
 

 

  شیمی ٓالی :
کمی  بخشی از شیمی است که به مطالعه ی ترکیب های کربنی (به غیر از اکسید های کربن،کربنات ها و سیانید ها و تعداد

  شود. از ترکیبات کربنی معدنی) می پردازد. به این مواد ترکیبات ٓالی گـفته می
  گروه عاملی : 

اغلب مولکول ها عمدتا شامل یک استخوان بندی کربنه هستند که توسط پیوند های یگانه به یکدیگر متصل هستند و 
ه ولی این مولکول ها میتوانند حاوی کربن هایــی که توسط پیوند های س فقط اتم های هیدروژن به ٓانها متصل شده اند.

الیت با فع ه اند و نیز شامل عناصر دیگر هم باشند. این اتم ها که نشانگر مکان هایــیگانه و یا دو گانه به هم وصل شد
" باال می باشند ، به گروه های عاملی موسوم اند. یک چنین گروه هایــی خواص مشخصه ای دارند و نسبتاشیمیایــی "

  " کنترل میکنند.کلیفعالیت مولکول ها را در حالت "
  هیدروکربن ها : 

  هستند ٓاغاز میکنیم.             مطالعه ی خود را با هیدروکربن ها که دارای فرمول تجربی کلی 
که فقط شامل پیوند های یگانه هستند را ٓالکان می نامند. ٓالکان ها ساده ترین دسته هیدروکربن هایــی  : ٓالکان ها ) ١

 ی هیدروکربن ها هستند . 
  پیوند دارد در نتیجه به ٓانها "سیرشده" می گویند.اتم دیگر  ٤در ٓالکان ها هر اتم کربن به 

  کنید. ساده ترین عضو ٓالکان ها متان است که ساختار ٓان را در شکل رو به رو مشاهده می
  غیر فعال اند. هستند در نتیجه غیرقطبی و در اغلب واکنش ها نسبتا  گروه های عاملی فاقدٓالکان ها 

ی" بودن ٓانهاست. البته غیرفعال بودن در واکنش ها "نسب سیرشدهدیگر دلیل غیر فعال بودن ٓانها در واکنش ها 
ر از پاست. ٓالکان ها نسبت به سایر هیدروکربن ها واکنش ناپذیر ترند. برای درک واکنش پذیری ٓالکان ها یک اتاق 

  گاز متان و یک کبریت را در نظر بگیرید!
  :   انواع ٓالکان ها

  ج) ٓالکان های حلقوی یا سیکلو ٓالکان ها           ب) ٓالکان های شاخه دار               الف) ٓالکان های راست زنجیر یا نرمال  
  
  
  
  

(نرمال) : به ٓالکان هایــی که در ٓانها همه ی کربن ها در یک زنجیر قرار دارند ٓالکان نرمال یا  ٓالکان های راست زنجیرالف) 
                   .کربن انتهایــی) ٢(به جز  کربن مجاور پیوند دارند ٢فقط به راست زنجیر میگویند. در ٓانها همه ی کربن ها 
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فرمول عمومی ٓانها هم  .ٓالکان هایــی که زنجیر اصلی ٓانها حاوی یک یا چند انشعاب است:  ٓالکان های شاخه دارب) 
  است. 

عنوان  ان های حاوی اتم های کربن که به صورت حلقه نظم یافته اند ، بهٓالک:  ٓالکان های حلقوی (سیکلوٓالکان ها)ج) 
  ٓالکان های حلقوی ، کربوسیکل ها یا سیکلو ٓالکان ها شناخته می شوند. 

  نام گذاری ٓالکان ها : 
اتم کربن به صورت جدول زیر است. نام ٓانها از یک پیشوند + ٓان تشکیل  ١٠:  تا  نامگذاری ٓالکان های راست زنجیر الف)

ٓالکان اول از روند خاصی پیروی نمیکند اما از ٓالکان پنجم (پنتان) به بعد نشان دهنده ی تعداد کربن  ٤میشود. پیشوند نام 
  در ساختار ٓالکان است.

  نامگذاری ٓالکان های شاخه دار :  ب)
  ٓالکان ها و همچنین سایر ترکیبات ٓالیبرای نامگذاری 

  یک مجموعه قواعد تنظیم شده وجود دارد که ٓانها
  قواعد "ٓایوپاک" گویند.

A(  زنجیره را پیدا کرده و ٓانرا مانندطوالنی ترین 
  ٓالکان های راست زنجیر نامگذاری کنید .  

  :  مثال
  

B( " نام گذاری کنید. "ٓالکیلتمام گروه های متصل به طوالنی ترین زنجیر را به صورت 
 ).ٓالکیل: ٓالکانی که یک هیدروژن از ٓان جدا شده است(

  گروه شاخه ی فرعی به زنجیر اصلی متصل است، ٣در اینجا 
  متان => متیل  یک اتم کربن دارند. بنابر این :     که هر سه

  
C(  ای کربن های شاخه دار را در کربن های طوالنی ترین زنجیر را شماره گذاری کنید، به این صورت که شماره ه

  هم گذاشته و مقایسه کنید. عدد کوچکـتر ارجح تر است.کنار 
  

    ٢٤٦از سمت راست شماره ی شاخه های فرعی را کنار هم میگذاریم :  
  بنابر این از سمت راست صحیح است.  ٣٥٧از سمت چپ :   
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D(  جلوی نام هر شاخه شماره کربنی که شاخه ی فرعی به ٓان) نام شاخه های فرعی را به ترتیب حروف الفبا نوشته 
 به نام شاخه فرعی متصل کنید.) و سپس نام زنجیر اصلی را ذکر کنید. اگر –متصل است را نوشته و ٓان را با خط 

د عدد) از پیشوند های دی ، تری   شاخه چن شاخه ی فرعی مشخص داشته باشد ( از یک نوع ١مولکولی بیش از 
و محل های اتصال به زنجیر اصلی را در کنار هم قبل از نام شاخه فرعی نوشته و با "،" از هم  ...استفاده کنیدو

 جدا کنید.
  نام این ٓالکان به این صورت نوشته میشود :

 تری متیل اکـتان-٦،٤،٢
 در نظر گرفته نمی شوند. اولویت الفبایــی پیشوند های دی ، تری ، تترا و ... درنکـته : 

  
E (   عدد به دست ٓامده مساوی بود شماره گزاری را از سمتی ٓاغاز میکنیم که به گروه دارای  ٢اگر در شماره گذاری هر

   الویت الفبایــی باالتر عدد کمتری تعلق گیرد.
  ایزومر های هگزان را به روش ٓایوپاک نامگذاری کنید.:  تمرین

  
  
  
  

   
  اگر اتم هالوژن به هیدروکربن متصل باشد اسم ٓان به صورت شاخه ی فرعی اینگونه است :نکـته : 

 
  

اگر در یک ترکیب دو یا چند زنجیر با بیشترین تعداد کربن وجود داشت ، شاخه ای به عنوان شاخه ی اصلی نکـته : 
  انتخاب می شود که دارای بیشترین شاخه ی فرعی باشد.

  
  به عنوان مثال ترکیب زیر را در نظر بگیرید : 

  شاخه فرعی دارد. ٣صحیح است چون   Aمورد 
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  . ٓالکان ها اشاره خواهیم کرددر بخش هیدروکربن های حلقوی به نام گذاری سیکلو  ج) نام گذاری سیکلوٓالکان ها :
   چند موضوع درباره ی ٓالکان ها : 

 ت از نف منابع تهیه : بیشترین جزء نفت خام را ٓالکان ها تشکیل می دهند. البته ، تقریبا هیدروکربن های دیگر نیز ) ١
  زغال سنگ و گاز طبیعی به دست می ٓایند.

ر نها ، هانجام واکنش های شیمیایــی ندارند. زیرا در مولکول آ واکنش ها : ٓالکان ها به طور طبیعی تمایل چندانی به  ) ٢
های  اتم کربن با چهار پیوند کوواالنسی به چهار اتم دیگر متصل بوده و بنابراین سیر شده اند. از جمله واکنش

 مثال این واکنش ها را برای متان ذکر میکنیم. ٓالکان ها واکنش سوختن و واکنش با هالوژن ها است.
 

  سوختن متان :                                                                 
                                                        
 واکنش با گاز کلر :                                                           

 
 چهارم (بوتان) به بعد مولکول های مختلفی با ساختار و خواصسه ٓالکان اول فاقد ایزومر هستند و از ٓالکان  ) ٣

 مختلف از یک فرمول هیدروکربن می توان رسم کرد.
  
به هیدروکربن های سیرنشده ای که پیوند های دوگانه ی کربن کربن دارند ٓالکن میگویند. تعداد   :ٓالکن ها )٢

هیدروژن های ٓانها کمتر از ٓالکان هاست. فرمول عمومی ٓانها در صورتی که یک پیوند دوگانه داشته باشند 
 است. 

  :گذاری ٓالکن ها  نام
A(  نید کانتخاب دو اتم کربن تشکیل دهنده ی پیوند دوگانه را شامل می شود نام پایه را برای طویل ترین زنجیری که

  و پسوند نام ٓالکان را به ِان تغییر دهید.
B(  پیوند دوگانه را با استفاده از شماره ی اولین از انتهای نزدیک تر به پیوند دوگانه نام گذاری را شروع کنید. موقعیت

اولویت اول شماره گذاری پیوند دوگانه است. به عنوان مثال  تعیین کنید.اتم پیوند دوگانه به عنوان پیشوند 
  ترکیب زیر اینگونه شماره گذاری می شود. 

C موقعیت شاخه های فرعی را با اعداد اتم های کربنی که به ٓان ها (  
  متصل شده اند را تعیین کنید. 

  پنتن- ٢-متیل-٤                                                   برای ترکیب ذکر شده این گونه عمل میکنیم :         مثال : 
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  واکنش های ٓالکن ها :  
A(  : واکنش ٓالکن با ٓاب و تولید الکل 

  
B(  : واکنش ٓالکن با برم مایع 

 
C(  : واکنش ٓالکن با گاز هیدروژن کلرید 

 
D(  : بسپارش یا پلیمر شدن ٓالکن ها 

  
  

  چند موضوع درباره ی ٓالکن ها : 
ــی به کار می رود. پروپنپلی  ) ١  در تولید طناب، فرش و بسته بندی مواد غذای
ده که در ساختن وسایل پالستیکی مختلف مورد استفا  (P.V.C)مثال دیگری از پلیمر شدن ، پلی وینیل کلرید یا  ) ٢

 قرار می گیرد، از پلیمر شدن پلی وینیل کلرید حاصل می شود.
   

 
 
 
 

کربن دارند ، ٓالکین -به هیدروکربن های سیر نشده ای که در ساختار خود پیوند سه گانه ی کربن :  ٓالکین ها )٣
 می باشد.  پیوند سه گانه  ١گـفته می شود. فرمول عمومی ٓانها در صورت داشتن 

  نام گذاری ٓالکین ها : 
 به همان طریقی که ٓالکن ها نامگذاری می شوند می توان ٓالکین ها را نامگذاری کرد. 

A(  نجیر اصلیرا انتخاب کنید و پسوند نام ٓالکان با طول ز  گانه داردسه طویل ترین زنجیری که پیوند نام پایه را برای 
 ین تغییر دهید .–یکسان را به 
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B(  پیوند سه گانه را شامل شود و از انتهای نزدیکـتر به پیوند سه زنجیر را طوری شماره گذاری کنید که هر دو اتم کربن
نامگذاری را شروع کنید. موقعیت پیوند سه گانه را با استفاده از شماره ی اولین اتم پیوند سه گانه به عنوان گانه 

 پیشوند تعیین کنید.
 مثال : 

  (در صورت غلط بودن نام ٓانرا تصحیح کنید). مولکول های زیر را رسم کنید .تمرین : 
  
  
  
  

در ٓانها اتم های کربن طوری متصل شده اند که ساختاری هیدروکربن هایــی که :  هیدروکربن های حلقوی ) ٤
    حلقوی را به وجود ٓاورده اند.

  انواع هیدروکربن های حلقوی : 
  ٓاروماتیک رکیباتتالف) سیکلو ٓالکان ها                           ب) سیکلو ٓالکن ها و سیکلو ٓالکین ها                     ج) 

  
هستند که به عنوان ٓالکانهای حلقوی ، کربوسیکل ها یا سیکلوٓالکان  سیر شده ای حلقوی: ترکیبات  سیکلو ٓالکان هاالف) 

                                              فرمول عمومی ٓانها به این صورت است : ها شناخته می شوند.
  
  
 

  "سیکلو + نام ٓالکان با همان تعداد کربن"بخش است :  ٢نام ٓانها شامل نام گذاری سیکلوٓالکان های تک حلقه : 
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  ا شامل یکه یا شامل پیوند دوگانه (سیکلو ٓالکن) و  سیر نشده ای حلقویترکیبات سیکلوٓالکن ها و سیکلوٓالکین ها : ب) 
 پیوند سه گانه (سیکلوٓالکین) هستند.

  
ــی که دارای حلقه های ترکیبات ٓاروماتیک :  ج)   هیدروکربن های

  اتم کربن ٦بنزنی هستند را ٓاروماتیک می نامند. حلقه ی بنزن شامل 
  است که به صورت یک در میان پیوند دوگانه دارند. به ترکیباتی که

معطر) (دارای حلقه بنزنی باشند ٓاروماتیک گویند. این ترکیبات معطر و خوش بو هستند ، واژه ٓاروماتیک هم به همین معنا 
 است.  6H6Cاست. فرمول مولکولی بنزن 

 
  ویژگی های بنزن : 

  بنزن مایعی فرار است.-
  اقص)با شعله ی زرد رنگ همراه با دوده می سوزد. (سوختن ن-
  خانواده مهمی از ترکیبات ٓالی به نام ترکیبات ٓاروماتیک است.سرگروه -
  در قطران ذغال سنگ و در نفت خام یافت می شود.-
  در صنایع شیمیایــی ممنوع شده است. به دلیل سرطان زا بودن استفاده از ٓان-
  دلیل توصیه نمی شود :  ٢وماتیک به بنزین عدد اکـتان ٓان را باال می برد اما به افزودن مواد ٓار -

  ام سوزی و سوختن ناقص و تولید دوده و ٓالودگی هوا خ-١
  دارد.امکان تبدیل ٓاسان این مواد به فرٓاورده های دیگر ٓان را سودمند کرده و سوزاندن ٓان صرفه اقتصادی ن-٢

 ن : ویژگی های نفتال
  و به رو است.و دارای ساختار ر  8H10Cنفتالن از جمه ترکیبات ٓاروماتیک به فرمول -
 نفتالن مدت ها به عنوان ضد بید برای نگه داری فرش و لباس کاربرد داشته است.-

  
  
  www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

 

  : الکل ها 
می باشند که این گروه به گروه هیدروکسی معروف است.  OH–الکل ها دارای استخوان بندی هیدروکربنی شامل گروه 

الکل ها دارای  الکل ها را می توان مشتقی از ٓاب در نظر گرفت که در ٓان یک هیدروژن با گروه ٓالکیل تعویض شده است.
  هستند، به همین دلیل نقطه جوش ٓانها باال تر از ترکیبات هم وزن است.  پیوند هیدروژنی

-R .(ٓالکیل) به معنای شاخه کربنی 
  در نام گذاری ٓایوپاک الکل ها را به عنوان مشتقات ٓالکان ها در نظر نام گذاری الکل ها : 

می گیریم. به این صورت که به حرف "ٓان" ٓاخر نام ٓالکان مربوطه "ـول" اضافه می شود. به این ترتیب نام ٓالکان به ٓالکانول 
شماره گذاری کرده و  OH–در طول زنجیر از انتهای نزدیک تر به گروه  OH–محل تغییر می کند. برای مشخص کردن 

ترکیب را نام گذاری می کنیم. (از طرفی شماره گذاری می کنیم که به گروه هیدروکسیل شماره کمتری تعلق گیرد، حتی اگر 
  در مجموع شاخه های فرعی شماره بزرگـتری حاصل شود).

  سمت نزدیکـتر به گروه هیدروکسیل (سمت راست)شماره گذاری را از  مثال : 
  به گروه هیدروکسیل تعلق می گیرد. ٢انجام می دهیم. بنابراین شماره 

  پنتانول -٢                                                                                                                                                                      
  است. بوی گل های رز و محمدی ناشی از مولکول های ٓالی با گروه عاملی الکلی در ٓانهانکـته : 

  
  اتر ها : 

  اتر ها ترکیباتی با ساختار                       هستند، به عبارتی در ٓانها به اکسیژن دو شاخه کربنی (ٓالکیل) متصل است.
  ستند.بر خالف الکل ها پیوند هیدروژنی ندارند بنابراین نسبت به الکل های هم وزن خود دارای نقطه جوش بسیار کمتری ه

  های هم وزن ایزومر یکدیگر اند. اتر ها و الکل
ی  پس کلمهنام متداول ٓانها بر اساس این طرح ارائه شده است، ابتدا نام دو گروه ٓالکیل ذکر شده و سنام گذاری اتر ها : 

قدم تاساس  ترتیب قرار گرفتن نام ٓالکیل ها بر اتر می ٓاید. اگر دو گروه ٓالکیل یکسان بود از پیشوند "دی" استفاده می شود.
  الفبایــی است.

  مثال : 
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  ٓامین ها : 
  ترکیباتی که به عنوان مشتقات ٓامونیاک شناخته می شوند، و این ساختار را دارند : 

  واضح است که حضور حداقل یک شاخه ی کربنی (ٓالکیل) برای تشکیل ٓامین الزامی است . 
  ست.ابزرگـتر باشند ٓامین مربوطه باز قوی تری هر چه گروه های ٓالکیل متصل به نیتروژن بیشتر باشد و گروه ها نکـته : 
  اگر ٓامین دارای هیدروژن متصل به نیتروژن باشد پیوند هیدروژنی هم دارد. نکـته : 

  ------------------------------------------------------------------- جدول مهم : 
  دی متیل ٓامین از اتیل ٓامین باز قوی تری است.نکـته : 

 ----------------------------------------------------------------------------------  
  در روش متداول به صورت ٓالکیل ٓامین نامگذاری نام گذاری ٓامین ها : 

  به این صورت که به ترتیب نام گروه های ٓالکیل متصل به نیتروژن می شوند.
  ر صورتی که از یک گروه د ذکر شده و سپس واژه "ٓامین" استفاده می شود.

  داشته باشد از پیشوند "دی" یا "تری" ٓالکیل بیش از یک عدد حضور 
  استفاده می شود.نام گروه های ٓالکیل براساس تقدم الفبایــی قرار می گیرد.

 مثال : 
  اتیل دی متیل ٓامین                                                 

  
  ترکیبات کربونیل دار : 

  دسته ای از ترکیبات ٓالی هستند که گروه عاملی ٓانها دارای گروه کربونیل است.
  ------------------------------------------------------------------------------------------ٓالدهید ها : 

 فرمول و ساختار مولکولی ٓانها به صورت زیر است. 
  دارد. بنزٓالدهید در مغز بادام وجودنکـته : 
  فرمالدهید ساده ترین ٓالدهید است که محلول ٓان برای نگه داری نمونه های جانوری به کار نکـته : 
  می رود.
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  در روش ٓایوپاک طویل ترین زنجیر نامگذاری ٓالدهید ها : 
  را به عنوان ساختمان اصلی در نظر  CHO–حامل گروه 

  می گیریم و با جایگزین کردن "ٓال" به ٓاخر ٓالکان مربوطه 
  مثال : نام ٓالدهید به دست می ٓاید.  

  
  کـتون ها : 

  گروه کربونیل در ٓانها به دو گروه ٓالکیل متصل است . .ساختار این گروه به صورت رو به رو است 
  را به عنوان ساختمان اصلیدر روش ٓایوپاک طویل ترین زنجیر حامل گروه کـتونی نام گذاری کـتون ها : 

  در نظر گرفته و از سمت نزدیک تر به گروه کـتونی زنجیر را شماره گذاری می کنیم. سپس به نام ٓالکان مربوطه
  "ـون" اضافه می کنیم تا نام ترکیب به دست ٓاید. 

      پتانونه-٢                                                        مثال : 
  هپتانون است.-٢عطر گل میخک برای وجود ترکیب نکـته : 

  
  کربوکسیلیک اسید ها : 

  این ترکیبات دارای پیوند هیدروژنی هستند و خاصیت اسیدیساختار این گروه به صورت رو به رو است . 
  ٓانها به علت هیدروژن متصل به اکسیژن (اتم الکـترونگاتیو) است. 

بلند ترین زنجیر کربنی که دارای گروه کربوکسیل است را به عنوان ساختمان اصلی  نام گذاری کربوکسیلیک اسید ها : 
نسبت داده می شود، سپس با اضافه کردن "ـوئیک اسید" به ٓاخر  ١انتخاب می کنیم ، به کربن گروه کربوکسیل شماره 
  نام ٓالکان مربوطه ، نام اسید را مشخص می کنیم. 

                                                                                                    مثال : 
 
  

 تانوئیک اسید (استیک اسید)ا                    پروپانوئیک اسید              متانوئیک اسید(فرمیک اسید)                         
  وجود در سرکهم                                                                                 موجود در بدن مورچه                                   

 اتانال(استالدهید) بنزٓالدهید فرمالدهید
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  استر ها : 
  ساختار این گروه عاملی به صورت شکل رو به رو است. استر ها از واکنش میان الکل ها و

 کربوکسیلیک اسید ها به دست می ٓایند. 
  و نام  امل دو بخش است، بنیان اسید (باز مزدوج ٓان)نام استر ها شنام گذاری استر ها : 

  کیل طه= ٓالٓالکیل متصل به اتم اکسیژن.              کربوکسیلیک اسید مربوطه = کربوکسیالت(باز مزدوج)         الکل مربو
   مثال : 

  طعم و بوی خوش مربوط به بسیاری از
  گل ها و میوه ها به دلیل وجود این گروه

  عاملی است.
  از واکنش میان کربوکسیلیک اسید ها و

  الکل ها برای ساخت متیل سالیسیالت و
  استیل سالیسیلیک اسید استفاده می شود.

  استیل سالیسیلیک اسید همان داروی 
  معروف ٓاسپرین است.

  
  
  
  

  نکات مربوط به ٓاسپرین : 
 ٓاسپرین حاوی گروه های عاملی استری و کربوکسیلیک اسیدی است. -
 ترین دارو ها در جهان است که به طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می شود. یکی از معروف -
 سبب تسکین درد می شود و اثر ضد التهابی و ضد تب دارد. -
 تپش های قلبی و احتمال وقوع سکـته را کاهش می دهد. -
 مصرف ٓان برای افراد مبتال به زخم معده توصیه نمی شود چون سبب خون ریزی معده می شود. -
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  مید ها : آ 
 ساختار گروه عاملی ٓانها به صورت رو به رو است.
  برابر مقاوم تر از فوالد هم وزن  ٥ِکوالر نام پلیمری با گروه عاملی ٓامیدی است که 

  خود است و در تهیه تایر اتومبیل ، بال هواپیما،قایق بادبانی و جلیقه ضد گلوله
  کاربرد دارد.

  در صورتی که به نیتروژن ٓامیدی حداقل یک هیدروژن متصل باشد ، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. :نکـته
  

  –تعیین فرمول ترکیبات از روی ساختار ٓانها : الف موضوع ویژه 
 2n+2HnC:    موجود در کل مولکول را می شماریم، و فرمول را مانند ٓالکان ها می نویسیمابتدا تعداد کربن های  ) ١
 حلقه ها ، پیوند های دوگانه و تعداد هالوژن ها و نیتروژن متصل به مولکول را مشخص می کنیم.تعداد  ) ٢
 تعداد هیدروژن ها به این صورت محاسبه می شود. ) ٣

)n (تعداد کربن است 
 

 فرمول مولکولی ترکیب رو به رو را به دست ٓاورید.مثال : 
  ١٣تعداد کربن ها :                                                      

  فرمول به صورت ٓالکان :                                                 
            

 
 
 
 
 
 

        فرمول مولکولی ترکیب :        
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 – اع کربن و هیدروژن انو: ب موضوع ویژه 
  گویند. ١کربنی که فقط به یک کربن دیگر متصل باشد کربن نوع  به:  ١کربن نوع 
  گویند. ٢به کربنی که به دو کربن دیگر متصل باشد کربن نوع :  ٢کربن نوع 
  گویند. ٣به کربنی که به سه کربن دیگر متصل باشد کربن نوع :  ٣کربن نوع 
 گویند. ٤نوع به کربنی که به چهار کربن دیگر متصل باشد کربن :  ٤کربن نوع 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  گویند. ١، هیدروژن نوع  ١به هیدروژن متصل به کربن نوع   : ١هیدروژن نوع 
  گویند. ٢هیدروژن نوع ،  ٢به هیدروژن متصل به کربن نوع  :  ٢هیدروژن نوع 
 گویند. ٣، هیدروژن نوع  ٣به هیدروژن متصل به کربن نوع  :  ٣هیدروژن نوع 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  مشخص کنید.در مولکول زیر انواع کربن ها را  مثال:
  ١: کربن نوع  زردرنگ 
  ٢: کربن نوع  سبزرنگ 
  ٣: کربن نوع  ٓابیرنگ 
  ٤: کربن نوع  قرمزرنگ 

  
 

 
 

  به کانال ما در تلگرام بپیوندید.برای دریافت هفتگی سواالت ایده دار و چالشی 
  www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

 

  
 
  
  
  
 
 
  
  

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

