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 المشتقات الهالوجينية لأليدروجينات المكربنة
Alkyl halides 

 
 

تعتبر هاليدات اللكيل من  ههنا الكرابنات انك الكيكيناض العونرجع  تر ن   
 ههكيتها الك د رها الهام اك تحوير معظا الكرابات العورجع.

 
 تختلف هنه  الكرابنات  ن  هعونها النبعا انك التدنب    ندم التدنب    
 ننندد ترات الكر نننرو الكجرينننع لوكجلاتهنننا  انننهل  تختلنننف انننك مر ننن  ترات  انننك 

الهننالر ي   ا ننداد هننه  الننهرات اهانناح مدننتلات هجاد ننع الهالر يننع  ه ننر   د نند  
 الهالر ي .

 
 : Nomenclatureالتسمية   
منننن    IUPACتسننننتعكل الةرجلننننع السننننايه اتبننننار  اليهننننا تبعننننا لاظننننام   

 سلع م  الااجيع اللرجبع م  تر  الهالر ي .مالجظع ايتداض الترقييا اك السل
 

CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 
2-chloropentane  (2-)كلوروبنتان   

 
                                                                      CH3 

 
CH3-CHCl2               CH3-C-CH3 

 
                                                                     Cl 
 
             1, 1-dichloroethane             2-chloro-2-methyl propane 
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   Alkyl monohalogeneهاليدات أأللكيل أحادية الهالوجين :  
 primary(  هك تالسا الك هاليدات اتلكيل ات لينع X2n=1HnCرمكها العام )
 .Tertiary  ثالثيع    Secondary  ثايرجع   

 
                                                                                      CH3 

 
CH3-CH2Br                   CH3-CH-CH3                 CH3-C-CH3 

 
                                               Br                                    Br 
 Primary                            Secondary                       Tertiary 
 
 

 طرق تحضير هاليدات األلكيل أحادية الهالوجين:
 من الكحوالت : -1

جيث تحور هاليدات اتلكيل يتأثير اتجكاض الهالر يايع ه   
 هاليدات الفرسفرر ه  ميثرييل الررجد  لك الكحرالت.

 
CH3-CH2OH   + HCl               ZnCl2          CH3-CH2Cl    + H2O 
                                                   heat 

 
 جالجننأ هو الكحننرالت الثالثيننع هيدننا منن  الثاييننع  ات يننر  هيدننا منن  الكحننرالت 

 ات لك:
 
CH3-CH2OH  + PCl5                        CH3-CH2Cl  +  POCl3  +  HCl 
 
CH3-CH2OH  + SOCl2    pyridine        CH3-CH2Cl +  SO2  +  HCl 
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 ييجيع هه  التفا الت االتالك: ميجا
ROH   +   HX                       ROH2     +  X 
 
ROH2                                   R    +  H2O 
 
R    +     X                            RX 

 Nucleophilic substitutionجيث هو اتستبدال اك هها التفا ل ييرالرايلك   
 
 أللكينات :من ا -2

 تلنننن  يتفا ننننل ات ننننااع ينننني  اتجكنننناض الهالر يايننننع  اتلكياننننات تبعننننا  
 للا د  مارارييجرف )ايظر تفا الت اتلكياات(.

 
RCH= CH2   +   HX                    RCH2X-CH3 
 

 من األحماض العضوية : -3
 انند معاملننع همننالة الفوننع ه  البرتاسننيرم ه  الكربننه هننالكلرر ه  البننر م  

اأينننع  عةنننك هاليننند هلكينننل  جالجنننأ هو هاليننند اتلكينننل الانننات  هقنننل مننن  الحكنننا 
 العور  الكستعكل يهر  ار رو.

 
RCOOAg   +  Br2                                 RBr    +  AgBr     +  CO2 
 

 الخواص الطبيعية :
تغلنننك هاليننندات اتلكينننل انننك در نننع ه بنننر مننن  اتلكاينننات الكدنننايهع تات  
لكيننل ايحنند  الوننك ض الكدنناهع.   جر نن  تلنن  الننك قةبيننع  ننك ض هالينند اتالننر و 

توننناتي يننني  الوكجلنننات   التنننالك ترتفننن  در نننع تليايهنننا  ننن  الكرابنننات الكدنننايهع 
 د كع اللةبيع.   الكا ارتف  النر و النهر  للهنالر ي  الندا ل انك هاليند اتلكينل 
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( 127الننهر  لليننرد   لكننا ارتفعننج در ننع تلينناو الكراننل ايرد نند الكيثا ننل )الننر و 
م يياكننننا  غلننننك الررجننند الكيثا ننننل )النننر و الننننهر  للكلننننرر °42.6 غلنننك اننننك در نننع 

م همنا الكثاانع اتنكداد  امنع يكجناد  الهنالر ي  انك الكرانل °24( اك در ع 35.5
يياكننننا اثااننننع  رد نننند  2.3 تننننالي يكجنننناد    و اتلكيننننل اكثااننننع  رد نننند الكيثا ننننل 

اليندات اتلكينل انك الكناض هنالرتا من  قةبينع .  ال تنه ي ه1.6البيرتا ل العاد  
 كجلاتهنننا  جر ننن  تلننن  النننك  ننندم قايليتهنننا لتكنننرج  راهةنننع ه در  يانننع مننن  الكننناض 
الكحننيا يهننا  لكنن  هالينندات اتلكيننل تننه ي اننك اثيننر منن  الكننه بات العوننرجع.  
 الررجنند الكيثا ننل  سننتعكل للتبرجنند  الررجنند ات ثيننل اكخنندر اننك هعننا الحنناالت 

 ( ايستعكل تطفاض الحراره.4CClرجد الكر رو  )هما راه  الر 
 

 الخواص الكيماوية :
 :   Elimination reactionsتفاعالت األزالة    -1

 انننند معاملننننع هعننننا هالينننندات اتلكيننننل هالبرتاسننننا ه  ال ننننردا الكا جننننع   
Alcoholic sodium hydroxide  . تكرو هلكي  

اس هو ه نننرو  جكجننن  تر نننيا سنننير التفا نننل ه نننرر  مبسنننةع  لنننك هسننن 
ات در اسيل )الايرالنرايلك(  انكا ات ندر  ي  الكر نرد انك الر ن  هلفنا هالاسنبع 

 للهالر ي .
 
                  H  H                               H     H 
 
OH    +  H-C-C-Br                          C = C + H2O  + Br 
 
                  H  H                               H     H 
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ابعد يكا ات در  ي  م  الر   هلفا اناو الكتنر و التكناال الحنر للكر نرو  اتلنل 
 يي  ترتك الكر رو مجريا راهةع ثااريع  جاف ل ه رو البر ميد.

 : Substitation reactionsتفاعالت األستبدال     -2
 يحل محل الهالر ي . ايها تها ا تر  الكر رو هلفا يراسةع الايجلرايل ل 

 +  - 
 R - X     +   N                             R - N    +  X 
 
  اتمثلع التاليع تر ا هعا التفا الت اتستبداليع الهامع لهاليدات ات يل.

 :Wurtzتفاعل ورتز )أ(  
الننك ال ننرد رم اننك اتثيننر الونناف تعةننك تتفا ننل هالينندات اتلكيننل منن   

 هاراياات يها  عف  دد ترات الكر رو.
 
2 CH3-CH2I    +   2 Na                    CH3-CH2-CH2-CH3    +  2 NaI 
 

 : مع أيدروكسيد الفضة)ب(  
 تتفا ل هاليدات اتلكيل م  ه در اسيد الفوع  تعةك الكحرالت. 

 
CH3-CH2-CH2Cl  +   AgOH             CH3-CH2-CH2OH   +   AgCl 
 

 : مع الصودا أو البوتاسا المائية)ج(  
 
CH3-CH2X   +  KOH             ماريع          CH3-CH2OH    +   KX 
 
                  R                                                  R                
 
HO :         CH2 - X                                HO-CH2   +  X 
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 :Williamson   تفاعل)د(  
تفا نننل هاليننندات اتلكينننل مننن  ه ثراسنننيد ال نننرد رم )مدنننته ال نننرد رم  

 للكحرل(  عةك ات ثيرات.
                                -     + 
C2H5Br   +   C2H5ONa                       C2H5-O-C2H5   +   NaBr 
                                                                     Diethyl ether 

 جيث  عكل ه رو ه ثراسيد اياراليرايل.
 

 :Kiliani    تفاعل كليانى)هـ(  
)سياييد ال رد رم   C = Nتتفا ل هاليدات اتلكيل م  ا رو السياييد   

 ت.ه  البرتاسيرم اك الكحرل( اتعةك الاترجال
 
RCH2X   +   C = N                         RCH2-C=N   +   X 
 

 جيث  كج  تحليل الترجالت ماريا ت ةاض اتجكاض العورجع.
 
RCH2-C=N             2 H2O                 RCH2-COONH4 
 
                                                                            HCl 
                                                      RCH2-COOH  +  NH4Cl 
 

 : مع األمونيا واألمينات)و(   
RCH2X     +  : NH3                      RCH2-NH2  +  HX 
                                                          R'X 
                         R'''          R'''X 
HX  +  R-CH2-N-R'                      RCH-NHR'  +  HX 
Tertiary amines                              Secondary amines 
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 ميكانيكية التفاعل :
H3N :       CH2-X                              H3N-CH2I 
 
                 R                                                R 
 
                                                        RCH2-NH2  +  HI 
 

 : تحضير النتروألكانات)ز( 
 تفا ل هاليدات اتلكيل م  يترجج الفوع اك   رد الكحرل. 

 
O=N-O                 CH2-I                       O=N-O-CH2-CH3     +  I 
 O                                                                 Ethyl nitrite 
     N                     CH3                              O 
  O                                                                    N-CH2-CH3   +  I 
                                                                  O 

 اتعةك  ليا م  الاترجج  الاترات.
 

 :Poly halidesالمركبات عديدة الهالوجين   
الكرابنننننات الكحترجنننننع  لنننننك ترتنننننك هنننننالر ي  مت نننننلتي  ينننننهرتك ار نننننرو  

همننا الكحترجننع   Vicinal (vic.)متوننا رتي  تسننكك ثاننارك الهننالر ي  الكوننا ر  
 ي  التننرهم  لننك ترتننك هننالر ي  مت ننلع يننهر  ار ننرو  اجنند  تسننكك ثاننارك الهننالر 

Gemini (gem.). 
 

(vic.) CH2Cl-CH2Cl           CH3-CHCl2 (gem.) 
 

 تحور هاليدات اتلكيل ثااريع الهالر ي  الكوا ر يتفا ل ات ااع للهالر ي  
 م  اتلكي .
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CH2=CH2  +  Br2                     CH2Br-CH2Br 
 

ل اتجاد ع هما تحوير   راص هه  الكرابات متدايهع لخراص هاليدات اتلكي
هالينندات اللكيننل ثااريننع الهننالر ي  التننرهم ايننتا يتفا ننل اتلنندهيات  الكيتريننات منن  

  امس هاليد الفرسفرر.
 
           O 
 
   CH3-C      +   PCl5                         CH3-CHCl2    +  POCl3 
 
           H 
 

ر   التننننرهم يتفا لهننننا منننن  ال ننننردا  جكجنننن  التفرقننننع ينننني  هالينننندات اللكيننننل الكوننننا  
 الكا جع.

 
                                                                     O 
 
CH3-CHCl2   +  2 NaOH                     CH3-C-H   + H2O   +  NaCl 
 
CH2Cl-CH2Cl  + 2 NaOH                CH2OH- CH2-OH   +  2 NaCl 
 

هاليدات اتلكيل الترهم هلدهيد ه  ايترو يياكا الكوا ر  اأيها تعةك جيث تعةك 
 ثاارك الهيدر اسيل.
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 Aromatic halidesالهاليدات العطرية   
 

  مثل الكلرر  اكج   ثاارك الرر  اكج 
 
 
 

 تختلنننف انننك  را نننها  ننن  هاليننندات اللكينننل ه  الهاليننند  لنننك السلسنننلع  
 هاليدات اللكيل. الوايبيع  اك هه  الحالع تسل  سلرح

 
 تحضيرها :

تحوننر هننامرار تننا  الكلننرر اننك الباننكج   لادر ننع جننرار  الغراننع  اننك   ننرد  -1
   امل مسا د مثل الررجد اتلرمايرم ه  الحد د.

 
                                                                                    Cl 
                Cl-Cl           AlCl3                                     +  AlCl4 
                                                                                    H 
 
جيث  لرم العامل الكسا د هوهي اتلكتر يات الكجريع للراهةع اك تنا  الكلنرر 

  التننالك  3P( Pz  Pyلأللرمايننرم )جيننث تاتلننل اتلكتر يننات الننك الكنندار الفننار  
 لننننننرم الباننننننكج  ها ةنننننناض الكتر يننننننات لننننننهر  منننننن  ترات الكلننننننرر تبننننننباا يلنننننني 

 .4AlClاتلكتر يات ماها.  هعد تل   تفا ل ه رو الكر رييرم للباكج  م   
 

              Cl    +   AlCl4                                    Cl  +  HCl  +  AlCl3 
 

            Cl              Cl 

      
                      Cl 
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 رج العامل الكسا د ثاييع اك التفا ل. جخ
 
 جنتا تلن  هكعاملنع اياا نل  Sandmeyerالتحوير يراسةع تفا نل سنايدما ر -2

هجلررجننند الاحاسنننر  ه   Phenyl diazonlum chlorideد نننا  ييا الررجننند 
 ير ميد الاحاسر  ه   رد د الرتاسيرم.

 
        Cl      +  N2 

 
   Cu2Cl2 

 
        N ≡ N    Cl 
 
         Br     +  N2 

    Cu2Br2 

 
 
 
           I    +   N2  
    KI 
 
 

 
 يتسخي  ياك ات الفوع م  البر م  عةك ير مر اكج  -3

 
 COOAg           Br 
 
     +  Br2          70C    + CO2  +  AgBr 
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 الخواص الطبيعية:
ع  تير تاربع اك الكناض  لكاهنا تنه ي مراد  د كع اللرو لها رارحع ملبرل 

اك الكه بات العورجع مثل اإل ثنايرل  اإل ثينر.  هنه  الكنراد ت  اثاانع ه بنر من  
الكاض  تكداد در ع اإلي هار  الغلياو يكجاد  الر و النهر  للهنالر ي   اثينر من  

 هه  الكراد  ستعكل اكبيد.
 

 الخواص الكيميائية:
بدال الايجلينننننرايلك تنننننتا هسنننننهرلع  لنننننك مننننن  الكعنننننر ف هو تفنننننا الت االسنننننت -1

هاليدات اتلكيل  لكاها ال تنتا الال انك ونر ف  ا نع  ندا من  هاليندات اترجنل 
 لنننها انننبو اسنننتبدال الهنننالر ي  انننك هاليننندات اترجنننل هكوكر نننع احنننرل ه  همننني  
يراسةع ال ردا الكا جنع ه  اتمريينا ال تنتا انك الظنر ف العاد نع  جر ن  السنبل 

 .اك تل  هو الراهةع
   Cl 
   aq. NaOH 
        NH3  X     ال  حد  تفا ل   
 
      KCN 

 

 يي  الهالر ي   جللع الباكج  تكرو ق ير   قرجع لحد ابير اكا هو
 
 
  Cl  
 

 راهةع قرجع  ق ير  
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الكثااع اإللكتر ييع الكرتفعع  لك جللع الباكج  تكا  الايجلرايل من  مها كنع تر  
 اد     موكر ات ساجبع لإللكتر يات مثل موامي  الايتر    الهالر ي   لك 

انننبو تلننن  سنننيللل مننن  الكثاانننع اإللكتر يينننع  لنننك جللنننع البانننكج  مكنننا  سنننهل مننن  
 جد   التفا ل.
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 Cl     OH 
NO2  NO2   NO2  NO2 
 
   NaOH 
    H2O 
 
  NO2     NO2 
 
Phenyl diazonium chloride        Picric acid 

 
 :Wurtz fittingفا ل اررتك  ت -2

 

 
  Cl   +  R Cl   2 Na     R   +   NaCl 
 

 :Ulmannتفا ل ه لكاو   -3
 
        I    +  Cu 
 
      biphenyl 

 
 جكج  هو  تا التفا ل  لك الكلرر  اكج  هدرط   رد موامي  الايتر  التك 

 تعكل  لك تاديا التفا ل.
 
رجنننننل التفا نننننل مننننن  الكغاسنننننيرم انننننك   نننننرد اال ثينننننر ه   كجننننن  لهاليننننندات ات -4

Tetrahydrofuran – .لتكرج  مرال  رجاارد 
  Br 
        MgBr 
    +  Mg 
        ether 
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 كجن  هو توننر   لنك هننه  الكرابننات اثينر منن  التفنا الت الخا ننع هحللننع  – 5
 الباكج .

 Cl     Cl  Cl 
              NO2 
 
   HNO3    + 
   H2SO4 
 
      NO2 
 
      Para       Ortho 
         
           Chloro benzene 
 



15 

 

 لكيل الغير مشبعةهاليدات األ 
 

CH2Allyl chloride  CH=-هالينندات اتليننل مثننل الررجنند اتليننل   

Cl     -2CH   عتبنر من  الكرابنات العونرجع الهامنع الكحتنر   نل تر  هاليند 
رييع تير مدبعع.   جحونر من  البنر  ي  هكعاملتنع هنالكلرر ) لرر(  سلسلع ار 

 اك   رد جرار  مرتفعع.
 
CH3-CH=CH2              Cl2                          CH2Cl-CH=CH2 
                                    500C 
 

لةراننك  لننا  جالجننأ تحننج هننه  الظننر ف هو الكلننرر هت ننل هننالكر رو ا 
ينننر  ي  -1- لنننرر -3 تحننند مننن  الراهةنننع الك  ينننع  تكنننرو ينننهل  الررجننند اتلينننل 

 الررجنننند اتليننننل لننننع يدنننناط ايكيننننارك ه بننننر منننن  الررجنننند البر  نننناو الكانننناور لننننع.  
            ايتحلننننننننل هسننننننننهرلع اننننننننك   ننننننننرد الرسننننننننا الكااسننننننننل  جعةننننننننك احننننننننرل اتليننننننننل

2CH=CH-HC2HO  هننا تر  هننالر ي  اننك  الكرابننات مثننل هالينند اتليننل التننك ل
تكننرو هيدننا )ايظننر الرمننك  4-3هالاسننبع لراهةننع ثااريننع اننك الر نن   1الر نن  
 التالك(

 
                                          CH2 = CH - CH2 Br 
                                           4         3        2      1 
 

انال  جنرو للهنالر ي  يدناطا    Cl2CH-2CH-=CH2CH لك  الكرابنات مثنل  
    CHCl2Vinyl halide   CH=تيننر  اد ننا.  اننهل  انناو هالينند الفياا ننل   

 جنننرو قليننننل الادنننناط هالاسننننبع الننننك هالينننندات اتلكيننننل ات ننننر   اننننال  تفا ننننل منننن  
 ه در اسيد ال رد رم ه  السياييد  .....  الخ.
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 المركبات العضوية الفلزية
Organo-metallic compounds 

 
 ةله اسنا الكرابنات العونرجع الفلكجنع  لنك الكرابنات التنك  نرتبا ايهنا  

 عتبنر من    R-C=C-Na   الفلنك ينهر  الكر نرو مبابنر .    لنك تلن  االكرانل  
  ننالت   RONa ننك  الكرابننات العوننرجع الفلكجننع يياكننا احننرالت ال ننرد رم  

 ال تعتبر م   ك  هه  الكرابات.   R-COONaال رد رم  
 

تبنننر الكرابنننات العونننرجع لفلنننك الكاتاسنننيرم مننن  اهنننا هنننه  الكرابنننات   تع 
Organo  magnesium compounds   تعنننرف هنننه  الكرابنننات هكرابنننات 

 تعتبننر مرابننات  رجايننارد منن  ههننا الكرابننات    Grignard reagents رجانن   
العورجع يظر تستعكالها انك تحونير الكثينر من  الكرابنات  قند مناا ه ل من  

م.  1912 ننارك  ير ننل سنناع   Victor Grignardالعننالا الفريسننك   للهننا  هننر 
تعتبنر ه  موكر نع   Rجينث    R MgX الرمنك العنام لكرابنات  رجاينارد هنر  

اعبننار   نن  الهننالر ي .   جعتبننر البننر م منن  هيسننل الهالر ياننات   Xهلكيننل همننا  
و  عتبنننر رمنننكا مبسنننةا ات ه   RMgXلتكنننرج  مرابنننات  رجاينننارد  الرمنننك العنننام  

 الرمك الحليلك ه ثر تعليدا.
 

 التسكيع :
 Alkylتسكك مرابات  رجايارد ه فع  امع هاليند هلكينل الكاتاسنيرم   

magnesium halide  .الرمك اتتك  بي  ايفيع التسكيع  
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CH3MgI 

 يوديد ميثايل الماغنسيوم
 

 تحضيرها :
تحوننر ير نن  قةنن  الكاتاسننيرم اننك اتثيننر الونناف ثننا  ونناف يلةننع  
هالينند اتلكيننل الكااسننل منن  التلليننل.   جننرار  التفا ننل ترانن  در ننع جننرار   االةننع

م(  الكاتاسيرم  نه ي تندرجويا.   يح نل ينهل   لنك °35اتثير جتك الغلياو )
مرانننل  رجاينننارد منننهاها انننك اتثينننر  ال  ف نننل انننك هنننه  الحالنننع مننن  محلرلنننع ينننل 

  ستعكل اكا هر.
 

ا نننراض  كيننن  التفنننا الت   اتثينننر الكسنننتعكل هنننر ا ثا نننل هثينننر.   جونننل 
السنناهلع اننك تينناي الكنناض انناتثير  وننل هو  جننرو مةللننا.  اننهل   كينن  النند ات 

  ول هو تكرو  ااع تكاما.
 

 الخواص الكيماوية :
ه     Substitutionتتفا ننننننننل مرابننننننننات  رجايننننننننارد همننننننننا هاتسننننننننتبدال   
  تعتبر تفا الت ات ااع م  هها التفا الت.  Additionهات ااع  

 
 :Substitution reactionsالتفاعالت األستبدالية   -1

 الكعادلع اتتيع تر ا ايفيع جد   التفا الت اتستبداليع. 
 
                 -   +                -   + 
                  R - MgX     +    A - H                        RH    +  AMgX 
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   A-H    كثننل ه  مراننل هننع ه نندر  ي  قايننل لألجننالل ه  مننرتبا هعا ننر لننع 

سنننالبيع مثنننل الكننناض الكحنننرالت اتجكننناض العونننرجع  الغينننر  ونننرجع  اتمريينننا 
رابننات الكدننار  اتلكا اننات الحليليننع.  اعانند تفا ننل مراننل  رجايننارد منن  هجنند الك

اليها  تكنرو هيندر ار رو مجنرو من  اتلكينل الكنرتبا هكرانل  رجاينارد اكنا هنر 
 مر ا اك اتمثلع اتتيع:

 
  (مركب ثانوى ) 

   H2O    HOMgX 
   ROH    ROMgX 
 -   +  HCl    ClMgX 
 RMgX  + RCOOH  RH  + RCOOMgX 
   ArOH    Ar-OMgX 
   R-C=CH   R-C=CMgX 
   NH2-H    NH2MgX 
 

يرجننع الااتوننع اكعظكهننا ال اارنند  ماهننا جيننث هيهننا تتحلننل ماريننا.  اهمننا الكرابننات الث
  كا هر مر ا اك الكعادلع اتتيع :

 
AMgX   +   HOH                            AH   +   XMgOH 

 
-Rفاد  ماع هر يات  م  التفا ل م  اتلكياات   الكرال الثاير  الككج  اتست

C=C-MgX   جينننث  عتبنننر مدنننته  د ننند لكرانننل  رجاينننارد ) نننكض اتلكينننل اينننع
(  سبه اتبار  الك تلن  انك اتلكا انات.   جتفا نل مرانل -R-C=C بار     

 رجايارد ه وا م  هاليدات اتلكيل  جتكرو هيدر ار رو مااسنل  كجند اينع  ندد 
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  هالينند اتلكيننل  تعتبننر طرجلننع لتحوننير هينندر ار ريات  كجنند ترات الكر ننرو  نن
 ايها  دد ترات الكر رو.

 
-  +             +   - 
R-MgX     +   R' - X                                    R - R'   + MgX2 
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 :Addition reactionsتفاعالت األضافة    -2
تعتبنر منن  التفننا الت الهامننع لكرابننات  رجايننارد ات  كجنن   لننك هساسننها  

تخليننننه هعننننا الكرابننننات العوننننرجع   جنننناد   نننندد ترات الكر ننننرو اننننك الوننننك ض.  
   C = O  اتتفا ننل منن  الكرابننات الكحترجننع  لننك موكر ننع الكر رييننل اعالننع  

لدهيننننندات  الكيترينننننات  تتفا نننننل اننننهل  مننننن  الكرابنننننات الكحترجنننننع  لنننننك مثننننل ات
  جكج  تر يا التفا ل هات ااع اك الكعادلع اتتيع :    C = N-موكر ع   

 
                  RMgX   +  C = O                   R - C - OMgX 
                                                                                    H2O 
                              R - C - OH  + XMgOH                       
 
اتتفا ننل مرابننات  رجايننارد منن  الفررمالدهينند  تعةننك احننرالت ه لننك  منن  هنناقك 
اتلدهيدات اتعةك احرالت ثاييع.  هما م  الكيتريات اتعةك احرل ثالث  من  

 تكرو جاما  ور  اكا هر مبي  اك الكعادالت اتتيع ثايك ه سيد الكر رو 
 الد ههكل اك الكعادلع.    XMgOHهما الكرال  

 
 HCHO  +  R' MgX                         R' CH2OH       حرل ه ل   
 
                                                                          H 
 R-CHO  +  R' MgX                        R - C - OH      حرل ثايك   
                                                                          R 
 
                                                                        R 
 R-CO-R  +  R' MgX                     R - C - OH       حرل ثالث  
                                                                        R 
 
 O = C = O  + R' MgX                        R-COOH           جاما 
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 بننننننرة هننننننه  التفننننننا الت هالتف ننننننيل مبنننننني  اننننننك الوننننننكض الخنننننني هاتلدهينننننندات 

  الكيتريات.
 

 مع األسترات :
) ننالف اسننتر جنناما الفررمينن (  تكننرو احننرل  منن  هعننا اتسننترات 

 ثالث  تل  يتفا ل مرل م  اتستر م  مرلي  م  مرال  رجايارد.
 
        +    -      -  +                               R            
CH3-C==O    +  R MgX            CH3-C-OMgX            يترو                
        OC2H5                                                 OC2H5           
 
              R’Mg 
 
       R’ 
         CH3-C-OH 
       R 
 

ل منن  مراننل  رجايننارد  تكننرو ايتننرو اكرجلننع  سننةيع  جتفا ننل منن  مننر  
الخا ع هاتستر قند   5H2OC ليعةك الكحرل الثالث  جالجأ هاا هو موكر ع

الخا نننننع هكرانننننل  رجاينننننارد همنننننا مننننن  اسنننننتر جننننناما   'Rهسنننننتبدلج يراسنننننةع  
 الفررمي  ايتكرو احرل ثايك هالتفا ل م   رجايارد.

 


