
  La Chimie Créatrice   :   2  الجزء 

   : المجموعات المميزة – التفاعلية  12  الوحدة 
Groupes caractéristiques - Réactivité

. مجموعات المركبات العضوية1
  . المجموعة المميزة والكربون الوظيفي  1  . 1

 نصنف المركبات العضوية إى مجموعات لها خاصيات كيميائية متشابهة. و تتميز كل مجموعة باحتواء جزيئتها

.groupe caracteristiqueعلى نفس المجموعة المميزة 

 نسمي ذرة الكربون التي تحمل المجموعة المميزة أو التي تشكل جزءا من المجموعة المميزة بالكربون

الوظيفي.

مثال :

المركبات العضوية الوكسيجينية. 2. 1
 الكحولتأ – 

  المجموعة الوظيفية

OH     حيث مجموعة الهيدروكسيل 
رباعي الوجه الذي يسمى بالكربون الوظيفي.  مرتبطة بذرة كربون

: تتميز الكحولت المشتقة من اللكانات  بالصيغة العامة 

CnH2n+1OH ( n  *أو ) R  OH مع ( R) جدر ألكيلي .

 .تتميز الكحولت بخواص كيميائية مشتركة نتيجة الوظيفة الكحولية للكربون الوظيفي

   بنية الكحولت   
 بجدر ألكيلي.Hالبنية الهندسية للكحولت شبيهة بالبنية الهندسية لجزيئة الماء مع استبدال ذرة 

 تسمية الكحولت
  إلى نهاية السم olنسمي الكحول باسم اللكان الذي له نفس الهيكل الكربوني مع إضافة المقطع ــــــول 

في في  ضع الكربون الوضي رقم يدل على مو اعه ب يسيةوإتب ية الرئ سلسلة الكربون قمال صغر ر جب أن يكون أ   و ي

ممكن.
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 أصناف الكحولت :
ية صناف ذات خواص كيميائ في إلى ثلت أ طة بالكربون الوظي ية المرتب سب الجدور اللكيل صنف الكحولت ح  ت

مختلفة.

  1  تطبيق  : 
إعط تسمية الصيغ المنشورة التالية ثم صنفها.

  2  تطبيق  : 
 مع ذكر أسمائها وتصنيفها.C4H9  OHاكتب جميع الصيغ النصف المنشورة لمتماكبات البوتانول 

 اليثراتب –

الصيغة العامة لليثرات هي :                   

 : تسميتها
  أو باسم أوكسيد متبوعetherنسم اليثر باسم الجدرين المرتبطين بذرة الوكسيجين متبوعين بكلمة إيثر 

باسم الجدرين.
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 : مثال
السم الصيغة

 إيثيل مثيل إيثر أو

أوكسيدإيثيل مثيل

 بوتيل إيثر2إيثيل ميثيل – 

   المجموعة الوظيفية لللديهيدات و السيتونات  ج –
تعتبر اللدهيدات و السيتونات مركبات عضوية كربونيلية.

.يكون المركب ألدهيدا إذا كان الكربون الوظيفي مرتبط بذرة الهيدروجين 

.يكون المركب سيتونا إذا كان الكربون الوظيفي مرتبط بجدرين ألكيليين متشابهين أو مختلفين 

التسمية 
 :اللدهيداتأ – 

افة ية ، مع إض فق له والذي يحتوي على أطول سلسلة كربون سم اللكان الموا د من إ ي سم اللده شتق إ  ي

 إلى نهاية السم و إعتبار ذرة الكربون الوظيفي أول ذرة في الترقيم للسلسلة الكربونية للدهيد.alالمقطع ــــــال 

 :السيتوناتب – 
افة ية ، مع إض فق له والذي يحتوي على أطول سلسلة كربون سم اللكان الموا سيتون من إ سم ال شتق إ  ي

 إلى نهاية السم و إعتبار ذرة الكربون الوظيفي أصغر رقم عند ترقيم للسلسلة الكربونية لسيتون.oneالمقطع ــــــون 

 تطبيق: 
إعط أسماء الصيغ المنشورة التالية :
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I  . 4  الحماض الكربوكسيلية .  
تحتوي جميع الحماض الكربوكسيلية على المجموعة كربوكسيل تسمى بوظيفة الحمض الكربوكسيلي.

يل  طة بجدر ألك سيل مرتب عة كربوك : Rتكون المجمو   CnH2n+1 يل امةAr أو جدر أر صيغة الع نه تكون ال  . وم

للحماض الكربوكسيلية ذات سلسلة كربونية مشبعة هي :

   تسمية الحماض الكربوكسيلية  أ – 
 لتسمية الحمض الكربوكسيلي نقوم بترقيم أطول سلسلة كربونية انطلقا من الكربون الموجود في المجموعة

ضيف فق للسلسلة، ون سم الهيدروكربون الموا عه ا فظ حمض ثم يتب في (، ونبدأ السم بل  كربوكسيل ) الكربون الوظي

إلى نهاية السم المقطع " ـــويك ".

: مثال

السم الصيغة

 بوتانويك2 ايثيل – 2حمض مثيل – 

 بروبانويك2حمض مثيل – 

 7 ميثيل – 6حمض أحادي كلورو – 

أوكتانويك

  أل3 ول – 4 هكسن – 4حمض ميثيل – 

 ويك6– 
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I. 5الستيرات .
الصيغة العامة للسيرات هي :

 جدور ألكيلية متشابهة أو مختلفة.’R و Rحيث 

 تسمية الستر: 
  بالمقطعoiqueنحدد أول اسم الحمض الكربوكسيلي المشتق منه فنحدف كلمة حمض ونعوض المقطع ويك 

.’R لنحصل على الشطر الول من شطل الستر. نضيف إلى هذا الشطر اسم الجذر oateوات 

طة’Rإذا كان  طة براب ا من الذرة المرتب ق نه انطل رقم ذرات الكربون لطول سلسلة م نا ن فرعا ، فإن   ألكيل مت

بسيطة مع ذرة الوكسيجين.

السم الصيغة

ميثانوات الميثيل

بوتانوات اليثيل

 بروبيل2 ، 2بروبانوات ثنائي ميثيل – 

IIتحضير اليثانول و اليثانال انطلقا من اليتن .

II  I   : الكسدة المعتدلة للكحولت .  Oxydation ménagée des alcools  
 :تعريفأ – 

.الكسدة المعتدلة للكحولت هي الكسدة التي تحدث دون تحطيم الهيكل الكربوني لجزيئة الكحول

( )حمض كربوكسيلي اليثانويك ( ، ثم حمض ألدهيدأكسدة اليثانول بثنائي الوكسجين و بوجود حفاز يعطيا أول اليثانال )  
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 اسيوم ثل برمنغنات البوت سيجينية م سدة المعتدلة لليثانول بالمركبات الوك مضKMnO4 الك في محلول مح   

اسيوم  فريط : K2Cr2O7أو ثنائي كرومات البوت سد بت طي اليثانال ) إذا كان المحلول المؤك هي تع طيdéfaut ف   ( وتع

 ).excèsحمض اليثانويك ) إذا كان المحلول المؤكسد بإفراط : 

.كما أن الكسدة الحفزية بإزالة الهيدروجين تعطي فقط اليثانال 

يمكن تلخيص الكسدة المعتدلة لليثانول على الشكل التالي :

يمكن تلخيص الكسدة الحفزية لليثانول على الشكل التالي :

:دراسة الكسدة المعتدلة لليثانول بمركبات أوكسيجينية  ب –
نستعمل كمركبات أوكسجينية :

KMnO4 ( Kبرمنغنات البوتاسيوم :
+ , MnO4

.بنفسجي اللون ) 

أو

K2Cr2O7  ( 2K+ , Cr2O7ثنائي كرومات البوتاسيوم : 
2برتقالي اللون ) 

 تجربة: 
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: خلل أكسدة اليثانول
: تتحول اليونات برمنغنات البنفسجية اللون إلى اليونات منغنيز العديمة اللون وفق نصف المعادلة التالية 

: أما اليثانول فيتأكسد على النحو التالي 

 يد ما يدل على وجود ألده يا. م نا ورد أخذ لو نه ي حظ أ يف من النبوب، نل اشف ش دما نقرب ورق مبلل بك  عن

بالمحلول : إنه البوتانال.

 يبرز ورق pH.وجود حمض كربوكسيلي هو حمض اليثانويك 

 نحصل على :نضيف المعادلة 

ملحوظة :
MnO4إذا كانت كمية المؤكسد ) 

.قليلة فإن الكسدة المعتدلة لليثانول تؤدي إلى تكون اليثانال فقط ) 

ملحوظة :
تختلف الكسدة المعتدلة للكحولت حسب صنفها. ونخلص ذلك في الجدول التالي :
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   .  المجموعات الوظيقية           
 الكحولت: 

  إلى نهاية السم olنسمي الكحول باسم اللكان الذي له نفس الهيكل الكربوني مع إضافة المقطع ــــــول 

في في  ضع الكربون الوضي رقم يدل على مو اعه ب يسيةوإتب ية الرئ سلسلة الكربون قمال صغر ر جب أن يكون أ   و ي

ممكن.

 اللدهيدات: 

افة ية ، مع إض فق له والذي يحتوي على أطول سلسلة كربون سم اللكان الموا د من إ ي سم اللده شتق إ  ي

 إلى نهاية السم و إعتبار ذرة الكربون الوظيفي أول ذرة في الترقيم للسلسلة الكربونية للدهيد.alالمقطع ــــــال 

السيتونات: 
افة ية ، مع إض فق له والذي يحتوي على أطول سلسلة كربون سم اللكان الموا سيتون من إ سم ال شتق إ  ي

 إلى نهاية السم و إعتبار ذرة الكربون الوظيفي أصغر رقم عند ترقيم للسلسلة الكربونية لسيتون.oneالمقطع ــــــون 

 المينات: 

 التسمية الرسمية
يشتق اسم المين الولية من اسم المركب الهيدروكربوني الذي يطابقها في عدد ذرات الكربون، ويسبق  

( التي يضاف إليها أصغر رقم ممكن يدل على موضع أمينو في السلسلة الكربونية. NH2 بكلمة أمينو ) اسم الجدر 

 بالنسبة للمينات الثانوية يسبق اسمها بحرف N.و اسم جدر اللكيل المرتبط بذرة الزوت 

 بالنسبة للمينات الثالثية، يسبق اسمها بالحرفين N ، N.واسمي الجدرين المرتبطين بذرة الزوت 
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 الحماض الكربوكسيلية

 لتسمية الحمض الكربوكسيلي نقوم بترقيم أطول سلسلة كربونية انطلقا من الكربون الموجود في المجموعة

ضيف فق للسلسلة، ون سم الهيدروكربون الموا عه ا فظ حمض ثم يتب في (، ونبدأ السم بل  كربوكسيل ) الكربون الوظي

إلى نهاية السم المقطع " ـــويك ".

 السترات : 

 يشتق اسم الستر من اسم اليون الكربوكسيلي الموافق له مع إضافة اسم الجدر اللكيلي الذي كان مرتبط

هاية السم. إذا كان الجدر  OHبالمجموعة    متفرعا، نعطي أصغر رقم للكربون المرتبط مباشرة’R في الكحول عند ن

بذرة الوكسجين في جزيئة الستر.

 تسمية الندريد

.يشتق اسم الندريد من اسم الحمض الكربوكسيلي الموافق له مع حذف لفظ حمض وتعويضه بلفظ أندريد

– تسمية كلورور السيل 
 يشتق اسم كلورور السيل من اسم الحمض المرافق له مع تعويض لفظ حمض بلفظ كلورور وتعويض المقطع

ـــويك بـــ ـــويل.

 – تسمية الميدات: 

 يشتق اسم الميد الغير المتبادلة من اسم الحمض الكربوكسيلي الموافق لها مع حذف كلمة حمض وتعويض

المقطع النهائي ويك بكلمة أميد.
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ــ  ية الستبدال بسبق اسم اليد ب   متبوعا باسم الجدر المرتبطNبالنسبة للميدات الحادية الستبدال أو ثنائ

 بالنسبة للميدات الثنائية الستبدال متبوعا باسم الجذور المرتبطة بذرة الزوت.N،Nبذرة الزوت أو 

 تعريف الحماض .  −α  أمينية   
  أمينية أو أمينو أحماض مركبات متعددة الوظيفة الكيميائية حيث تجتمع على القل في نفسα−الحماض 

.NH2 − و المينو COOH −الجزيئة مجموعتا الكربوكسيل 

C أمينية تكون مجموعتا الكربوكسيل و المينو مرتبطتين بنفس ذرة الكربون التي نرمز لها بــــ α−في الحماض 

α فتكون الصيغة العامة للحماض .−α: أمينية هي 

 تسمية الحمض .  −α  أميني   
التسمية الرسمية

يبدأ اسم المركب بلفظ حمض أمينو و ننهي السم بمقطع ويك.

  جدر ألكيلي، ترقم أطول سلسلة كربونية ابتداء من كربون مجموعة الكربوكسيل ونحددRإذا كانت المجموعة 

أرقام مجموعة المينو و اللكيلت المتفرعة التي تدخل في تركيب الجزيئة.

IV  . 1  الكربون اللمثماتل .  
  مرتبطة بأربع درات أو مجموعة درات مختلفة فيماtétraèdreنسمي كربون اللمتماثل درة كربون رباعية الوجه 

 Cنرمز للكربون المتماثل بـــــ : بينها. 
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أهم الجدور أو المجموعات المشتقة

الجذر أو المجموعة Groupe dérivé الصيغة
ألكيل alkyle

مثـــيل méthyle

إثيـــل éthyle

بروبيــــل propyle

إيزوبروبيل isopropyle

بوتيل butyle

إيزوبوتيل isobutyle 

ثلثي بوتيل tertiobutyle

فينيل أو إيثنيل vinyle ou éthényl

هيدروكسيل hydroxyle

فنيـــل phényle

نترو nitro

أمينو amino

كربونيل carbonyle

كربوكسيل carboxyle

أسيل acyle
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       Amines         الميـــــنات        

Iالمونياك .
  عديم اللون، له رائحةP=1 atm والضغط الجوي T=25°C عند درجة الحرارة العادية NH3يعتبر غاز المونياك 

خانقة و سريع الذوبان في الماء.

الصيغة المنشورة هي :

 البنية الهندسية للمونياك تكون على شكل هرم. وجود الزوج اللكتروني لذرة الزوت هو المسؤول عن الخواص

الكيميائية للمونياك.

IIالمينات .
II. 1: تعريف .

  ) يحتويAr، أو جدر أريل Rتنتج المينات عن تعويض ذرة هيدروجين أو أكثر في جزيئة المونياك بجدر ألكيل 

.على نواة بنزينية

II  . 2  الصيغة العامة للمينات و أصنافها .  
.تصنف المينات إلى ثلث أصناف حسب المجموعات الكربونية المرتبطة بذرة الزوت

II. 3تسمية المينات .
التسمية الشائعةأ – 

 تسمى المينات بإضافة كلمة أمين إلى نهاية أسماء الجدور اللكيلية، وترقم أطول سلسلة كربونية ابتداء من

الكربون المتصل مباشرة بذرة الزوت.

 التسمية الرسميةب – 
يشتق اسم المين الولية من اسم المركب الهيدروكربوني الذي يطابقها في عدد ذرات الكربون، ويسبق  

( التي يضاف إليها أصغر رقم ممكن يدل على موضع أمينو في السلسلة الكربونية. NH2 بكلمة أمينو ) اسم الجدر 

 بالنسبة للمينات الثانوية يسبق اسمها بحرف N.و اسم جدر اللكيل المرتبط بذرة الزوت 

 بالنسبة للمينات الثالثية، يسبق اسمها بالحرفين N ، N.واسمي الجدرين المرتبطين بذرة الزوت 
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II  . 4  : بنية المينات .  
للمينات بنية هرمية شبيهة ببنية جزيئة المونياك.

III الخواص الكيميائية للمينات .
وجود الزوج اللكتروني لذرة الزوت في جزيئات المينات هو المسؤول عن خواصها الكيميائية.

III  . 1   الميزة القاعدية للمينات .  
  حسب تفاعل محدود يؤديOHتعتبر المينات قواعد ضعيفة تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروكسيد 

 +Hإلى توازن كيميائي. خلل هذا التفاعل، وجود الزوج أللكتروني الحر لذرة الزوت هو الذي يمكن من تثبيت البرتون 

عند كسر جزيئة الماء. فنكتب بالنسبة للمينات الولية :

يمكن بشكل مماثل كتابة معادلت التفاعلت لكل من المينات الثانوية و الثالثية مع الماء.
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مثال :
 مثيل أمينو إيثان ) أمين ثانوية ( في الماء : Nمعادلة ذوبان 

بصفة عامة معادلة ذوبان المينات الثالتية في الماء :

III  . 2  : الميزة النوكليوفيلية للمينات .  
 الزوج الحر الذي تتوفر عليه ذرة الزوت في المينات يجعل هذه الذرة مركزا غنيا بالشحنة اللكترونية نقول أنه

مركز نوكليوفيلي.

أما المراكز التي تفتقر إلى شحنة للكترونية تدعى مراكز إلكتروفيلية.

أثناء التفاعلت الكيميائية تتفاعل المراكز النوكليوفيلية مع المراكز اللكتروفيلية.

III  . 3   تأثير المين على المشتق الهالوجيني، تفاعلت هوفمان .  
 :تأثير ثلتي مثيل إثيل المين على يودور الثيلأ – 

 فنحصل علىC2H5(3N) أمينا ثالثية : ثلثي إثيل المين C2H5Iنصب ببطء في محلول كحولي ليودور الثيل 

راسب أبيض الذي يتكون من مركب أيوني هو يودور رباعي إثيل أمونيوم.

المعادلة الحصيلة للتفاعل هي :

  يتم التفاعل على مراحلR  Xتتعلق تفاعلت هوفمان بتفاعل المونياك أو المين مع المشتق الهالوجيني 

) متسلسلة هوفمان ( إلى أن نحصل على رباعي ألكيل المونيوم، في آخر التفاعل.
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بصفة عامة :
  ( لتعطي أمينا أولية. وتتفاعل المين الولية, ...X = Cl, Br, I ) R  Xتؤثر المونياك على هالوجينور اللكيل 

 ) الثانوية ( مع هالوجينور اللكيل لتعطي المين الثانوية ) أو الثالتية (، كما تتفاعل المين الثالتية مع هالوجينور اللكيل

لتعطي ملح اللكيل أمونيوم الرباعي.

ملحوظة :
بالضافة إلى التفاعلت النوكليوفيلية، يحدث تفاعل حمض قاعدة.
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أهم الجدور أو المجموعات المشتقة

الصيغة Groupe dérivé الجذر أو المجموعة
alkyle ألكيل

méthyle مثـــيل

éthyle إثيـــل

propyle بروبيــــل

isopropyle إيزوبروبيل

butyle بوتيل

isobutyle إيزوبوتيل

tertiobutyle ثلثي بوتيل

vinyle ou éthényl فينيل أو إيثنيل

hydroxyle هيدروكسيل

phényle فنيـــل

nitro نترو

amino أمينو

carbonyle كربونيل

carboxyle كربوكسيل

acyle أسيل
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