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                              وتفاعالتها مشتقات المركبات الهيدروكربونية   

       هاليدات األلكيل وهاليدات اآلريل  

   مسؤولة عن   العضوي  و لمركب تدخل في تركيب امن الذرات  ة: هي ذرة أو مجموع المجموعة الوظيفية 

 له .  الخصائص النوعية                                        

 سالسل وحلقات الكربون المرتبطة بالمجموعة الوظيفية .،    ´R   ،R " تمثل الرموز       

 يمثل ذرة هيدروجين أو سلسلة كربون أو حلقة كربونية "   وأيضاً الرمز                           

 

        : غالباَ الروابط  في المجموعة الوظيفية مواقع للنشاط الكيميائي ملحوظة 

 

   نجد الجزيئات المختلفة في عدد ذرات الكربون والمحتوية على المجموعة الوظيفية نفسها تتميز 

 .  وتصنف في الفئة نفسها  بالخصائص نفسها       

             حيث يرجع ذلك ألن المجموعة الوظيفية المعنية تخضع ألنواع التفاعالت نفسها في كل 

 جزيء هي فيه            

                                          أصناف أخرى للمركبات العضوية 

 

 : عضوية  والصيغ العامة ومجموعاتها الوظيفية ** المركبات ال                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيغة العامة المجموعة الوظيفية   نوع المركب  م
 مثال 

 

 هالوكربون  1
X   هالوجين 

) I,Br,Cl,F ) 
R-X 

I-3CH  يودو ميثان 

 

 كحول  2
-OH      

 ) هيدروكسيل(  
R-OH OH-3CH     ميثانول 

 إيثرات  3
-O-    

 ( إيثر)  
R-O-R 3CH-O-3CH  ثنائي ميثيل إيثر 

 ألدهيد 4
-CHO           

   )كربونيل ( ألدهيد   
CHO-3CH     إيثانال 

 كيتون  5
C=O ˃        

 ) كربونيل (  

O    

R´-C-R       
3CH-CO-3CH  2- بروبانون 

6 
حمض 

 كربوكسيلي 

-COOH     

  ) كربوكسيل (   
COOH3CH  حمض اإليثانويك 

 أمين 7
-N-    

 ) أمين ( 
2NH-R 

 
2NH-3CH 

 ميثيل أمين  

 إستر  8
-COOR   

  

 O          

*-C-O-R 
3COOCH3CH   ميثيل إيثانوات 

 أميد  أميد  9
  

 بيوتان أميد 
                                                                                                                                         

ِّ اغفر لي  َرب 
 ولوالدي

 وللمؤمنين يوم يقوم

 الحساب       
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      المركبات العضوية المحتوية عل الهالوجينات 

 لوكربون " ا" أي مركب عضوي يحتوي على بديل هالوجيني يسمى ه         

 

  : يود( واحدة أو أكثر محل ذرة- بروم- كلور-مركبات عضوية تحل فيها ذرة هالوجين ) فلورهاليدات األلكيل 

 هيدروجين أو أكثر في جزيء الهيدروكربون                              

 

             : الصيغة العامة لهاليدات األلكيلR-X          حيث تمثلX    الهالوجين 

 

لوجين مرتبطة في حلقة بنزين ايحتوي على ذرة ه مركبات عضوية :  ريلهاليدات اآل    X 

 

 

 كلورو بنزين   -2- ثنائي برومو – 3،1      

     

     حسب نظام األيوباك هاليدات األلكيلتسمية (IUPAC) :كما سبق 

 حدد السلسلة المستمرة األطول لذرات الكربون المحتوية على الهالوجين -      

 يودو لليود( المتصلة  –برومو للبروم  –كلورو للكلور  – أضف بادئات ذرات الهالوجين ) فلورو للفلور  -       

 إلى اسم األلكان المقابل لعدد ذرات الكربون في السلسلة المحددة          

 بادئات الهالوجين حسب األبجدية.......ملحوظة : إذا وجد أكثر من نوع واحد من ذرات الهالوجين . أضف      

 ....(-ثالثي  -) ثنائي وإن وجد أكثر من ذرة واحدة للهالوجين نفسه أضف البادئة المناسبة        

 

      كل من المركبات التالية :     سم 

Br                                                               I                                        F     F       

     2CH- CH-CH-3CH                  2CH- CH-3CH                  3CH-2 CH-2CH-C  -Br 

Br                                                                                                                          

....................................                                   ......................................................                  ........................            ................................................ 

 

 I           I                  Cl              Cl            Cl                           Br   Cl               

3     CH- CH-CH-3CH                   CH–2 CH-CH-2CH-2CH              I-C-2CH-C-I 

Br         I                                                     Br                                                    

.......................                                   ...................................................... ................................................                             ..................................... 

 

     : ارسم التراكيب البنائية المختصرة لما يلي 

 

 1،1،1 ،2– رباعي برومو بيوتان              2- يودو بروبان              1،1،1-  ثنائي فلورو بيوتان-3،3-كلوروثالثي 
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    :خصائص هاليدات األلكيل واستخداماتها 

 CFCsهاليدات األلكيل واحدة من أكثر الكيميائيات استخداماً ومن أشهرها مركبات كلورو فلورو كربون أو   

 و تستخدم كثيراً في صناعة الثالجات ومكيفات الهواء حيث تبين أنها تؤثر المعروف تجارياً باسم غاز الفريون    

 بمركبات   CFCsمركبات كلورو فلورو كربون أو سلباً في طبقة األوزون لذا تم االستعاضة عن مركبات    

 التي تحتوي على ذرات الهيدروجين والفلور المرتبطة بذرات الكربون HFCsرو فلورو كربون أو هيد مركبات    

  ثالثي فلوروإيثان -2،1،1وأكثرها شيوعاً       

 

     ان الذي له العدد نفسه تتميز هاليدات األلكيل بأن كل هاليد ألكيل له درجة غليان وكثافة أعلى من األلك 

 أيضاً تزداد درجة الغليان والكثافة عند االنتقال من الفلور إلى الكلور والبروم واليود.....من ذرات الكربون           

 نات البعيدة عن النواة عند االنتقال من الفلور إلى اليود حيث تغير  ويرجع ذلك إلى زيادة عدد اإللكترو           

 اإللكترونات مكانها بسهولة وبذلك تتكون ثنائيات األقطاب المؤقتة حيث تتجاذب األقطاب معاً فتزداد الطاقة           

 الالزمة لفصل الجزيئات عن بعضها مما يرفع درجة الغليان .          

    غدة الدرقية هي يوديد عضوي  لهرمونات ا 

     مع الكربون أكثر نشاطاً من ذرات الهيدروجين التي حلت محلها لذلك تستخدم ذرات الهالوجين المرتبطة 

 هاليدات األلكيل كمواد أولية في كثير من الصناعات الكيميائية وكمذيبات وفي صناعة مواد التنظيف ألنها         

 تذيب المركبات غير القطبية كالدهون         

     إيثين   فلوروبوليمر رباعيPTFE   ) يمكن تسخينه وتشكيله  يتم تصنيعه من غاز رباعي فلورو) بالستيك 

 عندما يكون مرناً نسبياً         

     بوليمر كلوريد الفينيل(PVC)   نوع آخر شائع من البالستيك يستعمل في صناعة الصفائح الرقيقة المرنة 

 أو الصلبة وفي صناعة مجسمات األشياء .        

      لماذا تستخدم هاليدات األلكيل غالباً كمواد أولية في الصناعات الكيميائية بدالً من األلكانات ؟ 

     ألن ذرات الهالوجين في هاليدات األلكيل تكون أكثر نشاطاً من ذرات الهيدروجين المستبدلة في األلكان .-           

    في قدرتها ضوية والذي يرجع إلى : خصائص ذرة الكربون الفريدةسبق وأن علمنا سبب التنوع الهائل للمركبات الع 

 . بترتيبات مختلفةعلى تكوين أربعة روابط تساهمية مع مثيالتها من ذرات الكربون أو مع ذرات عناصر أخرى              

               ...... كيف يمكن تحويل األلكانات إلى مركبات أخرى مثل هاليدات األلكيل أو الكحوال أو األمينات 

  يستخدم الكلورو ميثان في صناعة منتجات السيليكون التي تستخدم في تثبيت األبواب والنوافذ ومنع التسرب 

 

       لورو إيثان(فثالثي -1،1،1-كلورو  -2- برومو -2)استعمل الهالوثان   

 للمرضى الخاضعين للعمليات الجراحية في الخمسينات .الطب كمخدر عام في         

 

         هو تفاعل تستبدل فيه ذرة هيدروجين أو مجموعة من الذرات من قبل ذرة عل االستبدال : اتف 

 أو مجموعة من الذرات األخرى في الجزيء .                                              

 

 الجزيء ذرة أو مجموعة ذرات أخرىهو التفاعل الذي تحل فيه محل ذرة هيدروجين أو أكثر من ذرات أو      

 أو هو هي تفاعالت مميزة لأللكانات حيث يمكن إحالل ذرة عنصر أو أكثر محل ذرة هيدروجين أو أكثر          

 ( تحت تأثير األشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية:   تفاعل الميثان مع الكلور ) الهلجنة -مثال: 

        Cl + HCl   3CH              2+ Cl   4CH 

     في جزيء الهيدروكربونالهلجنة العملية التي تتم عندما تحل ذرات الهالوجين مثل الكلور محل الهيدروجين. 
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 : تفاعالت استبدال أخرى 
 حيث يمكن استبدال ذرة الهالوجين الناتجة من الهلجنة بذرة أو مجموعة من الذرات       

 ل تكوين الكحول باستبدال ذرة الهالوجين بمجموعة هيدروكسي -1مثال :         

                    -OH  + Cl2CH3CH                -Cl   + OH2CH3CH 

 

 : بتفاعل هاليد األلكيل مع األمونياتكوين األمينات -2                

                    +HBr   2NH2CH6)2(CH3CH             3Br  + NH2CH6)2(CH3CH 

 

 

       الكحوالت : هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل أو أكثر 

  

        R-OH* الصيغة العامة للكحوالت :                             

 

                 ( تسمية الكحوالت حسب نظام األيوباكIUPAC) 

               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ** سم كل من المركبات التالية : 

OH                                                                                                              

3CH-CH(OH) -3CH                OH-2CH-2CH-2CH-3CH           3CH-CH-3CH       

 

....................................                                   ...................................................... ................................................                            ........................ 

 

OH  OH OH                                    OH                                            OH OH          

3CH- CH-CH-3CH                     3CH-2 CH-C-3CH                  3CH- CH-CH-2CH 

OH                                                                       

 ** ارسم الصيغ البنائية المختصرة لما يلي : 

    2،1  –                               بروبانديول2-                    بيوتانول  2-  هكسانول 

 

 

 

    2،3  – ديول                              نبنتا3،2،1-                    بروبانتريول   إيثانول 

 

 

 مثال  المشتق 

 طريقة التسمية 

رقم يحدد موضع  االسم

المجموعة 

 الوظيفية

الذي  اسم األلكان

يحتوي العدد نفسه من 

 ذرات الكربون 

  مقطع 

 مميز

 الكحوالت

                        OH        

3CH- CH-2CH-3CH 

    1       2      3       4 

 بيوتانول  -2 ول   بيوتان  2

 دايول  –مجموعات هيدروكسيل يكون المقطع المميز الذي يجب إضافته  2وجود عدد  في حالة * ملحوظة : 

 ترايول  –مجموعات هيدروكسيل يكون المقطع المميز الذي يجب إضافته  3وجود عدد  في حالة*              
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` : خصائص الكحوالت 
 

       (  الميثانولOH 3(CH    أبسط الكحوالت : 

 

       اإليثانولOH)2CH3(CH   ينتج مع ثاني أكسيد الكربون عند تخمير السكريات كالموجودة بالعنب : 

 تجات الطبية ويستعمل لتطهير الجلد قبل إعطاء الحقن ويضاف إلى الجازولين منحيث يدخل في ال             

 لزيادة فاعليته  ويعد مادة أولية في صناعة المركبات العضوية .             

 

       درجات غليان الكحوالت أعلى من درجات غليان الهيدروكربونات المتقاربة معها في الكتلة الجزيئية 

 الرتفاع درجة غليانهايرجع ذلك ألن جزيئات الكحوالت تتجمع مع بعضها بروابط هيدروجينية مما يؤدي            

        :كلياً  ءبسبب القطبية والروابط الهيدروجينية يمتزج اإليثانول مع الماذوبان الكحوالت في الماء 

 ويصعب فصلهما وتستعمل عملية التقطير لفصلهما .......                  

 ويستعمل الميثانول في صناعة مزيالت الطالء                

 الورنيش .  غ و ابيوتانول في صناعة األصب-2ويستعمل                 

 

          الهكسانول الحلقي مركب سام يدخل في صناعة المبيدات الحشرية 

 ومذيب للعديد من المواد البالستيكية                       

 

       (كمانع للتجمد في وقود الطائراتبروبا -3، 2،1يستخدم الجليسرول  )نتريول 

 

 بروبانول ؟  -1بروبانديول أعلى من درجة غليان  -2،1علل درجة غليان  •

 بروبانديول يحتوي على روابط هيدروجينية أكثر وفي هذه   -2،1ألن 

 الحالة يحتاج إلى طاقة أكثر لكسر هذه  الروابط قبل تحول الكحول السائل إلى غاز          

 

 بروبانديول؟  -2،1بروبانتريول أعلى من درجة غليان  -2،1،3علل درجة غليان  •

            ............................................................................................................................. ......................................................................................... 

" وجود المزيد من مجموعات الهيدروكسيل يؤدي إلى زيادة القوى بين جزيئية وارتفاع اللزوجة "       

           

  مركبات عضوية ترتبط فيها مجموعتا ألكيل بذرة أكسجين واحدة  تاإليثر ا  : 

 أو مختلفة عنها           Rقد تكون مشابهة لـ  Rحيث َ      R-O-Rالصيغة العامة لإليثرات :   َ     

 وجه االختالف بين اإليثرات والكحوالت في التركيب هو في حالة الكحوالت ترتبط ذرة األكسجين بذرة هيدروجين وذرة كربون ) 

 (بينما في اإليثرات ترتبط ذرة األكسجين بذرتي كربون              

 حسب التسمية الشائعة   : تتسمية اإليثر ا   تُسمى المجموعتان العضويتان ثم يتبعان بكلمة إيثر 

 في حالة إذا كانت المجموعتان متماثلتين ال نكرر تسميتها ولكن نكتب كلمة ثنائي قبل االسم          

 وإذا كانت مجموعتا األلكيل ترتب بحسب األبجدية...         

 ** سم كل من المركبات التالية :    

 

    3CH-2 CH-O-2CH-3CH            3CH- O-2CH-3CH           3CH -O-2CH-2CH-3CH     

 
     ........................                       ...................................................                   ................................................................................................................      
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 ** ارسم التراكيب البنائية المختصرة لما يلي : 

                         ثنائي بنتيل حلقي إيثر                      بيوتيل ميثيل إيثر   ثنائي هكسيل حلقي إيثر 

 

 

 

    واستخداماتها:  تخصائص اإليثر ا 

 والكحوالت في الماء ألنها تكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء   تتتشابه ذوبانية اإليثر ا •

 روابط هيدروجينية بين جزيئاتها. ولكن اإليثرات أقل ذوبانية في الماء من الكحوالت لعدم وجود 

درجات غليان اإليثرات أدنى من درجات غليان الكحوالت المساوية لها في الكتلة المولية ألن اإليثرات            •
 على عكس الكحوالت ال تكون روابط هيدروجينية لعدم احتوائها على ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة عالية السالبية

 تكون مركبات نشطة لذا تستخدم كمذيب في عدد من التفاعالت العضوية حين اإليثرات كاأللكانات ال •

 يتعذر استخدام الماء

 

        : أسئلة : علل ما يلي : 

 ارتفاع درجة غليان الماء عن الميثانول ؟  •

 ......ألن جزيئات الماء ترتبط بعدد روابط هيدروجينية أكثر  -

 إيثر كمادة مخدرة ؟   إيثيلال يفضل استخدام ثنائي  •

 نه قابل لإلشتعال بدرجة كبيرة  أل -

 ارتفاع درجة غليان الكحوالت بزيادة عدد مجموعات الهيدروكسيل في جزيئاتها؟  •

 يزيد من عدد الروابط الهيدروجينية بين الجزيئات مما يستدعي طاقة أكبر  الهيدروكسيلعدد مجموعات ألن زيادة  -

                    لكسرها                                   

 

  تحتوي على ذرة نتروجين واحدة أو أكثر مرتبطة مع:  مركبات عضوية  األمينات 

  ذرات كربون أليفاتية أو حلقات أروماتية                 

       2NH-R:     ميناتالصيغة العامة لأل     

   3اشتق الكيميائيون اسم األمينات من األمونياNH 

       مركبات مشتقة من األمونيا بإحالل مجموعة ألكيل أو أكثر محل الهيدروجين فيها  أي األمينات 

 

         : اكتب كلمة أمين في نهاية االسم " -الطريقة الشائعةتسمية األمينات " 

 ) نبدأ باسم مجموعة األلكيل متبوعاً بكلمة أمين وفي حالة وجود أكثر من مجموعة ألكيل رتب           

 ل أسماء مجموعات األلكيل وفقاً لتسلسل الحروف األبجدية وفي حالة تكرار مجموعات األلكي             

 أضف البادئة ثنائي أو ثالثي.....(                              

  3CH -N-3CH* ثالثي ميثيل أمين    H  -N-3CH* ثنائي ميثيل أمين     2NH-3CH مثال :   ميثيل أمين   

                                                                           3CH                                         3CH  

 

 

 ) أمين ثانوي(                              ) أمين ثالثي(                 ) أمين أولي(                                     

 

  

 

 ثنائي أمينو بروبان -2،1أو           

 

K
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        : حسب نظام اإليوباكتسمية األمينات 

 كما يلي :  سم األلكان مع تحديد موقع المجموعة الوظيفيةإيتم تسمية مجموعة األمينو متبوعة ب      

 

                      

 

                                   

 

 

     

 

 

 

 

 

                   

 

           ة اللون اسمه الشائع أنيلين من اسم النبات الذي حصل قاألنيلين ) بنزين أمين(             يستخدم في صناعة األصباغ غام 

 منه   عليه                 

 

 

           في إنتاج المبيدات الحشرية                        يستخدم الهكسيل حلقي أمين واإليثيل أمين                       ، 

 والبالستيك والمستحضرات الدوائية  والمطاط            

 المستخدم في صناعة اإلطارات                

 

          واألمينات هي المسؤولة عن الروائح الكريهة المميزة للكائنات الميتة األمينات المتطايرة كريهة الرائحة وغير مقبولة 

 والمتحللة  وتستعمل األمينات في التحقيقات الجنائية  .              

              

 

         : 1              سم ِّ المركبات ذات الصيغ البنائية التالية- 
 

              2-                                                               3-                         4-        

 

 

 

 

 

 

 

          5-                                                                6-                                6-   

 

 

 

 

 

                                                                                                                8- 

     7- 
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      :مركبات الكربونيل 

 
           ثنائية في المجموعة الوظيفية  برابطة  بذرة كربون ترتبط تحتوي مركبات الكربونيل على ذرة أكسجين 

 " مجموعة كربونيل " يسمى الترتيب الذي ترتبط فيه ذرة األكسجين مع ذرة كربون برابطة ثنائية       

           : األلدهيدات والكيتونات                                        O      

    -  -C* تحتوي األلدهيدات والكيتونات على مجموعة كربونيل                

       األلدهيدات : مركبات عضوية ترتبط فيها مجموعة الكربونيل بذرة كربون طرفية 

                   O                                                    

 كربونيل   CHO-المجموعة الوظيفية                   -C-Hالصيغة العامة لأللدهيدات :                              

 

       ضمن السلسلةمركبات عضوية ترتبط فيها مجموعة الكربونيل بذرتي كربون    : كيتونات  ال ...... 

                   O                                                                                                    O  

 كربونيل       -C-المجموعة الوظيفية                   R-C-Rالصيغة العامة للكيتونات :                              

  : تسمية األلدهيدات والكيتونات حسب نظام األيوباك 

 مثال  المشتق 

 طريقة التسمية 

 االسم
رقم يحدد موضع  

 المجموعة الوظيفية 

اسم األلكان الذي يحتوي العدد  

 نفسه من ذرات الكربون  

مقطع    

 مميز

 CHO      - 3CH األلدهيدات

            1        2 
 إيثانال ال إيثان ----------- 

 الكيتونات 
O                                    

3  CH-C-2CH-3CH 

      1  2      3       4    

 بيوتانون  -2 ون بيوتان    2

                                                          

 إيثيل ميثيل كيتون يعرف أيضاً باسم                 ** اكتب اسم كل مما يلي :     

          O                                 O                                                                                   

         =O               HCHO                             3CH-2CH-C-3H                    CH-C-3CH 
                               

              ..............                           .................................             ......................................                    .................................          ................................................ 

       : اكتب اسم كل مما يلي ** 

      O   O                                                                                

     CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-3CH 2         CH-2CH-2CH-C-2CH-3CH     OH    -  

 
 ……………………………..           ……………………………………………….                             …………………………………………………….         

 

 

 

 
  

 ........................................                                     .............................................................. ........................................                   ............... 
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    ** تصرة لكل من المركبات التالية:  ارسم الصيغ البنائية المخ 

 

 بيوتانون                          بيوتانال -2ثالثي كلورو بروبان                      -3،2،1بيوتانول               -1    

 

 

 أوكتانون        -2                         بنتانون                -3بنتانال                                                  

 

 

 بنتانون              بنتانون حلقي                                      بنتانال حلقي  -3-ثنائي كلورو -2،2     

         :خصائص األلدهيدات والكيتونات واستخداماتها 

 * أبسط األلدهيدات هو الميثانال المعروف باسم الفورمالدهيد الشائع في حفظ العينات الحيوانية في مختبر األحياء  

 كما استخدم في صناعة بالستيك الباكاليت الذي يصنع من الفينول والفورمالدهيد              

  في السنوات األخيرة بسبب دراسات تشير إلى أنه قد يسبب السرطان "  الفورمالدهيداستخدام " تم حظر       

 غالباً  ما يستخدم العلماء األسماء الشائعة للمركبات العضوية ألنها مألوفة بين الكيميائيين     *

 كما يعرف اإليثانال بـ األسيتالدهيد         ،       ورمالدهيد    فيعرف الميثانال بـ                 

 

 

      *H  H  O                                          

     C=C-C-H                                             H                                        H 

                                                           -C=O                                    -C=O  

                                                                   OH        

 ساليسالدهيد                           بنزالدهيد                                سينمالدهيد                        

         مسؤول عن نكهة القرفة                  مسؤولين عن نكهة اللوز الطبيعية                   

 دروجينية بين بعضها* جزيء األلدهيد قطبي ونشط ، ولكن كما في اإليثرات ال تكون جزيئات األلدهيد روابط هي

 التي تحوي العدد نفسه من ذرات الكربون  تالبعض لذلك درجات غليانها أقل من درجات غليان الكحوال     

 والت واألمينات ح* األلدهيدات تكون روابط هيدروجينية مع الماء لذلك تذوب في الماء ولكن بدرجة أقل من الك
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 * أبسط الكيتونات هو  بروبانون المعروف باسم األسيتون المستخدم في مزيل طالء األظافر         

 تشترك في العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية بسبب وجود مجموعة  األلدهيدات و الكيتونات  *        

 الكربونيل والكيتونات أيضاً جزيئات قطبية ولكن أقل نشاطاً من األلدهيدات لذلك تعتبر الكيتونات مذيبات            

 ء والورنيش والغراءجيدة للمركبات العضوية متوسطة القطبية ومنها الشموع والبالستيك والطال            

 وكال األلدهيدات والكيتونات ال تكون روابط هيدروجينية . لكنهما يشكالن روابط هيدروجينية مع الماء            

 . يمتزج تماماً مع الماءوتعتبر الكيتونات قابلة للذوبا في الماء نسبياً أما األسيتون             

 

  األحماض الكربوكسيلية: مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل الوظيفية 

O                                                                                                                         O 

 كربوكسيل  COH-  المجموعة الوظيفية:          -COHالصيغة العامة لألحماض الكربوكسيلية:   *             

 " تتكون مجموعة الكربوكسيل من مجموعة كربونيل مرتبطة مع مجموعة هيدروكسيل "                   

           : تسمية األحماض الكربوكسيلية حسب نظام األيوباك 

 مثال  المشتق 

 طريقة التسمية 

 االسم
 البادئة 

اسم األلكان الذي يحتوي العدد  

 نفسه من ذرات الكربون  

مقطع    

 مميز

 حمض البروبانويك  ويك  بروبان حمض  COOH-2CH-3CH األحماض

 

     :اكتب اسم كل مما يلي ** 

O                                                                                                          O               

       OH-C-2CH-2CH-3CH             COOH-2CH-3CH              HCOOH    OH          -C-3CH 

 

            ................................................                     .                 ...................................                    ....................................         ...................................... 

 

 

 

 

 

            ................................................                     .                                ...................................                                        ...................................... 
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    :ارسم الصيغ البنائية المختصرة لكل من المركبات التالية **   

 ميثيل هكسانويك - 3* حمض الهكسانويك            * حمض البيوتانويك         * حمض السيتريك         * حمض  

 

 

                 :خصائص األحماض الكربوكسيلية واستخداماتها 

 مركبات مانحة للبروتونات في المحلول  ألنهاأحماض تصنف األحماض الكربوكسيلية على أنها  •

وكسيلية في الماء ألن ذرتي األكسجين ذات سالبية كهربائية عالية فتسحب  ربتتأين األحماض الك •

اإللكترونات بعيداً عن ذرة الهيدروجين في مجموعة الهيدروكسيل وبذلك يسهل نقل البروتون إلى 

 مثل ذرة األكسجين في الماء ذرة أخرى لديها زوج من اإللكترونات غير المرتبطة  

 

(aq)
-COO3+ CH   (aq)O+3H             (l)O2+ H (aq)COOH3CH 

 

   المائية لألحماض الكربوكسيلية لها طعم الذع ) حامض( و تحمر تباع الشمس األزرق المحاليل •

 دفاعية كوسيلةحمض الميثانويك ) حمض الفورميك( أو ) حمض النمليك( تنتجه بعض الحشرات كالنمل  •

ً  كمضافات لألغذية إلعطائه مذاقايستخدم حمض األيثانويك )حمض األسيتيك( أو حمض الخليك (  •  حامضا

مثل حمض األوكساليك وحمض األديبيك تحوي مجموعتين أو أكثر  بعض األحماض الكربوكسيلية  •

وقد  كربوكسيل  من المجموعات الكربوكسيلية والذي يحوي مجموعتي كربوكسيل يسمى ثنائي ال

 األحماض مجموعات وظيفية إضافية مثل الحيدروكسيل كما في حمض الالكتيك الموجود  تحوي

 وتكون هذه األحماض غالباً أكثر قابلية للذوبان في الماء وأكثر حمضية من األحماض في اللبن

 التي تحوي مجموعة كربوكسيل واحدة 

          المركبات العضوية المشتقة من األحماض الكربوكسيلية 

 ذه المركبات من خالل استبدال ذرة الهيدروجين أو مجموعة الهيدروكسيد بذرة أخرى ه" نحصل على         

 ستر واألميد " أو مجموعة من الذرات وأكثرها شيوعاً اإل              

         اإلسترات: مركبات عضوية تحتوي على مجموعات كربوكسيل حلت فيها مجموعة ألكيل 

 محل هيدروجين مجموعة الكربوكسيل                                                      

O                                                                                                                O  

            استر   -C-O- المجموعة الوظيفية  :          -C-O-R           :الصيغة العامة**                     

 

            :نبدأ باسم الحمض الكربوكسيلي بعد استبدال المقطع " ويك "  بالمقطع " وات "تسمية اإلسترات 

 متبوعاُ باسم مجموعة األلكيل    .                             

O                                                              O                                               

   :3   إيثانوات اإليثيلمثالCH-2CH-O-C-3CH   ،3:   بيوتانوات الميثيلCH-O-C-2CH-2CH-3CH   
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   والروائحخصائص اإلسترات واستخداماتها:اإلسترات شائعة في النباتات وهي مسؤولة عن بعض النكهات 

   لذا تستخدم اإلسترات كمنكهات لألغذية ) كمكسبات للنكهة(  المميزة فيهاالعطرية        

O                                                                                                                  

          3:  يثيل بيوتانوات اإلCH-2CH -O-C-2CH-2CH-3CH   

 

 له نكهة األناناس            

     سانوات الميثيل مسؤول عن طعم الفواكه استر هك 

       معظم الروائح العطرية والنكهات الطبيعية هي خليط من االسترات واأللدهيدات والكحوالت 

  

     :اكتب اسم كل مما يلي ** 

                     O                                                         O                                       O 

3CH-2CH-O-C-2CH-2CH-3CH   3CH-O-C-2CH-2CH-3CH   3CH- 2CH-2CH-O-C- 2CH-3CH   

 
         .................................                   ......................................................................... ....................................................................                 .............................. 

 

       

 

 

                          .........................................................................                                                                        ......................................................................... 

 

                

 

 

           .........................................................................                                                      ........................................................................ 

      :ارسم الصيغ البنائية لكل من المركبات التالية ** 

       

 بروبيل  بيوتانوات   *                       بيوتيل* ميثانوات                        بروبيل   * إيثانوات       

 

 

 هكسانوات األيثيل    *                       بيوتيل  بوبانوات*                       اإليثيل     ميثانوات*      
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 الكيتون    *اإليثر                      *األلدهيدات                  *اكتب الصيغة العامة لكل من :         **   

 

                                                 

 اإلستر *األمين                      *هاليد األلكيل               *                                                     

     : األميدات 

      OH- لهي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكسيل استبدلت فيها مجموعة الهيدروكسي           

 ........روجين مرتبطة مع ذرات أخرى ت بذرة ني               

                                        O  H                                                      O  H 

             : الصيغة العامة-C-N-R                    : المجموعة الوظيفية-C-N-    أميد 

 
  " في األميد تحل ذرة النيتروجين المرتبطة مع ذرات أخرى محل مجموعة يختلف األميد عن الحمض-OH الكربوكسيلي من الحمض " 

 

   : تسمية األميدات 

 تسمى األميدات بكتابة اسم األلكان الذي يحتوي على العدد نفسه من ذرات الكربون ويضاف                   

 المقطع أميد  في نهاية االسم                            

  إيثان أميد                                                      

       

 اكتب اسم كل مما يلي: ** 

 

 

         .................................                   ......................................................................... .........................................                 .............................. ........................... 

 والذي اسمه الشائع اليوريا  هو أحد األميدات بجسم  ) 2CONH2NH(ر األميدات هو الكارأميد" من أشه

 االنسان وهو آخر نواتج عملية هضم البروتينات في الثدييات وتوجد في الدم والصفراء والحليب عند الثدييات"  

 

 (  وتعتبر سامة وتتحول  3NHمونيا) "تتحول مجموعات األمين عندما تتكسر البروتينات إلى جزيئات أ            

 إلى اليوريا في الكبد وتصفى خارج الدم في الكليتين وتخرج مع البول "                
 

    : أسئلة: علل ما يلي 

 تستخدم اليوريا كسماد بسبب النسبة العالية من النيتروجين وسهولة تحويلها إلى أمونيا في التربة ، -1        

 كما تستخدم كمصدر للبروتين للحيوانات العاشبة كاألغنام حيث تستخدم اليوريا إلنتاج البروتين في أجسامها.              

 

  نوعين مختلفين من المركبات العضوية رغم احتواء كل منهما على مجموعة الكربونيل؟األلدهيدات والكيتونات في -2           

 ضمن السلسلةألن مجموعة الكربونيل في حالة األلدهيدات تقع في طرف السلسلة بينما في حالة الكيتونات تقع  -            

 مما يجعلهما نوعين مختلفين                            

 النتشار الواسع لإليثرات كمذيبات؟ا-3         

 ألن اإليثرات مركبات غير نشطة وهذا يفسر استخدامها كمذيبات شائعة حيث يتعذر استخدام الماء -            
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    )تفاعالت تكثيف ) تكاثف 

 يرتبط فيها جزيئين عضويين صغيرين لتكوين جزيء أكثر تعقيداً ومصحوباً بجزيء صغير كالماء " هي تفاعالت يرتبط  "        

 كالماء هو تفاعل يتحد فيه جزيئان أو أجزاء من الجزيء نفسه معاً بإزالة جزيء صغير أو :       

 

       تحضير االسبرين من خالل تفاعل تكثيف 

 

      كالكحوالت مكونة االستر " من أكثر تفاعالت التكثيف شيوعاً تفاعالت األحماض الكربوكسيلة مع المواد العضوية األخرى 

 حمض كربوكسيلي + كحول               استر  +  ماء                       

                     O2COOR + H-R             -COOH + HO-        

 بروبانويك + اإليثانول                  بوبانوات اإليثيل + ماء   حمض             

 

                          

 

       :أسئلة 

 لماذ تظهر بعض المركبات العضوية في الماء والتي تحتوي مجموعات كربوكسيلية خصائص حمضية بينما ال تظهر-1                

 ؟ مركبات أخرى مشابهة لها في التركيب مثل األلدهيدات هذه الخصائص                       

                    لتمنح أيون ألن مجموعة الكربوكسيل تتأين بسهولة+H ومع ذلك ال تتأين ذرة الهيدروجين المرتبطة مع 

 مجموعة الكربونيل باأللدهيد بسهولة "                             

 

 

 بالرسم المقابل : Cحدد واكتب أسماء المجموعات الوظيفية الموجودة في فيتامين -2                

 

                  4  مجموعات هيدروكسيل-OH  ألكين حلقي ،C=C إستر حلقي ، 

 

 

 

 صنف مركبات الكربونيل التالية :  -3                
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       التي تقابل كال مما يلي  : المركباتحدد 

 

          لوجين                  )                           (اإضافة ) و ( إلى اسم اله 

          )                           (                                 إضافة الخاتمة أمين 

          )                           (               إلى آخر اسم األلكان ) إضافة ) ول 

                                     (              إلى آخر اسم األلكان )(إضافة ) أميد 

          )                           (                     إلى اسم األلكان ) إضافة ) ال 

          )                           (                  إلى اسم األلكان ) إضافة ) ويك 

                           (                   إلى اسم األلكان ) (          إضافة ) ون 

          )                           (      من اسم الحمض ) ابدال ) ويك( بـ ) وات 

 

 

         : سم   المركبات التالية 
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