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)1رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

.Solubilityالذوبانیة 

.Purposeالغرض من التجربة

المختبر .فيالكشف عن ذوبانیة المركبات العضویة

.Theoryالنظریة 

فیدة جدآ في التعرف على طبیعة وسلوك المواد العضویة دراسة قابلیة ذوبان أي مادة عضویة في مذیب ما او تفاعلھا معھ مان

في جزیئات المذیبsoluteبأنھا عبارة عن تداخل جزیئات المذاب Solubilityوذلك یسھل عملیة تصنیفھا، وتعرف الذوبانیة 

solvent والمذیب ،solutionسائآل او صلبآ. وتكون جزیئات المذاب سواء كان المذاب غازآ او ھو عبارة عن المادة التي تحتوي

الذوبانیة للمواد السائلة بتكون محلول متجانس من المذاب والمذیب مثل ذوبان الكحول في الماء، أما الذوبانیة للمواد الصلبة فتكون 

.بأخفاء البلورات وتكون محلول متجانس مثل ذوبان السكر في الماء

ئات المذاب والمذیب دون حدوث تفاعل وھي عبارة عن تداخل بین جزیphysical solubilityالذوبانیة الى ذوبانیة فیزیائیةتنقسم 

بعد اجراء اختبار الذوبانیة والحصول على المادة التي اجرینا علیھا االختبار دون تغیر كیمیائي اي اننا نستطیع التخلص من المذیب

أما الذوبانیة لملح او السكر الذي اجرینا علیھ االختبار.مثل ذوبان الملح او السكر في الماء فلو قمنا بتبخر الماء لحصلنا على ا

ففیھا یتم كسر وتكوین رابطة جدیدة بین الجزیئات او الذرات المكونة للمذیب او المذاب مثل chemical solubilityالكیمیائیة 

ھ مواد جدیدة والیمكن بعد ذلك كیمیائي ینتج فیذوبان الملح او السكر في احدى االحوامض او القواعد حیث سیكون ھناك تفاعل 

الحصول على المادة الخاضعة لالختبار.

قد تكون الذوبانیة تامة او كاملة بحیث تختفي كامل البلورات بالنسبة للمادة الصلبة او یكون االمتزاج كامآل بالنسبة للمواد السائلة 

قدار المذیبات محدودة وغیر تامة ألذابة المواد الصلبة او بینھما، وقد تكون الذوبانیة شبة تامة بحیث یكون مبحیث ال یمكن تمییز 

السائلة فیصبح المحلول متعكرآ او فیھ بقایا واضحة للمادة الصلبة.

یة تذوب في المذیبات غیر القطبیة المواد غیر القطبالمواد القطبیة تذوب في المذیبات القطبیة ومبدأ الذوبانیة ینص على ان:أما 

المذیبات القطبیة مثل الماء، االسیتون، الكحول االثیلي، الكحول المثیلي وغیرھا سم المذیبات الى قسمین:وعلى ھذا األساس تق

یلي، خالت االثیل، البنزین، الھكسان وغیرھا. المذیبات غیر القطبیة مثل الكلوروفورم، االیثر االثو

.H2Oالذوبان في الماء 1.

4بنائھا الجزیئي على نتروجین او اوكسجین او كبریت والیزید عدد ذرات الكاربون عن تذوب المركبات العضویة التي تحتوي في 

والت، األلدیھایدت، الكیتونات، األحماض الكاربوكسیلیة ، األمیدات و األمینات أما المركبات التي ال حذرات ومن ھذ المركبات الك

وھالیدات العطریة.تذوب في الماء فھي الھیدروكربونات بأنواعھا وھالیدات األكیل 

.NaOHھیدروكسید الصودیومالذوبان في 2.

المركبات التي ال تذوب في الماء بینما تذوب في ھیدروكسید الصودیوم ھي مركبات تحمل الصفة الحامضیة اي انھا تتفاعل مع 

ذه المركبات أحماضآ ھیدروكسید الصودیوم معطیة امالحآ تذوب في الماء وبالتالي نحصل على محلول متجانس وقد تكون ھ

عبارة عن مجموعة عطریة.Ar) حیث ان Ar-OH) أو فینوالت (R-COOHكاربوكسیلیة (
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.NaHCO3بیكاربونات الصودیومالذوبان في 3.

اذا وجد ان المركب یذوب في ھیدروكسید الصودیوم یجب اختبار ذوبانیتھ في محلول بیكاربونات الصودیوم لمعرفة ما اذا كان 

بوكسیلیآ ام فینوآل وذلك ألن جمیع الحوامض الكاربوكسیلیة تقریبآ تذوب في بیكاربونات الصودیوم ویرافق ذوبانھا حامضآ كار

تصاعد فقاعات شدیدة الى بسیطة حسب قوة الحامضیة من ثنائي اوكسید الكاربون بینما الفینوالت التذوب في بیكاربونات الصودیوم 

(كمجموعات نیترو)، وعلیة فأذا لم یذوب المركب  فھذا دلیل على انھ فینول كتروناتلب لالاالذا كانت تحمل مجموعات شدیدة السح

أو فینول یحمل على ألقل مجموعة واحدة اما اذاب وتصاعد ثاني اوكسید الكاربون فھذا یعني ان المركب غالبآ حامض كاربوكسیلي 

من المجموعات الساحبة لأللكترونات.

.HClدروكلوریكحامض الھیالذوبان في 4.

المخفف ھي مركبات تحمل الصفة القاعدیة أي حامض الھیدروكلوریكالمركبات التي ال تذوب في المذیبات السابقة ولكنھا تذوب في 

ومعظم ھذه األمالح یذوب في الماء.أمینات وذلك ألن األمینات تكون أمالحآ مع الحامض

.H2SO4حامض الكبریتیك المركزالذوبان في 5.

التي ال تذوب في المذیبات السابقة وتذوب في حامض الكبریتیك المركز ھي الكحوالت، األیثرات، األلدیھایدات، مركباتال

الكیتونات، األمینات، األمیدات ذات األوزان الجزیئیة العالیة نسبیآ (اي التي تحتوي على اكثر من خمس ذرات كاربون)

والھیدروكاربونات األروماتیة المنشطة (تحتوي على اكثر من (األلكینات والكانات)والھیدروكاربونات األلیفاتیة غیر المشبعة

الكبریتیك اذا لم یذوب المركب في جمیع المركبات السابقة بما في ذلك حامض أمامجموعة الكیل مرتبطة بالحلقة األروماتیة). 

آ اروماتیآ غیر نشط أو ھالیدات أو ھالید عطري. المركز فالمركب قد یكون ھیدروكاربونآ مشبعآ (الكان) أو ھیدروكاربون

.العوامل المؤثر على ذوبانیة المركبات العضویة

حسب مبدأ الذوبانیة، فأن المركبات العضویة القطبیة مثل االلدیھایدات والكیتونات والحوامض الكاربوكسیلیة .Polarقطبیة ال1.

والكحوالت وبعض ھالیدات االلكیل تمیل الى الذوبان في المذیبات القطبیة .اما المركبات غیر القطبیة مثل االلكانات وااللكینات 

یثرات تمیل الى الذوبان في المذیبات غیر القطبیة وااللكاینات ومعظم مشتقات البنزین واال

ان قطبیة المركبات العضویة تتناقص مع ازدیاد الوزن الجزیئي أي انھا تقل مع نالحظMolecular weight.الوزن الجزیئي2.

:ازدیاد عدد ذرات الكاربون وكما في المثال آلتي 

CH3OH  Methanol

CH3CH2OH  Ethanol

CH3CH2CH2OH  propanol

CH3CH2CH2CH2OH  butanol

CH3CH2CH2 CH2CH2OH  bentanol

على ذرات ت وااللدیھایدات والكیتونات والحوامض الكاربوكسیلیة  التي تحتوي لذا نجد ان المركبات العضویة القطبیة مثل الكحوال

C3كاربون ( – C1) تذوب في المذیبات القطبیة اما (C4فأنھ یمثل حدآ فاصآل اذ انھا تذوب ثم تنفصل . اما ()C5 فما فوق فأنھا (

تفضل الذوبان في المذیبات غیر القطبیة .

المركبات القادرة على تكوین اواصر ھیدروجینیة كالكحوالت  مثل االیثانول ان. Hydrogen bondاالصرة الھیدروجینیة3.

)CH3CH2OH() والحوامض الكاربومسیلیة  مثل حامض الخلیكCH3COOHتمیل الى الذوبان في الماء (.
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)HO(مجامیع الھیدروكسیل ان زیادة وجود المجامیع ذات الصفات القطبیة كActive group.عدد ونوع المجامیع الفعالة 4.

المعوضة على حلقة البنزین یؤدي الى زیادة الذوبانیة في المذیبات القطبیة كما في المثال األتي:
--OH --OH --OH

--OH OH--

--OH --OH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Increase of   polar                                                                ازدیاد القطبیة

كریسول الذي یحتوي على مجموعة غیر - تكون ھنالك مجامیع غیر قطبیة معوضة كما في مقارنة الفینول مع بارااما عندما

. )HO(التي تنافس مجموعة الھیدروكسیل )CH3(مستقطبة وھي مجموعة المثیل 
--OH --OH

CH3 --

Phenol                                                                   Para-cresol

ان ارتفاع درجة الحرارة یؤدي زیادة ذوبانیة المركبات العضویة فمثآل حامض البنزویك . Temperatureدرجة الحرارة5.

الیذوب في الماء البارد ولكنھ یذوب في الماء الساخن . 

.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Pipetteماصة 2.

Washing bottleقنینة غسیل3.

Spatulaملعقة كیمیائیة 4.

H2SO4حامض الكبریتیك 5.

NaHCO3كاربونات الصودیوم بی6.

Na2CO3كاربونات الصودیوم 7.

Distal waterماء مقطر 8.

procedureطریقة العمل 

لكي تتخلص من من بقایا المواد األخرى. test tubeجیدآ ختباراالانبوبة أغسل1.

كمایلي:خذ كمیة بسیطة من المادة المراد الكشف علیھا تقدیرآ .2

مل .1أ. المادة السائلة: خمس قطرات او 

غم .0.5ب. المادة الصلبة: بواسطة الملعقة الكیمیائیة خذ كمیة قلیلة من المادة او 

. أضف كمیة مناسبة من المذیب بمقدار ثالث اضعاف المادة المذابة3.

. أنبوبة االختبار بشدة ثم الحظ النتائج المتكونةرج4.
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)2رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

.Boiling degreeدرجة الغلیان 

.Purposeالغرض من التجربة

المختبر .فيالمركبات العضویة درجة غلیانقیاس

.Theoryالنظریة 

اري ضیھا السائل الى بخار و عندھا یكون الھي الدرجة الحراریة التي یتحول فBoiling degreeدرجة الغلیان  غط البخ

ر ضغط الجوي الخارجي و تعتمد درجة الغلیان على الضللسائل مساویاً لل ان ذك ة الغلی غط الخارجي فیجب عند تسجیل درج

وآل غط الخارجي ضال و الغرض من قیاس درجة الغلیان ھو تساعد على التعرف على المركب العضوي السائل ان كان مجھ

ائلة وا ویة الس ات العض ذلك ي انھا تساعد على تشخیص المركب ة نك د درج ى  تحدی اعد عل ان قتس ویة ان ك ادة العض اوة الم

معلومآ .

.  العوامل المؤثرة على قیاس  درجة الغلیان

وي . 1 غط الج غط . Atmospheric pressureالض ابین الض ة م وي وان العالق غط الج ر الض ان بتغی ة الغلی ر درج تتغی

وي  ودرجة العلیان ھي عالقة طردیة .الج

اء Proportion of impurities.نسبة الشوائب 2. روف ان الم ن المع ان و م ة الغلی ي درج ح ف أثیر واض للشوائب ت

زج  المالح یغلي بدرجة حرارة أعلى من الماء المقطر، ھنالك شوائب تؤدي الى رفع درجة الغلیان مثل األمالح، ولكن عند م

زیج سائل مع سا ذا الم ل ھ دعى مث ئل اخر وبنسب معینة فان المزیج الناتج یغلي بدرجة حرارة اقل مما ھي علیھ للسائلین وی

كما ھو الحال في مزیج من الماء والكحول االثیلي. األیزوتروبيبالمزیج 

ي3. وزن الجزیئ نف Molecular weight.ال ى ص ي ال ائلة تنتم ات س ان لمركب ات الغلی ة درج د مقارن ن عن د م واح

المركبات العضویة نالحظ ان درجة الغلیان تزداد بزیادة الوزن الجزیئي وكما في األمثلھ التالیة :

1. CH3OH  Methanol  (64 ºC)

2. CH3CH2OH  Ethanol  (78 ºC)

3. CH3CH2CH2OH  propanol  (97 ºC)

4. CH3CH2CH2CH2OH  butanol  (117 ºC)

Polar.قطبیة المركب العضوي4. organic compound ى ذرات وي عل ان المركبات العضویة المستقطبة والتي تحت

ة  ي الجزیئ ب ف ائي القط زم ثن ود ع ذات كھروسالبیة عالیة مثل الفلور، الكلور، االوكسجین والنتروجین والتي تؤدي الى وج

ی ة ب ات باتجاه ھذه الذرات مما یؤدي الى زیادة القوة البینی أن المركب ذا ف ان . ل ة الغلی ادة درج ى زی ؤدي ال ا ی ات مم ن الجزیئ

دات  ل وكلوری دات االلكی ات، فلوری یلیة ،األمین وامض الكاربوكس ات ، الح المستقطبة مثل الكحوالت ، االلدیھایدات ، الكیتون

ات االلكیل تكون ذات درجات غلیان عالیة مقارنة مع نظائرھا في الوزن الجزیئي من المركبات  ل االلكان تقطبة مث غیر المس

وااللكینات وااللكاینات واالیثرات وبعض مشتقات البنزین .
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ة.5 رة الھیدروجینی ة .Hydrogen bondاالص ر الھیدروجینی وین االواص ى تك درة عل ات ذات الق از المركب تمت

ات  ل االلكان رى مث ائلة االخ ات الس ع المركب ة م بیآ بالمقارن ة نس ان عالی ة غلی والت بدرج یلیة والكح الحوامض الكاربوكس ك

انول ل ن االیث انول وااللكینات وااللكاینات . فمثآل االسیتون اعلى في الوزن الجزیئي وأكثر استقطابآ م ان االیث ة غلی ن درج ك

أعلى من االسیتون ویعود السبب الى قدرة االیثانول على تكوین االواصر الھیدروجینیھ وكمافي المثال التالي :

O

CH3-C-CH3 Acetone  (56 ºC)

CH3CH2OH          Ethanol  (78 ºC)

.التفرع6. Branchingركبات المتفرعة اقل مما ھو علیھ للمركبات ذات السالسل المستمرة في تكون درجات غلیان الم

حالة تساوي الوزن الجزیئي اي ان العالقة بین التفرع ودرجة الغلیان ھي عالقة عكسیة كما في المثال التالي :

1- CH3CH2CH2CH2CH3 normal-pentane  (36 ºC)

CH3

2- CH3CHCH2CH3 iso-pentane  (28 ºC)

CH3

3- CH3CCH3 neo-pentane  (10 ºC)

CH3

.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Thermometerمحرار زئبقي2.

Water bathحمام مائي3.

Washing bottleقنینة غسیل4.

Ethanolاالیثانول5.

Acetoneاألسیتون  6.

Distal waterماء مقطر 7.

Tapعاديماء 8. water

procedureطریقة العمل 

5وفي الثانیة Distal waterالماء المقطر مل من5ضع في االنبوبة االولى test tubeحضر انبوبتي اختبار نظیفة 1.

ل ادي م اء  الع ن الم ي tap waterم ائي مغل ام م ي حم عھما ف م ض ھ boiling water bathث ائج المتكون ظ النت م الح ث

وتسجیلھا.      

ن3ضع في االنبوبة االولى  test tubeحضر انبوبتي اختبار نظیفة .2 ل م انول  م ةEthanolاالیث ي الثانی ل3وف ن م م

.تكونھ وتسجیلھاثم الحظ النتائج المboiling water bathثم ضعھما في حمام مائي مغلي Acetoneسیتوناال
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)3رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

)  Alkanesاأللكاناتاالصره المفردة (الكشف عن 

.Purposeالغرض من التجربة

في المختبر.CH4تحضیر غاز المیثان

.Theoryالنظریة 

ان بMethaneالمیث ة المش ات الھیدروكربونی ط المركب اتأبس دعى األلكان ي ت ة Alkanesعة، الت ات الیفاتی ي مركب وھ

ة ( یغة الجزیئی بعة ذات الص یسCnH2n+2مش تبدال ول وع االس ن ن ھ م ب تفاعالت أن اغل ات ب ن المركب وع م ذا الن از ھ ) یمت

ل ( امیع المثی ات لمج ى تفرع ھ عل ات باحتوائ تقیCH3االضافة یمتاز ھذا النوع من المركب لة المس ذا فالسلس ذا) ولھ ن ھ مة م

م )-n(النوع تدعى بالسلسلة االعتیادیة  بق اس ھ یس د فان رع واح ى تف وي عل ذي یحت وھو مایسبق اسم االلكان  أما المركب ال

المقطع (-isoااللكان بالمقطع ( بق ب ان یس م االلك ان اس رع ف ن تف ر م ى اكث وي عل ذي یحت ب ال ا المرك ي-neo) أم ا ف ) وكم

:االمثلھ التالیة

CH3CH2CH2CH2CH3 normal- pentane

CH3

CH3CHCH2CH3 iso- pentane

CH3

CH3C-CH3 neo- pentane

CH3

ةالمیثان یغة الكیمیائی ھ الص ات CH4ھو غاز ل ھ بكمی تم خلط ا ی تخدامھ تجاری د اس ن عن ة، ولك ھ رائح یس ل ي ل ان النق المیث

.الممیزةضئیلة من مركبات الكبریت ذات الرائحة 

ا یعتبر المیثان مكون رئیسي للغاز الطبیعي لذلك یعتبر أحد أنواع الوقود المھمة ل بكتری ا مث واع البكتری ض ان وم بع ث تق حی

Methanogensد عند .الذي یعد مصدرآ للغاز الطبیعيبتحویل الطاقة الكھربائیة الى غاز المیثان النقي ة واح حرق جزیئ

H2Oوجزیئتین من الماءCO2ربوناین ینتج جزیئة من ثاني أوكسید الكاألوكسجمن المیثان بوجود

. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

مرة أشد من تأثیر ثاني أوكسید الكربون.25جو باس الحراري ولھ قدرة على تسخین التالمیثان أیضا أحد غازات االح

دروك رىایتم استخراج المیثان من الرواسب الجیولوجیة حیث یكون مصاحبا ألنواع الوقود الھی ونربوني األخ 90 %، ویك

اتعملیة الھضم في الحیوانایضآ من المصادر الطبیعیة األخرى ،من غاز المستنقعات حیث ینتج من تحلل المواد العضویة

قاع.القاع البحر توجد كمیات ضخمة من الغاز الطبیعي متجمدة تحت وكذلك تسخین أو حرق الكتلة الحیویة الھوائیاو

أو Sabatier reactionیمكن تصنیع المیثان واستخدامھ صناعیا وذلك عن طریق التفاعالت الكیمیائیة مثل تفاعل سبایتیر  

.Fischer-Tropsch processتروبش -عملیة فیشر
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ي KMnO4) والبرمنكنات (Br2یشتعل غاز المیثان بلھب اصفر وعند اضافة محلول البروم ( ان الیختف از المیث ة غ ى قنین ) ال

لون المحلول ألنھا تفاعالت التكون مصحوبة بتغیر األلوان . 

الت ن خ یط م ى خل ة عل ار حاوی ة اختب خین أنبوب ق تس ن طری ر ع ي المختب ان ف از المیث یر غ تم تحض ة ی ودیوم الالمائی الص

)CH3COONa) مع مركب الصودا الیم (soda limeودیوم ید الص ن ھیدروكس زیج م ن م ارة ع (NaOH )) الذي ھو عب

ان (CaO)كالسیومواوكسید ال از المیث و غ ل ھ ویجرى ھذا التفاعل عند درجة حرارة عالیة حیث نجد ان الناتج من ھذا التفاع

سفل وكمافي التفاعل التالي:والذي یجمع بأزاحة الماء الى األ

CH3COONa  +  ( NaOH + CaO)  CH4     +    Na2CO3

Sodium citrate soda lime Methane Sodium carbonate

Methane Reactionتفاعالت المیثان

.Combustionتراقاالح1.

ل ذر میثی ى الج ان إل ول المیث ان: یتح دCH3یوجد عدید من الخطوات عند احتراق المیث ى فورمالدھی ول إل ذي یتح ، وال

(HCHO)ال ذر فورم ى الج د إل ونHCOویتحول الفورمالدھی ید الكرب ون أول أكس دوره یك ذي ب ة COوال ذه العملی وھ

CH4.   یطلق علیھا تحلل حراري تأكسدي + O2  CO + H2 + H2O

د دیة یتأكس راري تاكس الل ح ة انح د عملی كالً H2بع داH2Oمش رعة ج ذا بس دث ھ رارة. ویح ق ح .                                          ، ویطل

H2 + ½ O2  H2O

.وینطلق مزید من الحرارة وھذه العملیة أبطأ الخطوات CO2لیكونCOوأخیرا، یتأكسد

CO + ½ O2  CO2

.الھلجنة2.

ادناه:یتفاعل المیثان مع الھالوجینات المختلفة حسب المعادلة العامة

CH4 + X2  CH3X + HX

وكما في المعادلھ ادناه:ھیدروجین لتكوین ھالید الكیلبذرة یتم فیھ استبدال ذرة ھالوجین تفاعلوھذا ال

CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

.aterials & InstrumentMالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Electrical balanceزان كھربائيمی2.

Burnerمصباح بنزن 3.

Washing bottleقنینة غسیل4.

Spatulaملعقة كیمیائیة5.

CH3COONaخالت الصودیوممسحوق 6. powder

Sodaمسحوق الصودا الیم 7. lime

Distal waterماء مقطر 8.
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procedureطریقة العمل 

ة ((1وزن وبأستخدام المیزان الكھربائي الحساس .1 م CH3COONaغرام) من مادة  خالت الصودیوم الالمائی 1وزن( ) ث

).soda limeغرام) من مركب الصودا االیم (

ن (test tube)انقل المادة الموزونة الى  انبوبة اختبار .2 ى م ة أعل ر األنبوب مقاومة للحرارة بحیث تعلق بشكل یكون فیھ قع

ة االختب ى انبوب دخول ال ة) فھوتھا وذلك لمنع الماء المتكثف المغمور في الحوض من أنبوبة التوصیل من ال ة العلوی ار (األنبوب

ثم ضع نھایة أنبوب التوصیل في حوض یحتوي على ماء.  

زن .3 باح بن ب مص تخدام لھ ل بأس زیج التفاع ى م وي عل ي تحت ار الت ة االختب تمر (Burner)سخن وبحذر نھایة أنبوب م اس ث

بالتسخین لبضع دقائق حتى یطرد غاز المیثان وجمیع الھواء الموجود داخل االنبوبة . 

الشكل التالي یوضح تركیب جھاز تحضیر غاز المیثان ..4

جھاز تحضیر غاز المثان في المختبر
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)4رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

)Alkenesااللكینات(الكشف عن االصرة المزدوجة  

.Purposeالغرض من التجربة

)Ethyleneااللكین في المختبر(األثیلینتحضیر 

.Theoryالنظریة 

ات  ي)(Alkenesااللكین ن مركھ ارة ع ي عب ین ذرت ربط ب ة ت رة مزدوج ى اص وي عل بعة تحت ر مش ة غی ات الیفاتی ب

دد تشبھ في صفاتھا الفیزیائیة األلكانات، وھي )CnH2n) ذات الصیغة الجزیئیة العامة (C=Cالكاربون ( ي ع المساویة لھا ف

20تكون كلھا غازات  واأللكینات و األلكاینات التي تحتوي على حیث ذرات الكربون  - ازاد ذرة كر5 بون تكون سوائل وم

ھار  ان  واألنص ات الغلی ي درج ر ف داث تغی ى اح ادة ال یعة ع ر المش روابط غی دد ال رع اوتع ؤدي التف عن ذلك فھي صلبة وی

ث  ا حی ة لھ ة الفراغی و الھیئ ات ھ والھیدروكاربونات غیر المشبعة قلیلة الذوبان في الماء . وأھم مایمیز األلكینات عن األلكان

يیمكن لمركب األ ة ھ ین فراغی كل ھیئت ى ش ذ (trans)و(cis)لكین ذات عدد ذرات كربون متساویة ان یتواجد عل ولنأخ

:نالحظ ان لھ ھیئتین فراعیة وكما موضح(Butene-2)المركب 

الي : cisزومر السس (ان لاللكینات مایدعى باالیزومرات الفراغیة او مایسمى (بالسس والترانس) فایو ب الت ) یعني في المرك

 )CHR=CHR) امیع رانس (R) ان مج ر الت ا ایزوم د أم توى واح ي مس ع ف امیع (trans) تق ي أن مج ي R)  فیعن ع ف ) تق

مستویین مختلفین .

ن  نیمك ف ع ات الكش ف اوالكین دة كواش ارات بع ودأختب دم وج ود او ع ن وج ف ع ات للكش ى المركب رى عل رة تج األص

ر المز ث تعتب ات حی ذه المركب ي ھ ي دوجة ف ذلك فھ ة وب ة العالی ة االلكترونی ز الكثاف ي مرك ین ھ ي االلك ة ف رة المزدوج االص

یوم (Electrophilesتتفاعل مع الكواشف االلكتروفیلیة روم (KMnO4مثل برمنكنات البوتاس ف Br2) والب رف الكاش ) ویع

ون األلكتروفیلي بأنھ الكاشف الذي لدیھ استعداد لتقب ن ان یك ویس ویمك امض ل ھ ح ل االلكترونات (یفتقر للشحنھ السالبة) اي ان

موجب او متعادل.
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.لكشف بمحلول البروما1.

مع الروابط المضاعفة في المركب حاآل محل ھذه الروابط وكما في المعادلة التالیة:Br2یتفاعل البروم 

Br R

| |

CHR = CHR   +  Br2  H C C H

| |

R Br

و النتائج بینما ال یتفاعل مع المركبات المشبعة والتي ال توجد بھا روابط مضاعفة سواء كانت خطیة مفتوحھ او حلقیة.

األجابیة والتي تدل على وجود الروابط غیر المشبعة في المركبات الھیدروكربونیة تكون بزوال لون محلول البروم األحمر 

ب ابیض في بعض الحاالت.الى عدیم اللون او اللون األصفر او راس

ایر (ان ف ب مى بكش ا یس و م ین وھ ع االلك روم م ى Bair testتفاعل الب ین ال ي االلك ة ف رة المزدوج ل االص ل می ث یمث ) حی

البروم  وكما في المعادلة التالیة :استقطاب جزیئة

Br R

Br+ - Br- Br+ + Br- Br- | |

CHR = CHR  C C  H C C H

| |

R Br

) وقد اثبت ذلك عملیآ بأستخدام مجموعة trans) الى االصرة المزدوجة ھو من نوع ترانس (Br2أن اضافة البروم (و

.مختلفة غیر البروم وھي الكلور

بمحلول برمنكنات البوتاسیوم.لكشف ا1.

الى ثاني اوكسید وتتأكسد مكونھ راسب ذات لون بني ونتیجة لألكسدة تتحول البرمنكنات KMnO4تتفاعل البرمنكنات 

وكما في المعادلة التالیة:مع الھیدروكربونات غیر المشبعة وال تتفاعل مع الھیدروكربونات المشبعةMnO2zالمنغنیز 

R R

| |

CHR = CHR   + MnO4  H C C H +  MnO2

| |

OH OH

ة ال ائج األیجابی ون نت و زوال ل ة وھ ات الھیدروكربونی ي المركب اعفة ف ط مض ود رواب ى وج دل عل ي ت ار والت ذا االختب لھ

ون )MnO4وأن اضافة البرمنكنات (لھا الى لون بني مع المركبات غیر المشبعة.البرمنكنات وتحو الى األصرة المزدوجة یك

االعتیادیة . في الظروف المختبریة)cis(سس من نوع 
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ود  ن وج وعي ع ف الن ي الكش تخدم ف ذلك تس وان ل ر األل حوبة بتغی اعالت مص ي تف ات ھ ان كآل من تفاعل البروم والبرمنكن

ات اال ات ((Alkenesلكین ي Alkynes) أو الكاین ین ذرت ة ب رة ثالثی ى اص وي عل بعة تحت ر مش ة غی ات الیفاتی ي مركب ) وھ

).CnH2n-2) ذات الصیغة الجزیئیة العامة (C=Cالكاربون (

ات  یر االلكین تم تحض انول ((Alkenesی ل األیث والت مث ة الكح ق مفاعل ن طری ر ع ي المختب د CH3CH2OH) ف ع اح ) م

اتج H2O)  حیث یقوم ھذا الحامض بنزع جزیئة ماء (H2SO4مض المركزه مثل حامض الكبریتیك (الحوا ) من الكحوالت ون

) وكمافي التفاعل التالي:Ethyleneھذا التفاعل ھو االلكین (األثیلین 

CH3CH2OH     +   H2SO4  CH2=CH2 +   H2O

.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Water bathحمام مائي1.

Washing bottleقنینة غسیل2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Ethanolكحول اثیلي 4.

H2SO4حامض الكبریتیك5.

Distal waterماء مقطر 6.

.procedureمل طریقة الع

.Ethanolمل من كحول األیثانول 2ضع Test tube. في انبوبة اختبار نظیفة 1

.  H2SO4من حامض الكبریتك المركز مل1. اضف الیھا2

دقائق .10و لمدة Boiling water bath. ضع أنبوبة اختبار في حمام مائي مغلي 3

.. یتم مالحظة النتائج المتكونة وتسجیلھا4
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)5رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

).Aspirinتحضیر األسبرین (

.Purposeالغرض من التجربة

) في المختبر. Aspirinالكشف عن األسبرین (

.Theoryالنظریة 

ث من المركبات العضویة ذات الفعالیة الفسیولوجیة و)Aspirinیعتبر األسبرین ( تعماآل حی ة اس ر االدوی تخدممن أكث د یس ض

داع  ات) headache(الص آلالم )inflammation(وااللتھاب كن ل ى)  Pain reliever(ومس اد للحم ) anti-fever(ومض

ائيوفي حالة األمراض المعدیةو دم)sudden death(الموت الفج ط ال د تجل یولة )blood clots(وض ر س ھ أكث ا یجعل مم

.ن نوباتھ ویقي القلب م

ن (C6H5OH)ذو الصیغة Phenolsالفینولیعتبر  ائي الیمك یط الم ي المح المركب األساسي لألسبرین وأن استلة الفینول ف

ك د الخلی ائي (انھیدری ك الالم امض الخلی ع ح رة م تلة مباش ل االس رى تفاع ذا یج ات ولھ ي لألمین ا ف یط كم كل بس ا بش اجرائھ

Acetic anhydride قلیلة من حامض الكبریتیك المركز كعامل مساعد ، وحامض السالسیلك ) وبوجود كمیةSalicylic

acidة عند استلھ یعطي استیل حامض السالسیلك او األسبرین ھیدروكسي حامض البنزویك)-(اورثو ة التالی وكما في المعادل

-ومیكانیكیة التفاعل :

COOH COOH O

OH O          O O    C    CH3

+    CH3 C O C CH3 H2SO4 + CH3COOH

Salicylic acid Acetic anhydride Aspirin Acetic acid

-التفاعل:میكانیكیة

1. H2SO4  H+ +            HSO4
-

Sulfuric acid

O O O

2. CH3- C         C - CH3 +          H+ CH3-C

O +OH

Acetic anhydride CH3- C

O

O

CH3-C       + CH3COOH
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COOH H O

OH O O C CH3

3. + +C CH3

COOH

Salicylic acid

H    O O

O    C   CH3 O     C    CH3

4. H+

COOH COOH

Aspirin

.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Burnerمصباح بنزن1.

Electrical balanceمیزان كھربائي 2.

Conical flaskدورق مخروطي3.

Spatulaلعقة كیمیائیةم4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Dropperقطارة         6.

Distal waterماء مقطر        7.

Sulfuric acidالكبریتیك المركزحامض 8.

Salicylic acidمسحوق حامض السالسلیك    9. Powder

Acetic anhydrideأنھیدرید حامض الخلیك    10.

.procedureطریقة العمل 

یلكحامضغرام) من  1) یوضع (conical flask(في دورق مخروطي جاف.1 ع (السالس ل)2م ك م د الخلی ن انھیدری م

قطرات) من حامض الكبریتیك المركز .8ثم یضاف لھ (

60حرك المزیج  لمزج محتویات دورق التفاعل ثم سخن لدورق بلطف عند درجة حرارة (2. – رك 50 م یت م) لمدة ربع ساعة ث

لیبرد.

ب ابیض بشكل أبري وھو األسبرین .مل) من الماء ثم یحرك المزیج حیث یالحظ ظھور راس(5اضف لدورق التفاعل .3

.یكون دورق التفاعل جفآ حتى ال تتفكك مادة أنھیدرید حامض الخلیك یجب ان/مالحظة/
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)6رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

.)OH(الكشف عن مجموعة الھیدروكسیل

.Purposeالغرض من التجربة

) من خالل عدد من التفاعالت في Phenols) و الفینوالت (Alcoholsالتعرف على السلوك الكیمیاوي للكحوالت (

المختبر. 

.yTheorالنظریة 

) وھي المجموعة OHتعتبر الكحوالت والفینوالت من المركبات العضویة التي تحتوي على مجموعة الھیدروكسیل (

للھیدروكاربونات المشبعة منةمشتقمركبات عضویة الیفاتیة) Alcoholsالفعالة في كل منھما ، تعتبر الكحوالت (

.)R-OHل (للكحوالصیغة العامةو)OH-روكسیل (وغیر المشبعة وذلك بأستبدال ذرة ھیدروجین بمجموعة ھید

وتصنف الكحوالت عادة الى ثالث اصناف حسب عدد ذرات الكاربون او المجموعات األلكیلیة المرتبطة مباشرة بذرة 

) والكحول الثانوي ذو RCH2OHھي الكحول االولي ذو الصیغة العامة (والكاربون الحاملة المجموعة الكربوكسیل 

وكما یتضح من التراكیب التالیة:)R3COH)  والكحول الثالثي ذو الصیغة العامة (R2CHOHمة (الصیغة العا

R H H

R    C OH R C OH R     C OH
R R H

Tertiary alcohol Secondary alcohol Primary alcohol

) والذي یحول الكحول االولي الى H2CrO4تمتلك الكحوالت األولیة والثانویة قابلیة التأكسد بتأثیر حامض الكرومیك (

یمتلك ) وان لاللدیھاید الناتج من اكسدة الكحول األولي Ketone) والكحول الثانوي الى كیتون (Aldehydeالدیھاید (

وكما بینما ال یتأكسد الكحول الثالثي) المقابل للكحول(Carboxylic acidي القابلیة على التأكسد الى الحامض الكاربوكسیل

:في المعادالت التالیة

O
H2CrO4 H2CrO4

1. CH3CH2OH CH3C H CH3COOH
Ethanol alcohol Oxidation Acetaldehyde Oxidation Acetic acid

OH O
H2CrO4

2. CH3CHCH3 CH3 C CH3

2-Propanol alcohol Oxidation Ketone

OH
H2CrO4

3. CH3 C CH3 Non Reaction

CH3
Tert- Butyl alcohol Oxidation
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) مع دایكرومات البوتاسیو H2SO4) من تفاعل حامض الكبریتك المركز (H2CrO4یحضر حامض الكرومیك (

)K2Cr2O7:وكما في المعادلة التالیة (

K2Cr2O7 + H2SO4 H2CrO4 + K2SO4

Potassium dichromate Sulfuric acid Chromic acid       Potassium sulphate

حلقة البنزیناتصاآل مباشرآ بمجموعة الھیدروكسیل روماتیة تتصل فیھا أھي مركبات عضویة Phenolsتالفینوالأما 

والفینوالت ، ومعظم ھذه المركبات غیر ذائبة في الماء بالرغم من انھ الفینول نفسھ)Ar-OHویأخذ الفینول الصیغة العامة (

ثنائیة مجموعة الھیدروكسیل مركبات ذائبة في الماء.

OH OH OH

NO2 NO2

NO2

Phenol Hydroquinone Picric acid

ى ھملونات) معطیتآ مركبFe+3) بشكل واضح مع ایون الحدیدیك الثالثي التكافؤ (Phenolsالفینوالت (تتفاعل ادآ عل اعتم

اعالتوھذ التفاعل یعد من اھم الالفینول المستخدمنوع  ویة تف ات العض ن المركب ره م ن غی ولي ع ب الفین ز المرك ي تمی الت

:وكما في المعادلة التالیةاألخرى 

3Ar – OH     +     Fe+3  [Ar – O]3 +    3H+

.sPhenolالفینوالتوscoholAlتحضیر الكحوالت 

.تحضیر الكحوالت1.

تحضر الكحوالت في المختبر بشكل عام بأضافة الماء الى األلكینات وكما في التفاعل التالي: 

OH

CH3CH=CH2 + H2O CH3 – CH – CH3

Propene 2-Propanol

.فینوالتتحضیر ال2.

یتم تحضیر الفینوالت في المختبر عن طریق صھر ھیدروكسید الصودیوم مع حامض بنزین السلفونیك ومعالجة الفینوكسید 

تج بحامض الھیدروكلوریك وكما في التفاعل التالي:النا

HSO3 ONa-+ OH

NaOH HCl

Benzene Sulfonic acid Sodium Phenoxide Phenol
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.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Pipetteماصة 2.

Washing bottleقنینة غسیل3.

Dropperقطارة        4.

Alcoholكحول 5.

Phenolفینول 6.

H2CrO4حامض الكرومیك7.

Fe+3مالح الحدیدیكا8. salt

.procedureطریقة العمل 

Alcohols.الكشف عن الكحوالت.1

ة  ار نظیف ة اختب ي انبوب ع (Test tube)ف ول االو(2توض ن الكح ل) م ا (م اف لیھ م یض انوي، ث ي او الث ن 5ل رات) م قط

دة H2CrO4حامض الكرومیك ( رك لم دآ ویت ول جی زج المحل م یم الي ث ون 10) ذو اللون البرتق ون الل ظ تك ث یالح ائق حی دق

ف ( البة )positive testاألخضر او األخضر المزرق في الحاالت الموجبة للكش االت الس ي الح الي ف ون برتق ى الل ا یبق بینم

).Negative testلكشف (ل

.phenolsفینوالت الكشف عن ال.2

ي (test tube)في انبوبة اختبار نظیفة  ذوبان ف ى ال ة عل ا القابیل ي لھ ر الت ي المختب وفرة ف والت المت د الفین ضع كمیة من اح

ا ( دیك 10الماء ویضاف لھ الح الحدی ن أم رات) م افؤ (قط ي التك ظ Fe+3الثالث م  یالح ون ال) ث ن الل وع م ل ن ون وان لك متك

الفینوالت لونآ یختلف عن األخر .
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)7رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

.)C=O(ربونیلاالتعرف على مجموعة الك

.Purposeالغرض من التجربة

) والتمییز بینھما في المختبر .Ketones) و الكیتونات ( Aldehydesدراسة السلوك الكیمیاوي  للدیھایدات (

.Theoryالنظریة 

ل ت ة الكربونی ویة )C=O(عتبرمجموع ات العض ي المركب ة ف ات الوظیفی ھر المجموع ن أش ین م ارھا ب ون انتش ك لك وذل

ز ا ممی ر وفاعلیتھ ة كبی ات المعروف ة الكةالمركب ى مجموع ة عل ات المحتوی ذه المركب ن ھ دات اوم ات أللدیھای ل مركب ربونی

ي أوالكیتونات ول األول واتج الكح د ن ات فاأللدیھایدات ھي أح ا الكیتون انوي م ول الث دھون والكح ض ال دة بع اج أكس ي أنت فھ

في المجموعة المرتبطة بمجموعة الكربونیل )RCOR(عن مجموعة الكیتونات)RCHO(وتختلف مجموعة األلدیھایدات

)C=O(ة الك ي مجموع ون ف ي الكرب ة ف ي الرابط د طرف دات ان اح ي األلدیھای د ف ث نج ل احی ون ذرة )C=O(ربونی تك

دالفاتیة او أروماتیة (عطریة))R(روجین وفي الطرف األخر مجموعة الكیل ھید ة األلدھی دد نوعی آ تح اتي او وبھا ایض الف

ا )RCOR(أروماتي (عطریة)، اما في مجموعة الكیتونات  ة ام ة مختلف امیع الكیلی ن مج فأن طرفي الرابطة تكون عبارة ع

آ  دد ایض ة) لتح ة (عطری دورھالفاتیة او أروماتی ري)ب اتي (عط اتي او اروم ون الف وع الكیت ة ا ن ى مجموع ة عل ن األمثل وم

األلدھیدات والكیتونات مایلي:

الصیغة العامة للكیتوناتالصیغة العامة األلدھیدات

O O

R C    R R C    H

O O

R    C    R                                                                          R     C    H

Acetone Formalaldehyde

O                                                                                        O

C CH3 C    H

Acetophenone Benzaldehyde

Nucleophilesتمتاز مركبات الكاربونیل (االلدیھایدات والكیتونات) بأن لھا القابلیة على التفاعل مع الكواشف النیوكلیوفیلیة

الذي فیلي بأنھ الكاشفلنیوكلیواویعرف الكاشف )NH2OHھیدروكسید أمین (و)NH2NHC6H5الفینل ھیدرازین (مثل 

.ي باأللكترونات) أي انھ قاعدة لویس ویمكن ان یكون سالبآ او متعادآللدیة القدرة على اعطاء األلكترونات (غن
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.Ketonesو الكیتونات Aldehydesالكشف عن االلدیھایدات 

خواص مشتركة تمیزھما عن المركبات األخرى ومن ھذه الخواص تفاعلھما مع یجمع بین اللدیھایدات و الكیتونات

-2.4ھیدرازین ثنائي نیتروفینل2,4-كاشفھما العام  DinitroPhenylhydrazine والذي یعتبر كاشفآ عامآ لمجموعة

البرتقالي) - األصفر-حیث یعطي رواسب ملونھ فاتحھ (األحمر اللدیھایدات و الكیتوناتالكربونیل وباألخص مجموعتي

في المعادلة التالیة:یمكن بواسطتھما تمییز ھاتین المجموعتین عن بقیة المركبات أو المجموعات الوظیفیة وكما

NO2 NO2

C=O    +    NH2NH NO2 C=NNH NO2

الدیھاید أو كیتون ثنائي نیتروفینل ھیدرازین             2,4-مشتق الھیدرازین                               

.Ketonesو الكیتونات Aldehydesبین االلدیھایدات همیزالكواشف الم

.Schiff testشیف شف اك1.

لكنھا تستعید اللون اذا اضیف الیھا الدیھید حیث SO2اذا اضیف لیھا ھو محلول مادة صبغیة بنفسجیة اللون یزول لونھا 

ویتحرر الكاشف فیعوید اللون البنفسجي. والنتیجة األیجابیة لھذا األختبار ظھور لون بنفسجي مع SO2یتحد األلدیھید مع 

األلدیھایدات وال یظھر مع الكیتونات.  

Tollen test.كاشف تولن2.

الذي یعتمد على اختزال ایون الفضة (Ag(NH3)2OH)ھو عبارة عن نترات الفضة االمونیاكیة وھیدروكسید الصودیوم 

) الذي یترسب على قعر أنبوبة االختبار وكما في المعادلة التالیة :Ag) الى فلز الفضة (Ag+1األحادي التكافؤ (

RCHO + 2Ag(NH3)OH RCO2NH4 + 2Ag + 3NH3 +  H2O

واد مخ ون یحدث ھذا التفاعل لاللدیھایدات دون الكیتونات وذلك ألن الدیھایدات تعتبر م زال ای ى اخت درة عل ا لق ة ولھ ھ قوی تزل

الفضة الى فلز الفضة وبذلك فأنھا تتأكسد بسھولھ.

.Fehling test.كاشف فھلنك3

الذي یعتمد على )B(فھلنك والبوتاسیومالصودیومترتراتو)A(فھلنك ھو عبارة عن محلول قاعدي لكبریتات النحاسیك

) حیث یالحظ راسب احمر على قعر أنبوبة Cu2O) الى  اوكسید النحاسوز ( Cu+2النحاسیك الثنائي التكافؤ (اختزال ایون

االختبار وكما في المعادلة التالیة :

RCHO    +   Cu+2 + 5HO- RCOO- + Cu2O + 3H2O

ل الى حامض كاربوكسیلي. ات فیتأكسد األلدیھید ویتحویحدث ھذا التفاعل لاللدیھایدات دون الكیتون
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.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Water bathحمام مائي1.

Washing bottleغسیلقنینة2.

Testاختبار انبوبة 3. tube

Dropperقطارة        4.

Phenylhydrazineفنل ھیدرازین 5.

Fehling testكاشف فھلنك 6.

Tollen testكاشف تولن  7.

Tollen testاأللدیھاید  8.

Tollen testكیتون  9.

.procedureطریقة العمل 

االلدیھایدات والكیتونات  الكشف عن 1.

درازین (3مل) من  االلدیھاید والكیتون ثم یضاف لیھا 2توضع ((Test tube)في انبوبة اختبار نظیفة  مل) من الفنل ھی

)phenyl hydrazine () ثم توضع في حمام مائي مغليboiling water bath ور 10) و لمدة ظ  ظھ ث یالح دقائق ، حی

) .Schiff basesراسب اصفر وھو احد مشتقات قواعد شف (

التمیز بین االلدیھایدات والكیتونات  2.

ة  ار نظیف ة اختب ي انبوب ع(test tube)ف ك 2(توض ف فھلن ن كاش ل) م ام اف لیھ م یض را3(ث د قط ن  االلدیھای ت) م

ن یالحظحیث دقائق،10) و لمدة boiling water bathثم توضع في حمام مائي مغلي (اوالكیتون  ول م تغیر للون المحل

البة )positive testاالزرق الى البرتقالي او االحمر في الحاالت الموجبة للكشف ( بینما یبقى اللون ازرق في الحاالت الس

).Negative testللكشف (
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)8رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

.)COOH(وكسیلبركاالكشف عن مجموعة ال

.Purposeالغرض من التجربة

في المختبر. )Carboxylic acidللحوامض الكاربوكسیلیة (التعرف على السلوك الكیمیاوي 

.Theoryالنظریة 

اض الكاربوك مى األحم یلیة تس حمیةCarboxylic acidس اض الش اض ذات Fatty acidباألحم ك ألن األحم آ وذل أیض

ك امض البالمت ل ح ة مث ة العالی تایریكPalmitic acidاألوزان الجزیئی امض الس حوم Steric acidوح ي الش ودة ف موج

یلیة ( اض الكاربوكس ة لألحم یغة العام ة. وأن الص ث ان (R-COOHالطبیعی وR) حی د تك ة ) ق ة أو عطری ة الفاتی ن مجموع

(اوروماتیة) وبھا یحدد نوع الحامض الكاربوكسیلي.

یل ( ة الكاربوكس ى مجموع ا عل وعتيCOOHوتمتاز ھذا األحماض باحتوائھ ج مجم ن دم ون م ي تتك ة والت ة فعال ) كمجموع

یل ( ل (OH-الھیدروكس دما تكC=O) والكاربونی آ عن ف تمام وعتین تختل اتین المجم فات ھ ن ص ردة )، لك ورة منف ان بص ون

بالمقارنة مع مجموعة الكاربوكسیل ذات الصفات الخاصة والممیزة . 

الب )+H(ویمتاز ھذا النوع من المركبات ایضآ بأمتالكھ صفات حامضیة وذلك لقدرتھ على وھب البروتون  ون الس مكون األی

درایضآ،)(-COOللحامض  بب ق اء بس ي الم ان ف ى ذوب وامض  عل ذا الح ة ھ ي قابلی ة ف ر ھیدروجینی وین أواص ى تك تھا عل

Acetic acidوحامض الخل Formic acidالماء. وجمیع ھذه المركبات الحامضیة مركبات صلبة ما عدا حامض النمل

ات Lactic acidوحامض اللبن ة المركب ا بقی ل أم امض النم ل وح وتمتاز ھذه المركبات بنفاذیة الرائحة وخاصة حامض الخ

بولة ومن األمثلة علیھا مایلي: فلھا رائحة مق

OH

H-COOH CH3-COOH CH3-CH2-COOH CH3-CH-COOH

Formic acid Acetic acid Propionic acid                   Lactic acid

COOH COOH CH2COOH

OH

Benzoic acid Salicylic acid Phenyacetic acid

وللكشف عن الحوامض الكاربوكسیلیة في المختبر یتم بمفاعلة الحامض الكاربوكسیلي مع كاربونات الصودیوم حیث یالحظ 

وكما في المعادلة التالیة:)positive testالموجبة للكشف (في الحاالت )CO2(انطالق غاز ظھور فقاعات غازیھ

R-COOH    +     Na2CO3 R-COONa   + CO2 +   H2O
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.Carboxylic acidالحوامض الكاربوكسیلیةتحضیر 

.أكسدة الكحوالت األولیة1.

KMnO4 O
R CH2 OH R    C   OH
Alcohol Carboxylic acid

Example.
CH3 KMnO4 CH3

CH3 CH2 CH      CH2OH CH3 CH2 CH   COOH
2-Methy-1-butanol 2-Methy-1-butanoic acid

.أكسدة األلدیھایدات2.

O KMnO4 O
R    C    H R    C   OH
Aldehyde Carboxylic acid

Example.
O KMnO4 O

CH3 C    H                             CH3    C   OH

Acetaldehyde Acetic acid

.اللكیناتأكسدة ا3.
[O]

R    CH   CH   CH2 R                     RCOOH   +  RCH2COOH

Alkene Carboxylic acid

Example.
[O]

CH3CH    CHCH2CH2CH3 CH3COOH   + CH3CH2CH2COOH
2-Hexene Acetic acid Butanoic acid

.أكسدة االلكاینات4.
[O]

R   C   C     R                     2RCOOH

Alkyne Carboxylic acid

Example.
[O]

CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 2CH3 CH2COOH

3-Hexyne Propanoic acid
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.لكیل البنزینأكسدة اال4.
KMnO4

Ar     R                    Ar    COOH

Example.

CH3 COOH

KMnO4

NO2 NO2

p-Nitrotoluene p-Nitrobenzoic acid

.Materials & Instrumentالمواد واالجھزة المستخدمة في التجربة 

Water bathحمام مائي 1.

Electrical balanceمیزان كھربائي 2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Distal waterماء مقطر6.

Carboxylic acidحامض كاربوكسیلي7.

Na2CO3كاربونات الصودیوممسحوق8. Powder

.procedureطریقة العمل 

ة (-1 ار نظیف ة اختب ي انبوب ع  test tubeف م(5) ض یلي ث امض الكاربوكس ن الح ل) م ا م ف لیھ ادة (0.5اض ن م م) م غ

).Na2CO3الصودیوم (كاربونات

ة حیث دقائق،10) و لمدة boiling water bathمغلي (ضع أنبوبة االختبار في حمام مائي-2 یالحظ ظھور فقاعات غازی

) المتحرر من التفاعل .CO2تعود لغاز ثاني اوكسید الكاربون (
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