
 األل�انات

�ائ�ة:  ف  خواص ف�ي

ن (ألن الروابط مركبات غ�ي قطب�ة - ن غ�ي قطب�ةبني  ).  ال���ون و اله�دروجني

ي الماء ال -
) تذوب �ن ي                                     . (الن الماء قطيب

 . (ألنها مواد غ�ي قطب�ة)مذيبات ج�دة للدهون والشحوم-

(منخفضة):كلما زاد والغل�ان تعتمد ع� ال�تلة الج��ئ�ة  درجة انصهار -
ة. وكلما زاد عدد ال���ون قلت الدرجعدد التفرعات قلت درجة الغل�ان   

 

 خواص ك�م�ائ�ة: 

ي منخفض �شاطها ال��م�ا-
 (مستقرة)ئئ

و التنافر مع أي مركب أذب األنها مركبات غ�ي قطب�ة فال �ستطيع التج-
. )س�جما صعبة ال��ألن الروابط من ن�ع (خر آ  
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 األل�ينات و ألل�ان�ات

 خصائص األل�ينات: 

                                                  قطبيتها أع� من األل�ان.   . مركبات غ�ي قطب�ة-

 �سبب القطب�ة األع�.  ألل�انادرجة االنصهار و الغل�ان أع� من -

ي الماء  ال -
                                                   . تذوب �ن

ي أع� من األل�ان-
 �سبب الرابطة الثنائ�ة.  . �شاطها ال��م�ائئ

 

 خصائص األل�اينات: 

.  . مركبات غ�ي قطب�ة- ن                                                    قطبيتها أع� من األل�ان واألل�ني

ن ادرجة االنصهار و الغل�ان أع� من -  . ألل�ان و األل�ني

ي الماء  ال -
                                                   . تذوب �ن

ن و ألل�ان- ي أع� من ألل�ني
 . �شاطها ال��م�ائئ
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 هال�دات األل��ل و هال�دات األر�ل

: األل��ل استخدامات هال�دات  

ي كث�ي من ا 
لصناعات ال��م�ائ�ة                           مادة أول�ة �ن

 مذيبات ومواد تنظ�ف

صناعة منتجات السل�كون.  –ال�لوروميثان   

 

 خصائصه: 

  . تجاذب ف�ما بينها التحمل أقطاب مؤقته �سمح للج��ئات ب-

                   . درجة الغل�ان و ال�ثافة أع� من األل�ان-

. ا� اليود  ر الفلو  تزداد دلرجة الغل�ان بالنتقال من-  

 . ي  -قطيب
 

ن مرتبطة : األرا�لهال�دات  مركب عضوي �حتوي ع� ذرة هالوجني
�ن أو مجموعة أرومات�ة (عط��ة) أخرى ن ي حلقة ب�ن

. �ن  

  

ي عمل�ة الهلجنة �ستخدم الهالوجينات                        مالحظة
:�ن

ألنه ال يتفاعل يود ال �ستخدم الل�ن   
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هال�دات ألر�ل:  �سم�ة هال�دا األل��ل و   

ن مختومت +اسم الهالوجني ن ل�ان (و)+اسم األ ة بموقع الهالوجني
. المقابل لعدد الذرات ال���ون  

 

ات وألمينات  ال�حوالت وأث�ي

        -� مجموعة ه�دروكس�لع:مركبات عض��ة تحتوي ال�حوالت 
واحدة أو أ���  -  

  

الذي �متلك ذرة ك��ون أو اثنان و مرتبط به  لال�حوا: مالحظة
 مجموعة ه�دروكس�ل وحدة اليرقم. 

 

 خواص ال�حوالت: 

(�سبب وجود مجموعة ه�دروكس�ل القطب�ة)          مركبات قطب�ة -
ي الماء-

)قابلة للذوابان �ن ن (ألنها تكون مع الماء روابط ه�دروجني  

ن ج��ئات روابطدرجة غل�انها عال�ة- لذا تحتاج -   - (ألنها تكون بني
 لطاقة أ��ب لغل�انها)    

عند ثبات عدد ذرات ال���ون و ز�ادة عدد مجموعات مالحظة: 
ي الماء 

�سبب ز�ادة القطب�ة و اله�دروكس�ل تزداد قابل�ة الذو�ان �ن
ن ال�حول و الماء -   -تكون عدد أ��ب من الروابط   بني
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جموعات : كلما زاد عدد المملحوظة هامة خاصة بدرجة الغل�ان
ي ال�حول زاد عدد رو�ط

ن الج��ئات تزداد -   -اله�دروكس�ل �ن بني
 درجة الغل�ان. 

: استخدامات ال�حول  

ي المناطق الباردة(-
برو�ان -3,2,1مانع لتجمد وقود الطائرات �ن

   ترايول)

 

اتياإل  ن مرتبطة  :مركبات عض��ة�� تحتوي ع� ذرة أ�سجني
ي أل��ل أومركبات عض��ة تحتوي ع�  ذرو أ�سدين بمجموعيت

ي ك��ون
. بذرئت  

 أنواعه: 

-                           ( ن متجا�س                     (متشابهني  

(غ�ي متشابه)    غ�ي متجا�س          -  

 

 خواصه: 

                                 أقل قطب�ة من ال�حوالت             -1

ي الماء بدرجة أقل من ال�حول ألنها -2 
أقل قطب�ة من  تذوب �ن

 ال�حول
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ن ج��ئاتها روابط-3   H درجة غل�انها منخفضة ألنها ال تكون بني

ن الج��ئات-4  متطايرة �سبب ضعف التماسك بني  

 

وجاتحتوي ع� ذرة نكبات عض��ة ر ماألمينات:  ن ي�ت دة أو أ��� ح واني
ي سلسلة ال�فات�ة أو أرومات�ة. 

 مرتبطة بذرة ك��ون �ن

 

 

 خواص األمينات: 

)درجة غل�انها أقل من ال�حوالت                       2)قواعد ضع�فة         1
ي الماء ألنها تكون مع الماء روابط3

 -  H  -)قابلة للذو�ان �ن

 

: اإلستخدامات  

-( ن صناعة أصباغ غامقة اللون(أن�لني  

�ة -  المب�دات الح�ش  

صناعة البالست�ك        -   

ع� :لألمينات روائح ك��ــهة لذا تتدرب ال�الب البول�س�ة مالحظة
 رائحة األمينات للتعرف ع� الجثث. 

 

https://seraj-uae.com/file/6485/


 

 مركبات ال���ون�ل

-كيتون-الده�د -�ي مركبات تحتوي ع� محموعة ك��ون�ل و تضم 
أم�د-إس�ت -إس�ت -حمض ال���ون�ك  

 

ت�ب الذي ترتبط ف�ه ذرة ك��ون مع ذرة  مجموعة ال���ون�ل:ال�ت
ن   أ�سجني

 

ي 
ألده�د:مركب عضوي �حتوي ع� سلسلة من ذرات ال���ون �ن

 نهايتها مجموعة ك��ون�ل. 

 

 

�ه ف�ع أو أ��� و ل: أل�ان +ال (وال يرقم المركب إال إذا وجد عالتسم�ة
ق�م �أخذ ال���ون�ل أقل األعداد)  عند ال�ت

 

 خصائصه:  

ي الماء                  بلة للذو�ان اق-مركبات عض��ة و�شطه ك�م�ائ�ا               - 
�ن

درجة غل�انها منخفضة -  
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:مركبات عض��ة تحتوي ع� مجموعة ك��ون�ل ضمن ال�يتونات
 السلسلة ل�ست طرف�ة. 

 خصائصه: 

قطب�ة و�شطة ك�م�ائ�ا ل�ن أقل �شاطا من األلده�د  مركبات -  

ي الماء         - 
درجة غل�انها منخفضة-قابلة للذو�ان �ن  

 

ن خصائص األلدها�د و ال�يتون �سبب احتوائها ع�  هناك �شابه بني
 نفس المجموعة الوظ�ف�ة 

 

:مركبات عض��ة تحتوي ع� مجموعة  األحماض ال���وكس�ل�ة
 .  ك��وكس�ل واحدة أو أ���

 

صه: خصائ  

مركبات قطب�ة و �شطة ك�م�ائ�ا                           -  

ي الماء �شكل غ�ي تام و تع� أيون اله�درونيوم- 
      تذوب �ن

ن ج��ئتها روابط ه�دروجين�ة)      - درجة غل�انها عال�ة (ألنها تكون بني
أحماض ضع�ف(ألنها تتأين �شكل غ�ي تام -  
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ستحمر ورقة تباع الشم-                               ع  ذ لها طعم ال -  

 

ن �ت�ك:�حتوي علو لال حمض ا ن و ظ�فيتني مجموعتني  

)مجموعة اله�دروكس�ل2)مجموعة ال���وكس�ل     1   

 

 علل: 

ي الماء؟ 
ي الماء تتأين األحماض ال���وكس�ل�ة �ف

عند تأين الحمض �ن
ن  . ينفصل منه أيون اله�دروجني  

 

اتا توي ع� مجموعة ك��وكس�ل أستبدل ح:مركب عضوي �ألس�ت
ن لمجموعة أل��ل   فيها اله�دروجنب

                                          الوظ�ف�ة:�س� مجموعة أس�ت المجموعة 
 �سم�ة:أل�ان+وات+أل��ل

 خصائصه: 

ي الماء -                مركبات قطب�ة  - 
تذوب �ن  

ن ج��ئاتها -  روابط ه�دروجين�ة   ال تكون بني  

مركبات متطايرة         -درجة غل�انها منخفضة          -   

ةلها روائح -  ن عط��ة مم�ي  
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ف ج��ئاتها روابط ات ال تكون بني لعدم وجود  ؟ه�دروجين�ة االس�ت
ات. جذرة ه�درو  ي المجموعة الوظ�ف�ة لالس�ت

ن �ن ني  

 

و�ات     -صناعة العطور     -منكهات     -: االستخدامات -الم�ش
 الشم�ع العط��ة

 

:مركب عضوي �حتوي ع� مجموعة ك��وكس�ل استبدل األم�دات
ن  فيها  ن و عنا� اخرىاله�دروجني وجني بذرة ني�ت  

 

:كارام�د أو ما�عالف ب اليور�اأشهر الألم�دات  

ە   -:   معلومات عن اليور�ا  -أول مركب عضوي تم تحض�ي
ي صناعة أل�ة (�سبب احتوائه ع� �سبة -أشهرألم�دات  

�دخل �ن
   ( ن وجنب ي الثد�ات-عال�ة من  الني�ت

أخر نواتج هضم ال��وتينات �ن  

 

ة النتاج : تفاعل التكث�ف تفاعل يرتبط ف�ه ج��ئات عض��ة صغ�ي
ا غالبا ه ) و اخر صغ�ي تفاعل حمض مع  \ و الماء مركب معقد(ك�ي

. نتاج إس�ت و ماء ال�حول إل   
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