللكانات :
هي مركبات هيدروكربونية مشبعة ( هيدروكربونية  :أي ل تتكون إل من عنصر الكربون و الهيدروجين )  ،والتي
تكون فيها ذرات الكربون المشكلة لسلسلها الكربونية أربع روابط تساهمية بسيطة.
 الصيغة العامة لللكانات هي :
مع  nعدد صحيح طبيعي يدل على عدد ذرات الكربون و الهيدروجين بالجزيئة.

 اللكانات ذات السلسلة المستقيمية :
هي جزيئات تكون فيها كل ذرة كربون مرتبطة بذرتين من الكربون باستتناء كربوني الطرف حيث كل ذرة كربون
تكون محاطة بذرة كربون واحد.

 تسمية اللكانات ذات السلسلة المستقيمية :
ن سمي اللكانات ح سب عدد ذرات الكربون المكو نة لل سلسلة الكربون ية المكو نة للجزيئة ح يث ي عب ر عن هذا
العدد بكلمة يونانية مضيفا إلى آخرها المقطع ان ( .) ane

مثال :
السم

الصيغة الجمالية

n

السم

الصيغة الجمالية

n

ميثان

CH4

1

Undécane

C11H24

11

Méthane

C2H6

2

Didécane

C12H26

12

Ethane

إيثان

3

Triodécane

C13H28

13

Propane

بروبان

C3H8

Tetradécane

C14H30

14

Butane

بوتان

C4H10

4

Pentadécane

C15H32

15

Pentane

بنتان

C5H12

5

Hexadécane

C16H34

16

Hexane

هكسان

C6H14

6

Heptadécane

C17H36

17

Heptane

هيبتان

C7H16

7

Octadécane

C18H38

18

Octane

أوكتان

C8H18

8

Nonadécane

C19H40

19

Nonane

نونان

C9H20

9

Eicoxane

C20H42

20

décane

ديكان

C10H22

10

مثال :
اعط الصيغ المنشورة للمركبات التالية ثم السم المرافق :
اسم المركب

الكتابة الطوبولوجية

الصيغة النصف المنشورة
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 اللكانات ذات السلسلة المتفرعة :
تحتوي جزيئاتها على القل على ذرة كربون واحدة مرتبطة بثلث ذرات كربون أو أربعة.

 تسمية اللكانات ذات السلسلة المتفرعة :
ي جب تح ديد أطول سلسلة كربون ية وترقيم ه ا من أ حد الطرف ين بح يث يكون للجذر أ صغر ر قم مم كن أو أ صغر
مجموع أرقام ممكن .يكون اسم أطول سلسلة في خاتمة السم ،مسبوقا باسم الجذور ورقم موضعه ومرتبة حسب
ترتيب حرفها الول في الحروف البجدية اللتينية .لتسمية الجذر نستبدل المقطع ان بـــ يـــل.

مثال :
الصيغة النصف المنشورة

اسم المركب
مثيـــــل –  2بنتان

إيــــثيــــل –  5ميــــثيــــل –  2ـ، 4 ،
 4هبتان

 .السيكلوألكانات
 تعريف :
هي مركبات هيدروكربونية مشبعة ذات سلسلة كربونية مغلقة وصيغتها الجمالية العامة هي :

 تسميتها :
نطبق القواعد السابقة الذكر مع تقديم كلمة سيكلو أمام اسم اللكان الذي يظم نفس عدد الكربون

مثال :
الصيغة النصف المنشورة

اسم المركب
سيكلو بــــوتــــان

السيـــكلوهكسان

إيثــــل –  4ميثيـــــل – 2 ، 1
سيكلوهكسان
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تطبيق  : 1اعط جميع متماكبات التكوين للصيغة  C4H10وأسماؤها والكتابة الطوبولوجية لكل متماكب؟
للصيغة  C4H10متماكبان وهما :
الكتابة الطوبولوجية

الصيغة النصف المنشورة

السم المرافق
البـــــوتــــــان
ميــــــثيـــــل –  2بروبــــــان
أو
ميـــثيـــــل بروبان

تطبيق  : 2اعط جميع متماكبات الصيغة  C6H14وأسماؤها ؟

 .2 .3اللكينات والمشتقات الثيلينية
أ – تعريف :
اللكينات هي هيدروكربورات غ ير م شبعة ذات سلسل كربون ية مفتو حة .وتحتوي جزيئلت ها على ذر تي كربون
تربط بينهما رابطة تساهمية ثنائية.
الصيغة العامة هي :
(  nعدد صحيح )n ( 2 :

CnH2n

ب – التسمية اللكينات :
نتبع نفس الطريقة المستعملة سابقا لتسمية اللكانات  ،مع إضافة :
أطول سلسلة هي السلسلة من حيث ذرات الكربون وتحتوي على رابطة ثنائية .ترقيم السلسلة يكون من
الجهة التي تعطي أصغر رقم ممكن للرابطة الثنائية .نسمي أطول سلسلة باسم اللكان الموافق مع تبديل المقطع
ان بالحرف ن مع كسر الحرف الذي يسبق حرف النون ويكون السم متبوعا برقم الكربون الذي يحمل الرابطة الثنائية.

مثال :
الصيغة النصف منشورة

السم
مثيل –  2هكسن – 3

بوتيل –  4ايثيل – 7
تلثي مثيل – 8 ، 6 ، 4
نونن – 2

ج – المتماكبات في اللكينات
بالضافة إلى تماكب التكوين في اللكينات هناك تماكب يسمى التماكب الفراغي ( .E / Z ( Stéréisomères
اعط متماكبات التكوين لصيغة .C4H8
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المتماكبات

السم
بوتن – 1
بوتن – 2
ميثيل –  2بروبن – 1

للبوتن –  2متماكبان فراغين وهما :
المتماكبات الفراغية

السم
بوتن –  2سيز
Cis ⇔ Z
بوتن –  2ترانس
Trans ⇔ E

بصفة عامة يمكن تمثيل التماكب الفراغي لللكينات على الشكل التالي :
السم

المتماكبات الفراغية

Trans ⇔ E

Cis ⇔ Z

ملحوظة :
بالنسبة للمركبات الهيدروكربونية  :السيكلوألكينات الصيغة الجمالية هي :
CnH2n−2
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