
  المجموعات الممیزة في الكیمیاء العضویة
Groupes caractéristiques en chimie organique  

I-   المجموعة الممیزة و الكربون الوظیفي  
  .لھا خاصیات كیمیائیة متشابھة   ( familles )تصنف المركبات العضویة إلى مجموعات    -  

تتمیز كل مجموعة مركبات عضویة باحتواء   -
 جزیئاتھا على نفس المجموعة الممیزة 

تسمى ذرة الكربون التي تحمل المجموعة    -  
  الممیزة  بالكربون الوظیفي

  Carbone fonctionnel ) (    
  

II-   مجموعات المركبات العضویة  

 les alcools:الكحوالت     -1

  تعریف
  .مرتبطة بكربون وظیفي  ( Hydroxyle )ھیدروكسیل  التي تسمى ( OH - )تحتوي الكحوالت على المجموعة الممیزة 

 جدر ألكیلي Rحیث     R- OH:  ھي كحوالت الصیغة العامة لل

تسمیة 
  والتحالك

  

مسبوق برقم الكربون  في نھایة اسم األلكان)  ol: أول ( یشتق اسم الكحول من اسم األلكان الموافق لھ مع إضافة المقطع 
حیث یتم اختیار اطوال سلسلة كربونیة اكتر تفرع تحتوي على الكربون الوظیفي مع ترقیمھا من الطرف االقرب الى الوظیفي 

  الكربون الوظیف

    
  

  
  تنائي مثیل بروبانول-2،2  اول-2- بروبان  بروبانول  مثانول

  بعض التفاعالت اكسدة الكحول  رائز الكشف
  

  composés halogénés:المركبات الھالوجینیة  -2

  تعریف
  ذرة ھالوجین Xحیث  ( Halogino )التي تسمى ھالوجنو  ( X - )تحتوي المركبات الھالوجینیة على المجموعة الممیزة 

( Br , I , F ,Cl )  الصیغة العامة للمركبات الھالوجینیة ھي  :R- X     حیثR   اي  جدر ألكیليCnH2n + 1X  

تسمیة 
المركبات 
  الھالوجینیة

في  الھالوجینو إلى موضع یشتق اسم المركب الھالوجیني من اسم األلكان الموافق لھ مسبوقا بأصغر رقم ممكن لإلشارة 
  ) .و ( السلسلة الكربونیة واسم عنصر الھالوجین  بإضافة المقطع 

Cl - CH2  -  Cl  
  

  
  

  مثیل بروبان-2- برومو-1  برومو ایثان  كلورو بروبان-2  تنائي كلور میثان
 AgXصیغتھ  راسبا أبیضتعطي  نترات الفضة  بتفاعلھا مع  المركبات الھالوجینیة  رائز الكشف

  

 Les amines: األمینات  -4
  ( amino )التي تسمى  أمینو   ( NH2 - )تحتوي األمینات على المجموعة الممیزة   تعریف

تسمیة 
  األمینات

                                في نھایة إ سم األلكان مسبوقا ) أمین ( یشتق اسم األمین من اسم األلكان الموافق لھ بإضافة المقطع 
  )مثل الكحوالت (  . برقم الكربون الوظیفي في السلسلة الكربونیة  

CH3  -  CH2 - NH2  
  

  
  

  امین-1-مثیل بروبان-2  امین-2-مثیل بروبان-2  امین-2- بروبان  اثیل امین
  . pHلذا یمكن إبراز وجودھا باستعمال  كاشف ملون  أو ورق   ( pH > 7 )لالمینات طبیعة قاعدیة   رائز الكشف

  

  مجموعة الكربونیل -5
  نمیز في ھذه المركبات األلدھیدات و. المركبات الكربونیلیة  ( C = O    )نسمي المركبات العضویة التي تحتوي على الممیزة كربونیل 

  ....السیتونات و 
  األلدھیدات: المركبات الكربونیلیة  - 1-5

  تعریف
  صیغتھ العامة. األلدھید مركب كربونیلي یرتبط كربونھ الوظیفي بذرة ھیدروجین 

   اي)  جدر ألكیلي  Rحیث (  

تسمیة 
  األلدھیدات

                      واعتبار ذرة . عند نھایة اإلسم )  al: ال ( یشتق اسم األلدھید من اسم األلكان الموافق لھ مع إضافة المقطع  
  .الوظیفي أول ذرة عند ترقیم الھیكل الكربوني لأللدھید  الكربون             

  
  

  
  

  بنتانال اثیل - 3-مثیل -2  میثنال  مثیل بروبانال-2  بروبانال
رائز و مع  )راسب أحمر أجوري ( رائز محلول فھلین   و مع )راسب أصفر برتقالي (   DNPH 2,4 معیعطي األلدھید   رائز الكشف



  )لون بنفسجي ( رائز كاشف شیف و مع  ) مرآة الفضة ( كاشف طولنس 
  السیتونات: المركبات الكربونیلیة  2-5

  تعریف
  :صیغتھ العامة. كربونھ الوظیفي بدرتي كربون السیتون مركب كربونیلي یرتبط 

   )جدران ألكیلیان  ’Rو  Rحیث  (

تسمیة 
  األلدھیدات

عند نھایة إسم األلكان مسبوق برقم الكربون )  one: أون (یشتق اسم السیتون  من اسم األلكان الموافق لھ مع إضافة المقطع  
  .الوظیفي 

        
  اون-2- اثیل بنتان-3  بروبانون  اون-2-مثیل بوتان-2  اون-2-بوتان

  رائز الكشف
شيء مع محلول فھلین وال مع كاشف شیف وال   مع كاشف  اي و ال یعطي  DNPH 2,4یعطي السیتون راسبا أصفر مع 

  طولنس
  

 
 Les acides carboxyliques : الكربوكسیلیةاألحماض  -6

  تعریف

)    COOH --( األحماض الكربوكسیلیة مركبات عضویة تحتوي على المجموعة الممیزة 
 : Carboxyleالتي تسمى  كربوكسیل

 RCO2Hأو           R – COOH    :لألحماض الكربوكسیلیة ھي الصیغة العامة 
  )ین جدر ألكیلي أو ذرة ھیدروج Rحیث (   

 

تسمیة 
األحماض 

  الكربوكسیلیة

 عند نھایة إسم األلكان)  oique: أویك ( یشتق اسم الحمض الكربوكسیلي من اسم األلكان الموافق لھ مع إضافة المقطع 
  .مسبوق بكلمة حمض واعتبار ذرة الكربون الوظیفي أول ذرة عند ترقیم الھیكل الكربوني للحمض الكربوكسیلي 

    
  

  

  مثیل بروبانویك- 2حمض   مثیل بوتانویك-2-اثیل- 2حمض   حمض بروبانویك  حمض میثانویك
  .  pHأو ورق   ( BBT ) تحدد حمضیة المركب العضوي بواسطة كاشف ملون  رائز الكشف

  
  
  

  

  انتھى

 




