
  

كتابة اسم األلكان:  المرحلة التانیة :  
مع وضع خط صغیر یفصل بین رقم الذرة  ،رقم ذرة الكربون المتصلة بمجموعات فرعیةكتابة  -1

   واسم التفرع
التي تشیر نستخدم البادئات , في حالة وجود اتصال لنفس المجموعة أكثر من مرة بسلسة األلكان -2

  . وھكذا, "رباعي", "ثالثي", "ثنائي: " عدد مرات التكرارالى 
  السلسلة الرئیسیة    ینتھى االسم بكتابة اسم -3

 يتم ترقيم المجموعة بداية من أول ذرة كربون متصلة  في حالة جدر الكيلي متفرع  ملحوظة
وليس طبقا ألطول سلسلة موجودة , أطول سلسلة بداية من ھذه النقطة وفى إتجاه, بسلسلة األلكان
  .في المجموعة

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

II - الكحوالت 
  الكحوالتتعریف  

كمجموعة  ( OH-) وتحتویعلى مجموعة ھیدروكسیل R-OH تحمل الصیغة العامة مركبات عضویة 
   وظیفیة

 قواعد تسمیة الكحوالت  
یتم تسمیة الكحول باعتباره أحد مشتقات المركبات الھیدروكربونیة وخاصة األلكانات ، ولتسمیة 

 :الكحوالت یتم إتباع الخطوات التالیة
 .الھیدروكسیل مرتبطة بمجموعة) السلسلة الرئیسیة(ر أطول سلسلة كربونیة یااخت -1
  الرئیسیة م السلسلة یرقت -2
  .من الطرف األقرب لمجموعة الھیدروكسیل*  
 إذا كان الطرفین لھما نفس المسافة من مجموعة الھیدروكسیل إبدأ بالطرف الذي لدیھ أقرب تفرع*  
 .بأرقامھا إن وجدت )االلكلیة الجدور (  التفرعات میةست -3
توضیح موقع مجموعة و    "اول"یشتق اسم الكحول من االلكان الموافق لھ مع إضافة المقطع  -4

  بھا قبل المقطعالھیدروكسیل وذلك بكتابة رقم ذرة الكربون التي ترتبط 
  )ول -x -سم السلسلة الطویلة على وزن الكان أي(

 
  

 

 
I -  االلكانات      
 اي یحتوي فقط على (  مشبعي ھیدروكربونھو مركب  الكیمیاء العضویةلكان في اال:  تعریف

  تنقسم االلكانات الى ثالت مجموعات و  ) كربون -بین ذرة كربون روابط تساھمیة بسیطة احادیة
 ط ــــخ( الھیكل الكربوني متسلسل : الكانات خطیة(  
  الھیكل الكربوني توجد بھ تفرعات: الكانت متفرعة  
  ةـــالھیكل الكربوني على شكل حلق: الكانات حلقیة  

 I -1  مثال                                                              االلكانات الخطیة  
  ����C�H صیغتھا االجمالیة* 

 * تسمیة االلكانات الخطیة :  یتكون اسم االلكان الخطي من : 
 بادئة تشیر الى عدد ذرات الكربون                              
  تشیر الى مجموعة الكان ".  ان"الحقة  

  8الى  1یتضمن الجدوال اسفلھ صیغ و اسماء االلكانات الخطیة من 
عدد ذرات  صیغةاأللكان

C 
  C6H14            اسم األلكان الحقة بادئة

  

  

  

   ناـــــــــــــــــــــھكس

CH4 1 میثان ان میث 
C2H6 2 ایثان ان ایث 
C3H8 3 بروبان ان بروب 
C4H10 4 بوتان ان بوت 
C5H12 5 بنتان ان بنت 
C6H14 6 ھكسان ان ھكس 
C7H16 7 ھبتان ان ھبت 
C8H18 8 أوكتان ان اوكت 

I -2 -  االلكانات المتفرعة  
   األلكانات المتفرعة صیغتھا االجمالیةC�H����   
 یتم تسمیتھا طبقا للمراحل التالیة:  
المرحلة االولى    
  أطول سلسلة متصلة لذرات الكربون و االكثر تفرعا) السلسلة الرئیسیة (تحدید  -1
ترقیم ذرات السلسة الرئیسیة بدایة من أحد األطراف حتى الطرف اآلخر، على أن یكون طرف  -2

  . وجودھا البدایة ھو األقرب لمجموعات التفرع في حالة
تحدید المجموعات المتصلة بالسلسلة الرئیسیة و التي تسمى بالجدور االلكلیة حیث یتم تسمیتھا وفقا  -3

  "یل" بالمقطع " ان"لاللكان الموافق مع استبدال المقطع 
 صیغة الجذر األلكیلي لجذر األلكیليل نصف منشورة صیغة الجذر األلكیلي 

 -CH3 CH3- میثیل
 - CH2- CH3 C2H5- ایثیل

 - CH2-CH2- CH3 C3H7 - بروبیل

 الالحقة  بادئة

اختیار اطوال سلسلة 

كربونیة و ھي التي تحتوي 

ذرات كربون 6على   

 ترقیم السلسلة الرئیسیة
من الیسار       الیمین            من الیمین        الیسار  

3  ،4  ،4                                     3  ،3  ،4  

و بالتالي  4>3نقارن ابتدءا من الرقم التاني یظھر الفرق 

 ترقیم السلسلة  سیبدأ من الیسار نحو الیمین

مثیل ، مثیل ،  إثیل :  تسمیة الجدور  
ھكسان :  تسمیة السلسة الرئیسیة  

 تنائي مثیلــھكـــسان -4,3 - إثیل-3:  تسمیة المركب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)


  الكربوكسیلي
  "اندرید"بكلمة "حمض"یسمى اسم االندرید  باسم الحمض الكربوكسیلي الموافق، مع تعویض كلمة 

  اندرید االیتانویك: تسمیة المركب                                                            

   مجموعةتحتوي على  مركبات عضویة  تتمیز برائحة معطرة و قابلة للتطایر

 كمجموعة وظیفیة،                                                            

   
   

 :بإتباع الخطوات التالیة
" ویك" و یشتق من اسم الحمض الكربوكسیلي الموافق مع تعویض الالحقة 

  حیث یوافق اسم المجموعة االلكلیة المرتبطة بدرة االوكسجین

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  بروبانوات البروبیلاسم المركب 

في حالة وجود تفرع في الجزء االول نتبع نفس الخطوات السابقة المتبعة لتسمية االحماض 

 1في حالة وجود تفرع في الجزء التاني نعطي لذرة الكربون المرتبطة بذرة االوكسجين الرقم 
  مع اختيار اطول سلسلة كربونية 

 

 حمض االیثانویك

 الجزء االول
 الحمض الموافق ھو حمض البروبانویك

"وات"ب " ویك" نحدف كلمة حمض و نعوض    
 بروبانوات        

الجزء التاني
 اسم المجموعة االلكلیة

المرتبطة بذرة االوكسجین ھي
بروبیل

  الكربوكسیليتسمیة اندرید الحمض
یسمى اسم االندرید  باسم الحمض الكربوكسیلي الموافق، مع تعویض كلمة 

  
  

     

                                                           
 
 

V  -   االستیرات 
   تعریف االستیرات  

مركبات عضویة  تتمیز برائحة معطرة و قابلة للتطایر
  
                                                             
  
   

 قواعد تسمیة االستیرات 
بإتباع الخطوات التالیة االستیریتم تسمیة 

و یشتق من اسم الحمض الكربوكسیلي الموافق مع تعویض الالحقة : تسمیة الجزء االول   -1
 " وات"ب 
حیث یوافق اسم المجموعة االلكلیة المرتبطة بدرة االوكسجین: تسمیة الجزء التاني  -2

  

 ملحوظة
  في حالة وجود تفرع في الجزء االول نتبع نفس الخطوات السابقة المتبعة لتسمية االحماض

  الكربوكسيلية
  في حالة وجود تفرع في الجزء التاني نعطي لذرة الكربون المرتبطة بذرة االوكسجين الرقم

مع اختيار اطول سلسلة كربونية 
 

 
 
 

 

 إذا كان لدينا أكثر من مجموعة ھيدروكسيل توضح موقع مجموعات الھيدروكسيل
 .،إلخ قبل الالحقة اول

 (-COOH ) كمجموعة وظیفیة  

: 
 .التي تحتوي  مجموعة الكربوكسیل

 ھو الكربون الذي تحتویھ (ترقیم السلسلة الرئیسیة انطالقا من الكربون الوظیفي 

" الموافق للسلسلة الرئیسیة مع اضافة المقطع 

  )سم السلسلة الطویلة على وزن حمض الكانــویك

 
 

 
 
 
 

و  یة كسیلالكربو االحماض من مشتقات  مركبات عضویة 
  كمجموعة وظیفیة

 

  مثیــــلــبــوتـــانـــــــــویـــــــك

)او بروبانول(  اول  -1-  ـبروبان: كحول خطي 

اختیار اطوال سلسلة كربونیة 

 و ھي تحتوي على اربع كربونات

 نبدأ م السلسلة حیث

 بالطرف االقرب للمجموعة الممیزة

رقم المجموعة في 

  المجموعة االلكلیةالسلسلة الرئیسیة

یحتوي على ذرتي كربون اي اسم السلسلة الرئیسیة یوافق 

حمض االیثــانـــویك :سم المركب ا:  

اختیار اطوال سلسلة كربونیة  و 
 الكربون الوظیفي
حیث ترقم بدأ من ھذا األخر

 الكربون الوظیفي

 الجزء التاني
اسم المجموعة االلكلیة

 المرتبطة بذرة االوكسجین ھي
 بروبیل

  
  

  
  
  
  

  
  

اول - 2 -مثیلــبــوتــان  -2: التسمیة   

إذا كان لدينا أكثر من مجموعة ھيدروكسيل توضح موقع مجموعات الھيدروكسيل: ملحوظة
،إلخ قبل الالحقة اول....وتستخدم الكلمات التالية ثنائي، ثالثي،

III -  االحماض الكربوكسیلیة 
 تعریف االحماض الكربوكسیلیة  

 ( COOHمركبات عضویة  تحتوي على مجموعة كربوكسیل
 كسیلیةقواعد تسمیة االحماض الكربو  

:بإتباع الخطوات التالیة یتم تسمیة الحمض الكربوكسیلي
التي تحتوي  مجموعة الكربوكسیل) السلسلة الرئیسیة(اختیار أطول سلسلة كربونیة  -1
ترقیم السلسلة الرئیسیة انطالقا من الكربون الوظیفي  -2

 ) ( COOH-)المجموعة  
الموافق للسلسلة الرئیسیة مع اضافة المقطع  یشتق اسم الحمض الكربوكسیلي من اسم االلكان .-3

   بعده " ویك " و  اضافة المقطع   قبلھ " حمض
سم السلسلة الطویلة على وزن حمض الكانــویك اي(

 

 
IV - اندرید الحمض الكربوكسیلي  
 مركبات عضویة    تعریف اندرید الحمض الكربوكسیلي

تحتوي على المجموعة 
  

مثیل: تسمیة الجدور   
بوتان: لسلة الرئیسیة تسمیة الس  

مثیــــلــبــوتـــانـــــــــویـــــــك -2حمـــض  :تسمیة المركب 

 كحول خطي 

  اختیار اطوال سلسلة كربونیة

و ھي تحتوي على اربع كربونات

 م السلسلة حیثترق

بالطرف االقرب للمجموعة الممیزة

رقم المجموعة في 

 السلسلة الرئیسیة
 اسم االلكان الموافق

یحتوي على ذرتي كربون اي اسم السلسلة الرئیسیة یوافق 

  االلكان ایتان

اختیار اطوال سلسلة كربونیة  و 
الكربون الوظیفيالتي تحتوي 

 حیث ترقم بدأ من ھذا األخر




