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 في انكيمياء انعضىيح انمجمىعاخ انمميزج
Groupes caractéristiques en chimie organique 

I- مجمىعاخ انمركثاخ انعضىيح 

 انمجمىعح انمميزج و انكرتىن انىظيفي -1

ِشوجبد ػعىَخ  ػبئٍخرصٕف اٌّشوجبد اٌؼعىَخ إًٌ ِغّىػبد ٌهب خبصُبد وُُّبئُخ ِزشبثهخ، و رزُّض وً 

 ٔفس اٌّغّىػخ اٌُّّضح.ثبحزىائهب ػًٍ 

 ٔسٍّ رسح اٌىشثىْ اٌزٍ رحًّ اٌّغّىػخ

 أمثهح

 

 انمجمىعح انمميزج أميىى : األميىاخ -2

 (.2NHرحزىٌ األُِٕبد ػًٍ اٌّغّىػخ اٌُّّضح إُِٔى ) 

 أصىاف األميىاخ: -أ

و رٌه ثبسزجذاي رسح أو رسرُٓ أو صالس رساس  3NHاألُِٕبد ِشوجبد ػعىَخ رشزك ِٓ ّٔىرط عضَئخ األِىُٔبن 

 (.Rاٌهُذسوعُٓ ثؼذد ِّبصً ِٓ ِغّىػخ أٌىٍُُخ )

 

 .Nُّٔض صٕف األُِٓ ثؼذد اٌّغّىػبد اٌىشثىٔجُخ اٌّشرجطخ ثزسح األصود 

 تسميح األميىاخ -ب

اسُ األٌىبْ ِسجىلب ثشلُ اٌىشثىْ ( فٍ ٔهبَخ amineَشزك اسُ األُِٓ ِٓ األٌىبْ اٌّىافك، ثإظبفخ اٌّمطغ أُِٓ )

 اٌىظُفٍ فٍ اٌسٍسٍخ اٌىشثىُٔخ.

رزُ رسُّخ األُِٕبد اٌضبٔىَخ و اٌضبٌضُخ ثبسزؼّبي اسُ األُِٓ األوٌُخ اٌّزىفشح ػًٍ أغىي سٍسٍخ وشثىُٔخ، ِغ سجك 

  Nٌزسح اٌهُذسوعُٓ ثبٌحشف اٌغذوس األٌىٍُُخ األخشي اٌّؼىظخ 

 .بٌغذوس األٌىٍٍُثِشرجطخ  Nاٌّىافك ألغىي سٍسٍخ ثبٌحشف  اسّهبك ثبٌٕسجخ ٌألُِٕبد اٌضبٔىَخ َسج

 ُٓ.األٌىٍُُ َٓبٌغذسث زُِٓشرجط N ،Nاٌّىافك ألغىي سٍسٍخ ثبٌحشفُٓ  اسّهبثبٌٕسجخ ٌألُِٕبد اٌضبٌضُخ َسجك 

 (.tri( أو صالصٍ )diبٌّزصذسح صٕبئٍ )إرا وبْ اٌغذسَٓ ِزشبثهُٓ، فإٔهّب َىىٔب ِسجىلُٓ ث
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 أمثهح

 
 أُِٓ -2-ثىربْ 

 
 أُِٓ -2-صٕبئٍ ُِضًُ هىسبْ  -4، 3

 
N- ْأُِٓ -2- ُِضًُ ثشوثب 

 
N-  ًُإصN- ُُِِٓضًُ ثشوثبْ أ 

 
N ،N- ُِٓصٕبئٍ إصًُ إَضبْ أ  

 فًُُٕ أُِٓ

 انطثيعح انقاعذيح نألميىاخ -ج

َؼطٍ ٌىٔب أصسق ِّب  إًٌ ِحٍىي َحزىٌ ػًٍ األُِٕبد BBTػٕذ إظبفخ اٌىبشف اٌٍّىْ أصسق اٌجشوِىرُّىي 

 َذي ػًٍ أْ ٌألُِٕبد غجُؼخ لبػذَخ.

 انمركثاخ انهانىجيىيح -3

رسح Xحُش  (Halogéno)اٌزٍ رسًّ هبٌىعُٕى  (X-)رحزىٌ اٌّشوجبد اٌهبٌىعُُٕخ ػًٍ اٌّغّىػخ اٌُّّضح  : تعريف -أ

 .(F, Cl, Br ou I)هبٌىعُٓ 

 تسميح انمركثاخ انهانىجيىيح -ب

( أو )فٍىسو Chloroبٌىعٍُٕ ِٓ اسُ األٌىبْ اٌّىافك ِسجىلب ثإحذي اٌّمبغغ )وٍىسو َشزك اسُ اٌّشوت اٌه

Floro)  أو َىدوIodo ( أو )ثشوِىBromo.ٍو َىىْ اٌّمطغ ِسجىلب ثشلُ اٌىشثىْ اٌىظُف ) 

 أمثهح -ج

 
 وٍىسو ثشوثبْ -2

 
 صٕبئٍ ثشوِىثىربْ -3، 2

 روائز انكشف عه انهانىجيىاخ -د
اٌّشوجبد اٌهبٌىعُُٕخ ثبسزؼّبي ِحٍىي وحىٌٍ ٌٕضشاد اٌفعخ اٌزٌ َؼطٍ ساسجب أثُط اٌٍىْ َسىد َزُ اٌىشف ػًٍ  

 رذسَغُب ػٕذ رؼشظه ألشؼخ اٌشّس.

 انكحىالخ -4

 :رصٕف اٌىحىالد حست ػذد اٌغزوس اٌّزصٍخ ثبٌىشثىْ اٌىظُفٍ إًٌ صالصخ أصٕبف :تعريف -أ

 تسميح انكحىالخ -ب

االسُ و ارجبػه  َخإًٌ ٔهب (Ol)ٔسٍّ اٌىحىي ثبسُ األٌىبْ اٌزٌ ٌه ٔفس اٌهُىً اٌىشثىْ، ِغ إظبفخ اٌّمطغ أوي 

 .ُفٍ فٍ اٌسٍسٍخ اٌىشثىُٔخظظغ اٌىشثىْ اٌىثشلُ َذي ػًٍ ِى

ِسجىق ثشلُ َذي ػًٍ ِىظؼه  س األٌىٍٍُزبٌغث ثبٌٕسجخ ٌٍىحىالد  اٌضبٌضُخ َسجك اسّهب اٌّىافك ألغىي سٍسٍخ 

 ثبٌٕسجخ ٌٍىشثىْ اٌىظُفٍ.

 انصىف أوني ثاوىي ثانثي

R' 

| 

R— C —OH 

| 

R'' 

R—CHOH 

| 

R' 

R—CH2OH 
 انصيغح انعامح

 

CH3 

| 

CH3—C—OH 

| 

CH3 

 أول -2-مثيم تروتان  -2

CH3—CH—CH3 

| 

OH 

 

 أول -2-تروتان

CH3—CH2OH 

أول -1-إيثاوىل   

 يثاوىلأو إ
 مثال
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 كرتىويهيحانمركثاخ ان -4

  :ٍُُخ وً اٌّشوجبد اٌزٍ رحزىٌ ػًٍ اٌّغّىػخ اٌُّّضح ٔسٍّ اٌّشوجبد اٌىشثىٔ :تعريف -أ

 :رسح اٌىشثىْ فٍ ِغّىػخ اٌىشثىًُٔ صالصُخ اٌىعه، ِّب َغؼً ثُٕخ اٌىشثىًُٔ ِسزىَخ. و هٍ رٕمسُ إًٌ ِغّىػزُٓ 

 .Cetonesو اٌسُزىٔبد  Aldehydesاألٌذَهُذاد 

 Cetonesانسيتىواخ  Aldehydesاألنذيهيذاخ  انمجمىعح

  انعامح انصيغح
اٌىشثىْ اٌىظُفٍ ِزصً ثزسح 

 هُذسوعُٓ

 
اٌىشثىْ اٌىظُفٍ ِزصً 

 اٌىشثىْ رٍثزس

 :سميح األنذهيذاخ و انسيتىواخت -ب
 —ػخ رسًّ األٌذهُذاد ثبسُ األٌىبْ اٌّىافك ٌه، ِغ إظبفخ اٌّمطغ أي ػٕذ ٔهبَخ االسُ، و اػزجبس رسح اٌىشثىْ ٌٍّغّى

CHO  .أوي رسح ػٕذ رشلُُ اٌهُىً اٌىشثىٍٔ ٌألٌذهُذ 

   
 مثيم تروتىال -  2 تروتىال 

رسًّ اٌسُزىٔبد ثبسُ األٌىبْ اٌّىافك ٌه، ِغ إظبفخ اٌّمطغ وْ ػٕذ ٔهبَخ االسُ، و إػطبئه أصغش سلُ ِّىٓ َذي ػًٍ 

 ِىظغ ِغّىػخ اٌىشثىًُٔ فٍ اٌسٍسٍخ.

    
 أون -2-تىتان  أون-2-تروتان  

 :روائز انتمييز تيه األنذهيذاخ و انسيتىواخ -ج

 1انىشاط انتجريثي 

 ٌزحذَذ اٌّغّىػخ اٌؼعىَخ وشثىًُٔ ٔسزؼًّ سوائض اٌزُُّض.

 ، َىىْ إَغبثُب ػٕذِب َزىىْ ساست أثُط.ِحٍىي فُهٍُٓسائض  : (A)اٌشائض   

 ػٕذِب َزىىْ ساست أصفش.( َىىْ إَغبثُب صٕبئٍ ٔزشوفًُُٕ هُذساصَٓ) 2, 4 DNPH : (B)اٌشائض   

 رظهش غجمخ الِؼخ ِٓ اٌفعخ؛َىىْ إَغبثُب ػٕذِب ىٌٕس( ٔزشاد اٌفعخ األِىُٔبوٍ غِحٍىي )سائض  : (C)اٌشائض  

 ؛َىىْ إَغبثُب ػٕذِب َزىىْ ساست أثُطٕزشاد اٌفعخ  وحىٌٍ ٌِحٍىي سائض  : (D)اٌشائض  

 :ٔؼزجش اٌّشوجبد اٌؼعىَخ اٌزبٌُخ
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 استثمار

 
 خالصح

 انكاشف أو انكىاشف انمركة انعضىي

 أنذهيذ

 وبشف شُف )َأخذ ٌىٔب وسدَب(؛  

 2, 4 DNPH  ََٓؼطٍ ساست أصفش؛صٕبئٍ ٔزشوفًُُٕ هُذساص 

 ِحٍىي فُهٍُٓ َؼطٍ ساست أحّش اٌٍىْ؛  

 ِحٍىي )غىٌٕس( ٔزشاد اٌفعخ األِىُٔبوٍ رظهش غجمخ الِؼخ ِٓ اٌفعخ؛  

 ًُ هُذساصَٓ َؼطٍ ساست أصفش؛صٕبئٍ ٔزشوفُٕ DNPH 4 ,2  سيتىن

و اٌزٍ رؼطٍ وٍهب ٔزبئظ  و وبشف غىٌٕس و ِحٍىي فهٍُُٓ DNPH 4 ,2َزُ رُُّض األٌذهُذاد ثبسزؼّبي اٌشوائض ِضً 

 إَغبثُخ.

وبشف غىٌٕس و ِحٍىي فهٍُُٓ َؼطُبْ ٔزبئغزُٓ . ثُّٕب DNPH 4 ,2َزُ رُُّض اٌسُزىٔبد ثبسزؼّبي اٌشوائض ِضً 

 سٍجُزُٓ.

 أػػ أسّبء اٌّشوجبد اٌؼعىَخ اٌزبٌُخ :يقتطث -د
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 صٕبئٍ ِضًُ ثشوثبٔبي -2، 2

 
 ِضًُ ثٕزٕبي -3

 
 وْ -2 –ِضًُ ثٕزبْ  -3

 
 وْ-3-صٕبئٍ ِضًُ ثٕزبْ -2، 2

 كرتىكسيهيحاناألحماض  -5

 :تعريف -أ

 :ثىوسٍٍُ وً ِشوت ػعىٌ َحزىٌ ػًٍ اٌّغّىػخ وشثىوسًُ اٌحّط اٌىش

 

 :، ِضً R— COOHو رسًّ ثبألٌُفبرُخ  Rرىىْ ِغّىػخ اٌىشثىوسًُ ِشرجطخ ثغزس أٌىًُ 

 

 :، ِضAr — COOHًأو ثغزس أسًَ و هى حٍمخ ثٕضُٔخ و رسًّ ثبألسوِبرُخ 

 

 كرتىكسيهيحانتسميح األحماض  -أ

ٔشلُ أغىي سٍسٍخ وشثىُٔخ أطاللب ِٓ اٌىشثىْ اٌىظُفٍ أٌ اٌّىعىد فٍ اٌّغّىػخ  ٌزسُّخ األحّبض اٌىشثىوسٍُُخ

 وشثىوسًُ، و ٔجذأ االسُ ثٍفع حّط صُ َزجؼه إسُ اٌهُذسووشثىس اٌّىافك ٌٍسٍسٍخ ؤعُف إًٌ ٔهبَخ االسُ اٌّمطغ وَه.

 أمثهح -ب

   
 مثيم تروتاوىيك -2حمط  حمط اإليثاوىيك    
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 تمريه تطثيقي -ج

 

 .(pH < 7)رىىْ اٌّحبًٌُ اٌّبئُخ ٌألحّبض اٌىشثىوسٍُُخ حّعُخ  :مهحىظح 

 االستراخ  

 

َشزك إسُ االسزش ِٓ اسُ األَىْ اٌىشثىوسٍٍُ اٌّىافك ٌه ِغ إظبفخ اسُ اٌغذس األٌىٍٍُ اٌزٌ حً ِحً اٌّغّىػخ 

 . OH –اٌىظُفُخ 

 .اػزجبس اٌفشوع وغذوسىظُفٍ، ِغ ِزفشع، ٔؼطٍ أصغش سلُ ٌٍىشثىْ اٌ Rإرا وبْ اٌغزس 

 ِزفشع، ٔؼطٍ أصغش سلُ ٌٍىشثىْ اٌّشرجػ ِجبششح ثزسح األووسغُٓ R׳إرا وبْ اٌغزس 

 أوذريذ انحمط  

 

 َشزك اسُ األٔذسَذ ِٓ اسُ اٌحّط اٌىشثىوسٍٍُ اٌّىافك ٌه ِغ حزف ٌفع حّط و رؼىَعه ثٍفع أٔذسَذ.

 كهىرور األسيم  

ٌّىافك ٌه ِغ رؼىَط ٌفع حّط ثٍفع وٍىسوس و رؼىَعه اٌّمطغ وَه ة َشزك اسُ وٍىسوس األسًُ ِٓ اسُ اٌحّط ا

 وًَ.
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 األميذاخ 

 

َشزك اسُ األُِذ اٌغُش اٌّزجبدٌخ ِٓ اسُ اٌحّط اٌىشثىوسٍٍُ اٌّىافك ٌهب ِغ حزف وٍّخ حّط و رؼىَعه اٌّمطغ 

 إٌهبئٍ وَه ثىٍّخ أُِذ.

ِزجىػب ثبسُ اٌغزس اٌّشرجػ ثزسح األصود  Nَسجك اسُ األُِذ ة ذاي ثبٌٕسجخ ٌألُِذاد األحبدَخ االسزجذاي أو صٕبئُخ االسزج

 ثبٌٕسجخ ٌألُِذاد اٌضٕبئُخ االسزجذاي ِزجىػب ثبسُ اٌغزوس اٌّشرجطخ ثزسح األصود. N ،Nأو 

 أميىيح - αتعريف األحماض   

حُش رغزّغ ػًٍ إُِٔى هٍ ِشوجبد حّعُخ ِزؼذدح اٌىظُفخ اٌىُُّبئُخ حّط أو اٌّغّىػخ  إُُِٔخ – αاألحّبض 

 .NH2 —و األُِٕى  COOH —ػًٍ اٌّغّىػخ وشثىوسًُ األلً 

 Cαرىىْ ِغّىػزب اٌىشثىوسًُ و األُِٕى ِشرجطزُٓ ثٕفس رسح اٌىشثىْ اٌزٍ ٔشِض ٌهب ة  إُُِٔخ – αاألحّبض فٍ 

 :إُُِٔخ هٍ – α، فزىىْ اٌصُغخ اٌؼبِخ ٌألحّبض 

 

 أميىيح - αتسميح انحمط 

 ع حّط إُِٔى و ٕٔهٍ االسُ ثّمطغ وَه.َجذأ اسُ اٌّشوت ثٍف

عزس أٌىٍٍُ، رشلُ أغىي سٍسٍخ وشثىُٔخ اثزذءا ِٓ اٌىشثىْ اٌىظُفٍ ٌّغّىػخ  Rإرا وبٔذ اٌّغّىػخ 

 اٌىشثىوسًُ و ٔحذد أسلبَ ِغّىػخ إُِٔى و األٌىُالد اٌزٍ رزخً فٍ رشوُت اٌغضَئخ.
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II- انكرتىن انالمثماثم 

ِشرجطخ ثأسثغ رساد أو ِغّىػخ رساد ِخزٍفخ فُّب  tétraèdreثىْ سثبػُخ األوعه ٔسٍّ وشثىْ اٌالِضّبصً رسح وش

 .C* ׃ثُٕهب. ٔشِض ٌٍىشثىْ اٌالِضّبصً ة 

 

III- جذول يهخص انكشف عه تعط انمجمىعاخ انمميزج 

خبصُخ فُضَبئُخ ووُُّبئه ُِّضح، رمشْ وً ِغّىػخ ُِّضح  اٌؼعىَخ رىعذ ِغّىػبد ُِّضح رّٕح ٌٍغضَئبد

 . اٌغذوي اٌزبٌٍ ٍَخص ثؼط سوائض اٌىشف ػٓ ثؼط اٌّغّىػبد اٌُّّضح.ئفخ عضَئبد ػعىَخثطب

 

VI- تطثيقاخ 

 انطائفح انمجمىعح انمميزج رائز انكشف

رؼطٍ اٌّشوجبد اٌهبٌىعُُٕخ ِغ أَىْ اٌفعخ   
+

gA  

 (gAAساست  )

| 

— C —X 

| 
 انمركثاخ انهانىجيىيح

 رزفبػً ثؼط اٌىحىٌُبد ِغ ثشِٕغٕبد اٌجىربسىَ

| 

— C —OH 

 
 انكحىنياخ

  - DPNH2, 4رؼطٍ األٌذهُذاد ساست أصفش ِغ 

  وساست أحّش ِغ ِحٍىي فهٍُٕغ
 األنذهيذاخ

و الشٍء ِغ  -DNPH2, 4رؼطٍ  ساست أصفش ِغ 

  ِحٍىي فهٍُٕغ
 انسيتىواخ

 اٌّحٍىي حّعُخ 

 

 األحماض انكرتىكسيهيح

 ي()حّعُخ اٌّحٍىاٌمبػذَخ 

| 

— C —NH2 

| 
 األميىاخ


