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 السذتقات الكخبهنضمة/مخكبات الكخبهنضل/
  / C=O /ىي السخكبات الحاوية عمى زمخة الكخبهنضل    

( الريغ العامة لمسخكبات العزهية الحاوية عمى زمخة الكخربهنضل 3يهضح الججول )  
( : الريغ العامة لسذتقات الكخبهنيل3الججول)  

 الريغة العامة اسم السخكب

 R-CHO ألجىضجات

 R-CO-R كضتهنات

 R-COOH حسهض كخبهكدضمية

 R-O-CO-R إستخات

 R-CO-Cl كمهريجات الحسهض الكخبهكدضمية 

 R-CO-NH2 أمضجات

 
 :بشية وصفات زمخة الكخبهنيل  **

 بضن الكخبهن و االوكدجضن زمخة قظبية / بدبب فخق الكيخسمبية*

 تهجج رابظة مذتخكة ثشاثية بضن الكخبهن و االوكدجضن*

تكهن الخابظة الثشائية عخضًة لمجخهل في تفاعل الزم / حضث تكهن ذرة الكخبهن مخكدًا الكتخوفياًل أي عخضة *
 ليجهم الشهكمضهفيالت /

SP نسط تيجضن ذرة الكخبهن :*
2   
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 القظبية :**

ذرتي بية بضن مسكيخ لهجهد فخق في ال .لهجهد رابظة قظبية  . قظبية مخكبات االلجىضجات والكضتهناتجديئات 
من قظبية أقل خات تااليو، االلجىضجات والكضتهنات مناعمى قظبية  تهالكحالو لكن الكخبهن و األوكدجضن ،

 االلجىضجات والكضتهنات

 الخوابط الهجروجيشية :**

 /زلهق/لعجم وجهد ىضجروجضن حسزـــي،االلجىضجات والكضتهنات التحتهي عمى روابط ىضجروجضشية بضن جديئاتيا 
ــــضتهنات أن تكهن روابط ىضجروجضشية مع الساء،مختبط باالكدجضن   يسكن لاللجىضـــجات والكـ

  :الحوبانية**
 تتشاقص الحوبانية بارتفاع الهزن الجديئي  .الساءمشخفزة الهزن الجديئي بدخعة في االلجىضجات والكضتهنات تحوب 

 :درجة الغميان**

 بديادة الهزن الجديئي. مختفعة ندبيًا بدبب قظبية الجديئات وتدداد درجات غميانيا  درجة الغميان
 من الكحهالت وال خات لكشيا أقل من الكحهالت ألن قظبضتيا أقل تاإلي عمى من اليضجروكخبهنات وأ  درجة غميانيا 

 تهجج روابط ىضجروجضشية بضن جديئاتيا.

 
  

نبضن في السخظط اآلتي ترشيف مخكبات الكخبهنضل حدب طبيعة الييكل  التدسية :الترشيف و 
 الكخبهني 
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 تشتهي بالحقة آل ،  زمخة الكخبهنيل طخفيةأواًل : تدسية األلجهيجات: 

 السهافق باستبجال كمسة وئيك بألجىضجيسكن تدسية االلجىضج انظالقًا من الحسض الكخبهكدضمي 

يسكن تدسية االلجىضج بتدسية الفحم األطهل متبهعًا بالحقة آل مدبهقًا باسم و مهقع الستبادالت مع مخاعاة أن 
 1تآخح زمخة األلجىضج رقم

 السقارنة بضن تدسية  االلجىضج و  الحسض السهافق لو  (4)نبضن في الججول 
 ج و الحسض السهافق له( : تدسية االلجهي4الججول )

 

 الحسض األلجهيج

HCHO H-COOH 

 حسض السيانهئيك  /حسض الشسل /حسض فهرميك /ميتانال/لجهيجأ فهرم

CH3CHO CH3COOH 

 /حسض الخل/سيتيكاألحسض  /إيتانال/الجهيج اسيت

CH3CHCHO CH3CH2COOH 

 حسض بخوبهنيك /بخوبانال/الجهيجيل بخوب

 
 أمثمة : 
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 تشتهي الكيتهنات باالحقة ون  ،  زمخة وسظيةزمخة الكخبهنيل تكهن ،  الكيتهنات** ثانيًا : الكيتهنات : 

  .صغخ رقم أخح زمخة الكخبهنيل أن تأطهل مع مخاعاة هنية األالدمدمة الكخبنختار 
  .باسم ومهقع الستبادالت مدبهقاً  زمخة الكخبهنيل هقع باالحقة ون مع م طهل متبهعاً اسم الفحم األنكتب 

  ’R≠R:عشجماغيخ متشاعخةو ،  R=R: لى كيتهنات متشاعخة إترشف 
 امثمة :
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لى إترشف حدب عجد زمخ كخبهكدضل .تشتيي باالحقة وئيك ، زمخة طخفية** ثالثًا: الحسهض الكخبهكديمية : 

 حادية وثشائية وثالثية الكخبهكدضل أ
   الكخبهكديل أواًل : تدسية الحسهض أحادية
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 ** بعض الحسهض الكخبهكديمية الجوائية :

يهجج بعض السهاد الكيسيائية السدتخجمة في الرشاعات الجوائية كأدوية مدكشة لأللم تشتسي كيسيائيًا الى عائمصة 
 الحسهض الكخبهكدضضمة نحكخمشيا .
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قات يبهبخوفضن و الكضتهبخوفضن من مذتيعتبخ حسض الجيكمهفضشاك من مذتقات حسض الخل العظخية واإلحضث 

 .حسض البخوبانهئيك العظخية 
 حسهض ثشائية الكخبهكديمية : ثانيًا :ال** 

 
 

 
 C6H8O7حسض الميسهن ، حسض عزهي ضعيف صيغتو السجسمة  ثالثًا : الحسهض ثالثية الهيجروكديل :

 يدتخجم في الرشاعات الغحائية إلكداب الظعم الظعم الحامض يشحل في الساء بجسيع الشدب .

 أو يدسى حدب االتحاد الكيسيائي العام بـ

tricarboxylic acid-1,2,3 -hydroxypropane-2 

 

 األسساء الذائعة لبعض الحسهض الكخبهكديمية :
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 الحسزية  : صفات/ الحسهض الكخبهكديمية/ بعض ** 

 تعتبخ السخكبات العزهية الحاوية عمى بخوتهن زلهق بأنيا تسمك خرائص حسزية .

 يستمك خرائص حسزية يخدخ بخوتهن و يتحهل إلى األساس السخافق. حضث  أن السخكب الحي  

  تلمسخكبات التي تستمك خرائص حسزية :الحسهض الكخبهكدضمية ، األغهال ، الفشهال:أمثمة

 ترشف األحساض الكخبهكدضمية كأحساض ضعيفة بدبب تآيشيا الزعيف في الساء كسا في السعادلة اآلتية

 

 
 الحسهض غضخ العزهية / الحسهض السعجنية كحسض كمهر الساء و حسض الكبخيت .

 
** تعسل الدمخة الداحبة لاللكتخونات عمى زيادة الرفة الحسزية كسا تعسل الدمخة السانحة عمة انقاص الرفة 

 الحسزية لمسخكبات العزهية .

 الدمخ الداحبة أقخب الى مهقع زمخة الكخبهكدضل ازدادت الرفة الحسزية .** كمسا كانت 

 ** كمسا كان عجد الدمخ الداحبة اكثخ ازدادت الرفة الحسزية . 
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  ؟ساسية في السخكبات العزهية تعشي األماذا 

 مضل الحرات الكتداب بخوتهن تدسى خرائص أساسية  

 تستمك خرائص أساسية  الحرات الستغايخة ذات الكيخسمبية العالية الحاوية عمى أزواج الرابظة 

 .زيادة الرفة األساسية لمسخكبات العزهية يعسل وجهد الدمخ السانحة عمى  

 السخكبات العزهية أساسية تعتبخ األمضشات األولية من أكثخ  

 اكثخ أساسية من العظخية  االمضشات االليفاتية 

 

 :الدمخ الذائعة بعض 

 
 اصظشاع السذتقات الكخبهنيمية :** 

 . عجد بعض طخائق اصظشاع األلجىضجات و الكضتهنات

أكدجة الدمدة الجانبية لسذتقات ،  أسضمة فخيجل كخافت ،  إضافة الساء الى األلكضشات ،  االنذظار باالوزون ،  األكدجة
 . البشدن 

 / كسا مخ معشا سابقاً / :لكيشاتاأل  و  شاتلاللك الوزون اب االنذظار **
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ضافة الساء إالل تفاعل ليكشات الى كخبهنيالت من خاأليسكن تحهيل  كسا مخ معشا سابقاً  شات:اضافة  الساء الي االلك** 
  .وساط حسزية أيتم ىحه التفاعل في  قاعجة ماركهفضشكهف /ل/ يتبع 

 
  :كخافت  –سيمة فخيجل أ** 

أفزل الظخق السدتخجمة في تحزضخ الكضتهنات  وىي منو ىي طخيقة خاصة الصظشاع الكضتهنات العظخية 
و يتم ذلك من خالل تفاع  البشدن / مخكب عظخي / مع كمهريج االسضتضل أو مع بالماء حسض الخل بهجهد ,العظخية. 

 كسا في السعادلة اآلتية : )كمهريج األلهمشضهم ليعظي مضتضل فضضل كضتهن )أسضتهفضشهن 

 
 **الخهاص الكيسيائية** 

. حضث يهجج ثالث مخاكد ،  لهجهد مجسهعة الكخبهنيل فيهسا تفاعالت األلجىضجات والكضتهنات تتذابو إلى حج كبضخ
 تفاعمية في ىحه الجديئات : 

 ذرة الكخبهن الكخبهنضمية التي تعتبخ مخكد الكتخوفضمي تياجسو السهكمضهفيالت . 

 االلكتخوفيالت .ذرة االوكدجضن التي تعتبخ مخكد نهكمضهفضمي يياجم  

 ىضجروجن/  -αذرة اليضجروجن السجاورة لدمخة الكخبهنضل / تفاعالت  

 يهجج عذخات الكهاشف التي قج تتفاعل مع جديئات االلجهيجات و الكيتهنات نكتفي بحكخ مثال عشها بسايمي  **
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تعتبخ كهاشف غخيشيارد /كسا مخ معشا سابقًا/ كهاشف عزهية معجنية التي تتفاعل مع  مثال : إضافة كهاشف غخيشيارد :
ل السهافق الحي قج يكهن أولي ، زمخة الكخبهنضل لتعظي ناتج ضم وسظي الحي يتعخض الحقًا الى تفاعل حمسية ليعظي الغه 

 ثانهي ، ثالثي  حدب نهع الييكل الكخبهني الخاضع لمتفاعل .

 

 :األكدجة **

 أكدجة األلجىضجات سيمة أسيل من الكضتهنات حضث نحرل بالتالي عمى الحسهض الكخبهكدضضمة السهافقة 

شات غعهامل مؤكدجة قهية مثل بخمش يسكن أن تتأكدج الكضتهنات بهاسظة والكضتهنات ال تتأكدج بديهلة .أما 
أحساضا كخبهكدضمية تحتهي عمى ذرات كخبهن أقل من )حسزضضن( السخكد الداخن لتعظي  اآلزوت البهتاسضهم أو حامض

 .الكضتهن األصمي

  .لى حسض البهتانهئيك إكدجة  البهتانال أ  :مثال 

 

 

تي لجىضجات و الكضتهنات يهجج بعض العهامل السؤكدجة الكدجة التسضد بضن األاأل خالل تفاعالت  منيسكن 
 .بشجكت  ،تهلن  ،مخكبات فيمشغ  :لجىضجات و ال تتفاعل مع الكضتهنات مثل تتفاعل مع األ

 :مضن أل** التفاعل مع مخكبات ا

 حيث تتكذل نهاتج تتفاعل األلجهيجات والكيتهنات مع عجد من الكهاشف التى تحتهي عمى مجسهعة األمين
 . تدسى كهاشف شيف أو تدسى إيسيشات 
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حضث يتم ححف جديئة ماء و تذكل مشتج  مثال تفاعل األسضتهن مع فشضل اليضجارزين
   إيسشيةو تذكل روابط  اليضجازون بمهن أصفخ بختقالي تدسى مذتقات 

 
 اإلستخات

من تفاعالت الحسهض  اإلستخات، تحزخ  'R-CO-O-Rليا الريغة العامة : 
الكخبهكدضمية و مذتقاتيا مع األغهال كسا في السعادلة العامة اآلتية : و تتسضد 

 وات  باالحقة

 
 

تهجج بذكل طبيعي في العجيج من الفهاكو و االشجار مدؤولة عن الخوائح الدكية لكثضخ من السخكبات  االستخات
 من ضسشيا اصظشاع الياف البهلي استخ االصظشاعاتكسا تدتخجم صشاعيًا لمعجيج من 

 / : Polyester/ألياف البهلي استخ

التي تحتهي  البهليسضخات (ىه أحج أنهاع  (Polyester) اإلستخأو ألياف عجيج  إستخأو ألياف البهلي  البهلي إستخ
 في سمدمتيا الخئيدية. اإلستخزمخة 

  PET/  تخيفتاالت ايتمنليعظي بشتيجة التفاعل بهلي  غميكهل االيتضمنمع  التخيفتاليكحسض  مثال : تفاعل استخة

 
  .لالطالع الريغ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1
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 األميجات                                                        
مخكبات عزهية تحتهي مجسهعة وعيفية تجعى األمضج وىي عبارة عن زمخة  األمضجات
 /.  R-CO-NH2مترمة بدمخة أمضن ليا الريغة العامة /  كخبهنضل

األولية والثانهية والعظخية وبأصشافيا السختمفة ) األليفاتيةبشهعضيا  األمضجات تعتبخ
 (أقل مذتقات األحساض الهعيفية فاعمية والثالثية

 . .(R2N)ويعهد ذلك إلى أن السجسهعة السغادرة في ىحه الحالة ىي أيهن األمضج
 ثالثيةأولية وثانهية و  ترشف إلى أمضجات

 
 

بعجة تفاعالت و يسكن أن تدتخجم في العجيج من الرشاعات مثل بهليسخات األمضج /  يسكن أن تحزخ األمضجات
 أو متعجدات األمضج / .

بهليسخ تختبط فضيا الهحجات السكخرة في الدمدمة الجديئية مع بعزيا متعجد االمضج مرظمح يظمق عمى اي 
 ومجسهعة كخبهكدضل (NH2) البعض بسجسهعات أمضج. و يسكن إنتاجيا عن طخيق تفاعل مجسهعة أمضن

(CO2H) األمضشية )التي  ، أو يسكن تذكضميا عن طخيق بمسخة الحسهض األمضشية أو مذتقاتيا من األحسهض
 .والكخبهكدضل األمضشهعمى كل من مجسهعات تحتهي جديئاتيا 

 يسكن ان تهجج طبيعيا او صشاعيا :  األمضجاتالقهل أن متعجد  يسككشا
تتكهن من وحجات تكخار  طبيعيةو التي ىي بهليسخات طبيعية   و تذسل متعجد األمضج البخوتضشات والببتضجات

 لمحسهض األمضشية .

األمضج مجسهعة ميسة من البهليسخات التي تشتج صشاعيا و من أىم أنهاعيا الشايمهن، و ىشاك فئة تعج متعجدات  
 ARomatic / األرامضجالتي يتم ترشيعيا عمى شكل ألياف وىي ما يدسى  أخخى من متعجد األمضجات

polyAMIDe  اومة لمحخارة . العظخية التي تعتبخ من االلياف الرشاعية القهية و السق األمضجات/ أو متعجد 
 صيغ البهليسخات لالطالع .
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 .لالطالع الريغ 

 
 الجديئي في الساء ؟عمل ذوبان االلجىضجات و الكضتهنات مشخفزة الهزن  1س
 : 2س

 
 أكتب نهاتج أكدجة السخكبات التالية: 3س

H-CHO   ----        CH3-CH2-CHO    

Ar-CHO     ---------     CH3-CO-CH3    

 

 

 أكسل السعادالت اآلتية :: 4س
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وكداليك مع شهارد اكتتب ناتج تفاعل حسض األ ،ندتجل عمى الرفة الحسزية لسخكب عزهي كيف  : 5س
 ؟ماذا يدسى ىحا التفاعل  ؟الكالدضهم 

  .حسض الخل  ،ل يتانه اإل ،ين الحاتي لكل من الفشهل أاكتب معادلة الت  : 6س
 
 

 محاضرة الكربونيالت انتهت 


