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 تفاعليت الودووعاث الوويسة

Réactivités des groupes caractéristiques 

I- تفاعليت الكحوالث 

 أكسدة الكحوالث -1

 
 األكغذح انزخشٚجٛخ نإلٚضبَٕل :يضبل 

OHCOOlOHHC 22252 323)(  

 

 الوعتدلت للكحوالثاألكسدة  -1

 تعريف -أ

األكغذح  :األكغذح انًعزذنخ نهكحٕالد ْٙ األكغذح انزٙ رحذس دٌٔ رحطٛى انٓٛكم انكشثَٕٙ نجضٚئخ انكحٕل. ٔ ْٙ َٕعبٌ

 انحفضٚخ ٔ األكغذح ثبنًشكجبد األٔكغجُٛٛخ.

 (Ptأٔ انجالرٍٛ  Cuٔ ْٙ انزٙ رزى ثٕجٕد حفبص )انُحبط  :ألكسدة الحفسيت ا -ب

 الكحول األوليأكسدة  

 أكغذح اإلٚضبَٕل ثضُبئٙ األٔكغجٍٛ ٔ ثٕجٕد حفبص كبنُحبط انًزْٕج أٔ انجالرٍٛ. :هثال

 :اإلٚضبَٕل ٚزأكغذ إنٗ اإلٚضبَبل حغت انًعبدنخ انزبنٛخ

 
 :اإلٚضبَبل انًزكٌٕ ٚزأكغذ ثذٔسِ حغت انًعبدنخ انزبنٛخ

 
أكغذح انكحٕالد األٔنٛخ رعطٙ األنذْٛذاد )عُذ اعزعًبل يؤكغذ ثكًٛخ َبقصخ أ٘ ثزفشٚظ(. األنذْٛذ ٚزحٕل  :هلحوظت

 ثذٔسِ عُذ اعزعًبل انًؤكغذ ثكًٛخ صائذح أ٘ ثئفشاط(.
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 أكسدة الكحول الثانوي

 

 أكغذح انكحٕالد انضبَٕٚخ رعطٙ انغٛزَٕبد :هلحوظت 

 

 انكحٕل انضبنضٙ ال ٚزأكغذ فٙ َفظ انظشٔف انزجشٚجٛخ. :هام 

اخزضال يع انًشكجبد  –ٔ ْٙ انزٙ رحصم خالنٓب رفبعالد أكغذح  : وعتدلت بالوركباث األوكسدينيتألكسدة الا -ج

األٔكغجُٛٛخ  22

4 / MnMnO  أو 32

)(72 / CrOCr aq. 

 

 نشاط التدريبي

 
 النتائح التدريبيت

 
  

 هالحظاث

Mnَالحظ اخزفبء انهٌٕ انجُفغجٙ ٔ ٚصجح انًحهٕل عذٚى انهٌٕ أ٘ ركٌٕ إَٔٚبد  2ٔ  1فٙ األَجٕثٍٛ   
2+

. 
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َٕٚبد انًًٛض ألاخزفبء انهٌٕ انجُفغجٙ عذو َالحظ  3 فٙ األَجٕة 

4MnO. 

 ٚزأكغذ.أٔل نى  -2-يضٛهجشٔثبٌ  -2أٔل ، ثًُٛب  -1-َغزُزج أٌ ُْبك أكغذح ثٕربٌ 

األكغذح ثبعزعًبل إَٔٚبد  : 2الوناولت 

4MnO .ثئفشاط 

 

 استثوار

 

 خالصت

 :ًٚكٍ رعًٛى ْزِ انُزبئج كبنزبنٙ 

 :ثُٛخ انكحٕل رؤصش عهٗ األكغذح انًعزذنخ ٔ رنك عهٗ انشكم انزبنٙ

 كربوكسيليت.األكسدة الوعتدلت للكحوالث األوليت تعطي ألدهيداث ثن أحواض   

عُذ أكغذح كحٕل أٔنٙ ثبعزعًبل كًٛخ َبقصخ نهًؤكغذ فئَّ ٚزحٕل إنٗ أنذْٛذ ٔ ركٌٕ انًضدٔجخ يؤكغذ يخزضل   

OHCHRCHOR :انًشرجطخ ثبنكحٕل ٔ انًشبسكخ فٙ ْزا انزفبعم ْٙ  2/  

OHCHReaqHaqCHOR  

22)(2)( 

أٔل فٙ ٔعظ حًضٙ ثبعزعًبل كًٛخ َبقصخ نألَٕٚبد  -1-أكغذح انجٕربٌ  هثال:

4MnO  التً تلعب دور المؤكسد و التً تؤدي

CHOHC إلى البوتانال 73. 

 :يعبدنخ انزفبعم

)2)(2)((5 73273

  eaqHaqCHOHCOHCHHC 

)4)(5)(8)((2 2

22

4 OHaqMneaqHaqMnO   

OHaqMnaqCHOHCaqHaqMnOOHCHHC 2

2

73

2

4273 8)(2)(5)(6)(25   

يخزضل  ٔ ركٌٕ انًضدٔجخ حًط كشثٕكغٛهٙ،نهًؤكغذ فئَّ ٚزحٕل إنٗ  صائذحعُذ أكغذح كحٕل أٔنٙ ثبعزعًبل كًٛخ  

OHCHRCOOHR :يؤكغذ انًشرجطخ ثبنكحٕل ٔ انًشبسكخ فٙ ْزا انزفبعم ْٙ / 2/  

OHOHCHReaqHaqCOOHR 22 84)(4)(  
 

نألَٕٚبد  صائذحكًٛخ أٔل فٙ ٔعظ حًضٙ ثبعزعًبل  -1-أكغذح انجٕربٌ  هثال:

4MnO  التً تلعب دور المؤكسد و التً تؤدي

COOHHC وٌكالبوتانحمض إلى  73. 

 :يعبدنخ انزفبعم

)4)(4)((5 732273

  eaqHaqCOOHHCOHOHCHHC 

)4)(5)(8)((4 2

22

4 OHaqMneaqHaqMnO   

OHaqMnaqCHOHCaqHaqMnOOHCHHC 2

2

73

2

4273 11)(4)(5)(12)(45   

 :ًٚكٍ أٌ َعزجش أٌ رحٕل انكحٕل األٔنٙ إنٗ حًط كشثٕكغٛهٙ ٚزى ٔفق يشحهزٍٛ ْٙ :هلحوظت

OHCHReaqHaqCHOR :(1التحول )  

22)(2)( 

 :(2التحول )  eaqHaqCOOHRlOHaqCHOR 2)(2)()()( 2 

 األكسدة الوعتدلت للكحوالث الثانوبت تعطي السيتوناث.  
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ركٌٕ انًضدٔجخ يخزضل / يؤكغذ انًشرجطخ  األكغذح انًعزذنخ نهكحٕل انضبَٕ٘ إنٗ رحٕنّ إنٗ عٛزٌٕ، ٔرؤد٘ 

OHRCHRRCOR :ثبنكحٕل ٔ انًشبسكخ فٙ ْزا انزفبعم ْٙ  )'(/'. 

)()'(2)(2)(' aqOHRCHReaqHaqRCOR   

رى فٛٓب اعزعًبل فٙ انحبنخ انزٙ أٔل إنٗ انجٕربٌَٕ -2-رًذ أكغذح انجٕربٌ ( 2)انًُبٔنخ فٙ انُشبط انزجشٚجٙ 

األَٕٚبد 

4MnO .ثزفشٚظ 

 :يعبدنخ انزفبعم

)2)(2)()()((5 352352

  eaqHaqCHOCHCaqCHOHCHHC 

)4)(5)(8)((2 2

22

4 OHaqMneaqHaqMnO   

OHaqMnaqCHOCHCaqHaqMnOaqCHOHCHHC 2

2

352

2

4352 8)(2)(5)(6)(2)()(5   

 الكحوالث الثالثيت ال تتأكسد في نفس الظروف التدريبيت.  

 :رخزهف األكغذح انًعزذنخ نهكحٕالد حغت صُفٓب. ٔ َهخص رنك فٙ انجذٔل انزبنٙ :خالصت

 

 تفاعالث إزالت الواء -2

ٛزكٌٕ غبص ٚؤد٘ ف، انًشكضأٔ حًط انكجشٚزٛك  انًغخٍ Al2O3األنٕيُٕٛو عُذ رًشٚش ثخبس اإلٚضبَٕل عهٗ أٔكغٛذ 

 إنٗ اخزفبء نٌٕ يحهٕل صُبئٙ انجشٔو يًب ٚذل عهٗ ركٌٕ أنكٍٛ.

 

 :ثصفخ عبيخ ٚكزت رفبعم إصنخ انًبء كبنزبنٙ

 

 تفاعالث االستبدال -3

 )أٔ يجًٕعخ رساد(، ثزسح أخشٖ )أٔ يجًٕعخ انزساد(.خالل رفبعم االعزجذال، رعٕض رسح 

 HX (XCHٚحصم انًشٔس يٍ انكحٕل إنٗ يشكت ْبنٕجُٛٙ يٕافق نّ ثزفبعم انكحٕل يع ْبنٕجُٕٛس انٓٛذسٔجٍٛ 

 :ٔفق انًعبدنخ انزبنٛخ (X —)ثبنًجًٕعخ انًًٛضح  (OH —)(، حٛش ٚزى اعزجذال انًجًٕعخ انًًٛضح XH أٔ rBXأٔ 
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R— XH  +   X   — H    ——→  R—X + H2O 

 .Brأٔ  Iأٔ  Clعجبسح عٍ ْبنٕجٍٛ :  H هلحوظت :

حٛش ٚزى اعزجذال انًجًٕعخ كًب ًُٚك أٌ ٚحذس انزحٕل انعكغٙ، حٍٛ ٚؤصش يحهٕل قبعذ٘ عهٗ يشكت ْبنٕجُٛٙ، 

 :ٔفق انًعبدنخ انزبنٛخ (OH —)ثبنًجًٕعخ انًًٛضح  (X —)انًًٛضح 

XH —   + H —R     →  R—OH + X
- 

 الترهين الوظيفي -3

 

 هردود التصنيع -3

 

II- تطبيقاث 


