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  الجلسة الثامنة

  بعض التفاعالت الكیفیة لكشف الزمر الوظیفیة في المركبات العضویة
  .ذرة أو مجموعة ذرات مسؤولة عن الخصائص النوعیة للمركب العضوي :  الوظیفیة زمرةال
  .الوظیفیة المعینة لنفس نوع التفاعالت في كل جزيء توجد فیھ  الزمرةتخضع  -
  ) .النوع ( الوظیفیة لھا نفس الخواص وتقع في نفس الفئة  الزمرةالمركبات التي تحتوي على نفس  -

  األغوال
بعدد مماثل من ذرات الھیدروجن  دروكسیل واحدة أو أكثرھتنتج عن استبدال زمرة مركبات عضویة تعد األغوال 

  . في الفحوم الھیدروجینیة األلیفاتیة
  )  دروكسیلالھ(  OH–الوظیفیة  الزمرة،  الرمز العام لمجموعة األلكیل Rحیث     R-OH:  الصیغة العامة

دروكسیلیة مباشرة بالحلقة العطریة تدعى عندما ترتبط الزمرة الھ، عطریة  وقد تكون األغوال مركبات ألیفاتیة أو
  . Ar-OHالمركبات بالفینوالت ولھا الصیغة العامة 

  .)محل عضوي ومعقم(اإلیتانول    CH3-CH2-OH  ، )محل عضوي(المیتانول    CH3-OH : أمثلة 
  

 الكواشف العامة عن األغوال
  :تفاعل الكسانتوجین

  .وھو التفاعل النوعي للكشف عن الزمرة الغولیة بشكل عام
تفاعل األغوال مع یتمیز ھذا االختبار بحساسیة عالیة جداً ویقوم على تشكل كسانتوجینات النحاس بنیة اللون عند 

  .ثنائي كبریت الكربون في وسط قلوي
R-OH + CS2 + KOH → R-O-C-SK + H2O 

S                                                        
  كسانتوجینات البوتاسیوم                                        

4ROC-SK + 2CuSO4 → RO-C-SCu +(RO-C-S)2 + 2K2SO4 
S                                  S                    S                                               

  نحاسكسانتوجینات ال                                                               
ثنائي كبریت الكربون وقطعة من  إلیھاضع في أنبوب اختبار قلیالً من المادة المدروسة وأضف : طریقة العمل

  .محلول كبریتات النحاس إلیھسّخن األنبوب ضمن حمام مائي وأضف . ھدروكسید البوتاسیوم الصلب
إن كانت المادة المدروسة غوالً سیختفي اللون األزرق لمحلول كبریتات النحاس ویظھر عوضاً عنھ لون بني فاتح 

   .لمركب كسانتوجینات النحاس 
  ز بین األغوال األولیة والثانویة والثالثیةالتمیی

  
  :األكسدة ببرمنغنات البوتاسیوم

لدھیدات الموافقة ومنھ األ تتأكسد األغوال األولیة بسھولة ببرمنغنات البوتاسیوم في وسط حمضي معطیة -
نستدل على حدوث التفاعل بزوال اللون البنفسجي للبرمنغنات وانطالق رائحة . الحموض الكربوكسیلیة

  .األلدھید الممیزة
  . معطیة الكیتونات  2CH-OH(CH3)مثال الغول االیزوبروبیلي تتأكسد األغوال الثانویة  -
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 .في الشروط العادیة 3C-OH(CH3)مثال غول ثالثي البوتیل ال تتأكسد األغوال الثالثیة  -
  
  

  
  

وقطرتین من محلول برمنغنات ) ایتانولوأ میتانول(ضع في أنبوب اختبار قطرتین من الغول األولي: طریقة العمل
الحظ زوال اللون الوردي ، سخن ضمن حمام مائي . وثالث قطرات من حمض الكبریت الممدد )0.1N(البوتاسیوم 

للمحلول ویتوضع راسب بني اللون من أكسید المنغنیز الذي ینحل بزیادة من حمض الكبریت بسبب تشكل كبریتات 
  .رائحة الممیزة لأللدھیدات المختلفةالحظ انطالق ال، المنغنیز عدیم اللون 

  
  لتمییز بین االیتانول والمیتانولا

  
  :تفاعل األسترة - 1

  
  :اإلتیلي الكشف عن الغول

بإضافة حمض ویمكن تسریع التفاعل ، تتفاعل الحموض الضعیفة كحمض الخل مع الغول اإلتیلي بشكل بطيء جداً 
  :المعادلة التالیةفیتشكل استر خالت االتیل وفق ، كوسیط الكبریت المركز

OHHCOOCCHOHHCCOOHCH H
2523523 

  

من الغول  مل 0.5بتجھیز الحمام المائي بدرجة غلیان الماء أوالً، ثم یوضع في أنبوب اختبار قم   :طریقة العمل 
قطرتین من حمض الكبریت المركز، یوضع األنبوب في الحمام المائي  من حمض الخل و مل 0.5اإلتیلي ثم أضف 

یتم التعرف علیھا استر خالت االتیل الناتجة عن تشكل  الفواكھلعدة دقائق، یالحظ انطالق رائحة ممیزة تشبھ رائحة 
  .بتقریب جزء من األبخرة بجوار األنف

  :الكشف عن الغول المیتیلي

ل المیتیلي معطیة إسترات ذات رائحة ممیزة، كتفاعل حمض السالیسیلیك مع تتفاعل الحموض العطریة مع الغو
الغول المیتیلي في وسط حمضي ویتم ذلك بتجھیز الحمام المائي بدرجة غلیان الماء أوالً، ثم یوضع في أنبوب 

ض غ من حم 0.5مل من الغول المیتیلي، یضاف إلیھ قطرتین من حمض الكبریت المركز، ثم یضاف  1اختبار 
) فیكس(السالیسیلیك، یوضع األنبوب في الحمام المائي لعدة دقائق، یالحظ انطالق رائحة ممیزة تشبھ رائحة النعنع 

الناتجة عن تشكل سالیسیالت المیتیل یتم التعرف علیھا بتقریب جزء من األبخرة بجوار األنف، وھي موجودة في 
  .بعض المستحضرات الصیدالنیة المسكنة لآلالم العضلیة
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 :تفاعل الیودوفورم - 2
عالیة الفعالیة بخاصة االیتانول  -CH3یعد ھذا التفاعل ممیزاً لجمیع المركبات العضویة ذات زمرة المیتیل 

 CH3-CO-CH3 واألسیتون   CH3-CHOاالست ألدھید  إلىواألغوال ذات الصیغة بصورة عامة إضافة 
لھذا یمكن استخدام ھذا التفاعل للتمیز بین المیتانول واالیتانول . الخ....  R-CO-CH3ات ومتیل الكیتون  

  . CHI3 الذي یعطي عند تفاعلھ مع محلول الیود في یود البوتاسیوم بوسط قلوي راسب أصفر من الیودوفورم
  

مل من محلول ھیدروكسید الصودیوم 2مل من االیتانول و1ضع في انبوب االختبار : طریقة العمل
)2M(،عندھا ،حتى یصبح لون المحلول بني فاتح ،أضف قطرة فقطرة من محلول الیود في یود البوتاسیوم

  .CHI3ستالحظ تشكل راسب أصفر من مركب الیودوفورم 
  .نتیجة سلبیة مع ھذا االختبار المیتانولیعطي 

  
  )مركبات الكربونیل ( األلدھیدات والكیتونات  

                                      
       .سلسلة ذرات الكربون طرفمركبات عضویة ترتبط فیھا مجموعة الكربونیل بذرة كربون في : األلدھیدات 
  CHOالزمرة الوظیفیة ،  RCHOالصیغة العامة

R السلسلة ضمنتقع  ،بذرات كربونمركبات عضویة ترتبط فیھا مجموعة الكربونیل : الكیتونات  C
O

R.                
وفي حفظ العینات في مختبرات علم األحیاء في  أبسط األلدھیدات ویستخدم HCHO   :)الفورمالدھید(  الالمیثان *

 . صناعة الدھانات والحبر والورق
  تركیب بعض مزیالت طالء األظافر : أبسط الكیتونات ویستخدم في33COCHCH : )األسیتون( بروبانون  * 
 .مذیب عضوي  ،  

 .السكاكر ھي ألدھیدات وكیتونات متعددة الھدروكسیل -
 

  التفاعالت العامة للكشف عن الزمرة الكربونیلیة في األلدھیدات والكیتونات
  

  .والكیتونات والتي تتعلق بوجود زمرة الكربونیل في جزیئاتھااأللدھیدات  وھي التفاعالت المشتركة بین
  :التفاعل مع تحت كبریتیت الصودیوممن ھذه التفاعالت 

  
CH3                                             CH3               OH                  

                                        CO    +  NaHSO3 →                   C                               
CH3                                            CH3              SO3Na             

  
  .مض لعافت وھ لعافتلاو ،حیث یتشكل راسب بلوري أبیض اللون
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  األلدھیدات والكیتوناتتفاعالت التمییز بین 
  

 ) :تفاعل المرآة الفضیة(  تولنزتفاعل  - 1
تعطي األلدھیدات مع ھذا ، Ag(NH3)2OHكاشف تولنز عبارة عن محلول نترات الفضة النشادریة     

الكاشف تفاعالً إیجابیاً یتمثل بترسب معدن الفضة على جدار األنبوب الداخلي على شكل مرآة لھذا یسمى 
 لمركبات األلدھیدیةل وھذا یرجع إلى القدرة اإلرجاعیة. تفاعل مرآة الفضة Silver mirrorھذا التفاعل 

  .حیث ترجع أیون الفضة إلى الفضة المعدنیة
  .ألن الكیتونات ال تمتلك قدرة إرجاعیة، مع ھذا الكاشف تفاعل إیجابي التعطي الكیتونات

R-CHO + 2 Ag(NH3)2OH → RCOONH4+ 2Ag↓+ H2O +3NH3 
  : طریقة العمل

  .صودیوموھیدروكسید ال %)5(الفضةمن نترات ) مل1(امزج في أنبوب اختبار حجمین متساویین  -
المتشكل في الخطوة  أضف ھیدروكسید األمونیوم المركز قطرة فقطرة حتى انحالل راسب أكسید الفضة -

 .األولى
لم یظھر راسب على البارد سخن ضمن حمام مائي  إذا، أضف عدة قطرات من محلول المركب الكربونیلي  -

على شكل راسب أسود أو بني اللون أو على  إماة المعدنیة والحظ ترسب الفض ،°60Cدرجة الحرارة حوالي 
 . لألنبوبعلى الجدار الداخلي  المعةشكل طبقة 

وكمیة وافرة من ، عند انتھاء التجربة یتم تفكیك ناتج التفاعل بغسل أنبوب االختبار بحمض اآلزوت الممدد -
 .الماء

 .تستخدم ھذه الطریقة في تفضیض الزجاج -
  
  :لنغفھالتفاعل مع كاشف  - 2

)تملك المركبات األلدھیدیة قدرة إرجاعیة فھي ترجع كاشف فھلنغ عبارة عن  المنحل في ملح طرطرات  (
−الصودیوم والبوتاسیوم  (   :وفق التفاعل التالي (

− + 2 ( ) → − +
أحمر آجري

↓ +2  

. ثم یضاف حجم مماثل من المحلول األلدھیدي ویمزج جیداً ) Bو A(من كاشف فھلنغ مل  1یوضع  :طریقة العمل
یسخن المحلول على حمام مائي بالقرب من درجة الغلیان فینتج راسب بلون أحمر آجري دلیل القدرة اإلرجاعیة 

  .لأللدھید

  .إرجاعیةألن الكیتونات ال تمتلك قدرة ، التعطي الكیتونات مع ھذا الكاشف تفاعل إیجابي
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  األحماض الكربوكسیلیة
  

  COOHصیغة الزمرة الوظیفیة ، RCOOHلھا الصیغة العامة مركبات عضویة  
  : یوباكحسب اإل تسمیة األحماض الكربوكسیلیة

 ویك      + األلكان  اسم +حمض 
  ّالمركبات التالیة سم: 

                          O                                                 O                                                  
H-C-OH                                                         CH3-C-OH                                

  حمض إیثانویك                                                           حمض میثانویك                           
 )           ستیك حمض الخل أو األ(                      )فورمیكحمض النمل أوال(          

  
  مثال  عدد مجموعات الكربوكسیل

  میثانویك ، إیثانویك ، بروبانویك  1
  2(COOH)الیك زاألوك  2
  )حمض اللیمون( الستریك  3

  
  :اختبار الخواص الحمضیة للحموض الكربوكسیلیة - 3

  :التأثیر في المشعرات الكیمیائیة -

تؤثر الحموض الكربوكسیلیة في المشعرات الكیمیائیة بصورة عامة معطیة الشكل الحمضي للمشعر مما یساعد على 
  .كشف الوظیفة الحمضیة الكربوكسیلیة بشكل أولي

. فتتلون باللون األحمر) حمض الخل(تغمس ورقة عباد الشمس الزرقاء بمحلول حمض كربوكسیلي  :طریقة العمل
من مشعر فینول فتالئین، یالحظ بقاء  قطراتمن حمض كربوكسیلي، یضاف إلیھ  مل 1یؤخذ أنبوب اختبار یحوي 

من  قطرات إلیھمن محلول حمض كربوكسیلي، یضاف  مل 1المحلول عدیم اللون، یؤخذ أنبوب اختبار یحوي 
  .مشعر برتقالي المیتیل ویالحظ تلون المحلول باللون األحمر الوردي

  :تأثیر الحموض الكربوكسیلیة في محالیل تحوي شوارد ثاني كربونات أو شوارد كربونات -

أو محلول كربونات الصودیوم  NaHCOتتفاعل الحموض الكربوكسیلیة مع محلول ثاني كربونات الصودیوم 
Na CO وفق التفاعالت التالیة:  

R − COOH + NaHCO → R − COONa + H O + CO ↗ 

2R − COOH + Na CO → 2R − COONa + H O + CO ↗ 

غرام من كربونات الصودیوم أو ثاني كربونات الصودیوم، ثم یضاف  0.5یوضع في أنبوب اختبار  :طریقة العمل
ان مع انطالق فقاعات یحرك المزیج حتى التجانس، یالحظ حدوث فور) حمض الخل(من حمض كربوكسیلي  مل1

  .دلیل تفكك أمالح ثاني كربونات أو الكربونات بالتأثیر الحمضي COغازیة ضمن أنبوب اختبار وھو غاز 

  :الكشف عن الحموض ثنائیة الكربوكسیل -
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یملك الحمض ثنائي الكربوكسیل حمض الحماض القدرة على التأكسد بشكل أسھل من حمض الخل معطیاً غاز ثاني 
  .الكربونأوكسید 

HOOC − COOH + [O] ⎯⎯⎯ H O + 2CO ↗ 

من محلول برمنغنات  3سم 1یوضع عدة بلورات من حمض الحماض في أنبوب اختبار ویضاف  :طریقة العمل
وقطرات من حمض الكبریت المركز، سخن األنبوب والحظ زوال لون برمنغنات البوتاسیوم % 10البوتاسیوم 

  .COالبنفسجیة وانطالق غاز 

 اإلســـــــــــترات
. تحضر من تفاعل األغوال مع الحموض الكربوكسیلیة، مشتقة من الحموض الكربوكسیلیة مركبات عضویة     

  .وي على مجموعات كربوكسیل حلت فیھا مجموعة ألكیل محل ھیدروجین مجموعة الھیدروكسیل حت
 COORصیغة الزمرة الوظیفیة ،  RCOORالصیغة العامة 

                                                                       
  :      تسمیة اإلسترات حسب األیوباك * 

  ) .وات(بــ ) ویك( اسم الحمض الكربوكسیلي نستبدل + اسم مجموعة األلكیل
  سم المركبات التالیة  

CH3-COO-CH3                        H-COO-CH3                   CH3-CH2-CH2-COO-C2H5            
 واتبوتان إیثیلإیثانـوات                                  میثیلمیثانـوات                       میثیل  
  .تنحل بالمحالت العضویة ، غیر منحلة بالماء، االسترات مواد سائلة -
  .أیزوأمیل األسیتات یوجد في الموز ، ة عن بعض النكھات الممیزة للنبات مسؤول -
ألن  لھا رائحة ، )العاب أطفال ، أقالم، ممحاة، عطور(وبعض األدوات  تستخدم اإلسترات منكھات لألغذیة -

  .األزھار والثمار والزیوت العطریة 
   ؟عن االسترات كیف نكشف -

  .كالھیدروكسامی السترات بتفاعل حمضیتم الكشف عن ا

یقوم مبدأ ھذا التفاعل على أن االسترات تتحول عند معالجتھا بالھیدروكسیل أمین  :كمیتفاعل حمض الھیدروكسا -
  .إلى حمض الھیدروكسامیك الذي یشكل مع شاردة الحدید معقد ملون باللون األحمر إلى بنفسجي

NH2 OH + RCOOR' 
OH

- R CONHOH + R'OH

Fe
+3

+ R CONHOH
H

+

R C

O

N O 

H

3
Fe

  

ھیدروكسیل أمین %) 7(من محلول  مل 1ضع قطرات من االستر في أنبوب اختبار وأضف إلیھ  :طریقة العمل
NHھیدروكلوراید  OH. HCl  من محلول ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم  مل 1المشبع بالمیتانول، أضف

ثم ) جانس الخلیطأضف اإلیتانول عند الحاجة لت(یسخن المحلول في حمام مائي مغلي . المشبع بالمیتانول%) 10(
الحظ تلون ورقة عباد الشمس إلى اللون  HCl(2N)دعھ یبرد ببطء، حمض الوسط بمحلول حمض كلور الماء 
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Fe)كلورید الحدید المائي  (%10)الوردي ثم أضف نقطتین من محلول  ، فیظھر لون أحمر إلى بنفسجي دلیل (
  .على وجود االستر

  بالمیتانول؟علل استخدام ھیدروكسید الصودیوم المنحل  -
Fe)كلورید الحدید المائي علل تحمیض الوسط قبل إضافة  -   ؟(

  األمیدات

تحوي على مجموعات كربوكسیل حلت فیھا زمرة أمینو محل . مركبات عضویة مشتقة من الحموض الكربوكسیلیة 
  .دروكسیل الھ زمرة

 2CONHصیغة الزمرة الوظیفیة ،  2RCONHالصیغة العامة 
2CONHHمركبات صلبة باسثناء الفورم أمید  -  . 
  Ampicillinتدخل في تركیب األدویة مثل المضاد الحیوي األمبیسیلین، األمیدات الحلقیة تدعى الالكتامات  -

  كیف نكشف عن األمیدات؟ -

  :النشادر وفق التفاعل اآلتيینطلق غاز الكربوكسیلي وتتفكك األمیدات في الوسط القلوي معطیة ملح الحمض 

R − CO − NH + NaOH
 Δ 
→ R − COONa + NH ↗ 

والذي یتم الكشف عنھ من رائحتھ الواخزة أو بتقریب ورقة عباد الشمس الحمراء المبللة بالماء فینقلب لونھا إلى 
  .األزرق نوللا

الصودیوم المركز،  دروكسیدمن محلول ھ مل 1و 23CONHCHمن محلول األسیت أمید مل1یوضع  :طریقة العمل
والذي یتم الكشف عنھ من رائحتھ الواخزة أو بتقریب ورقة  NHحمام مائي فینطلق غاز النشادر  ضمن خنویس

 .األزرق اللون فینقلب لونھا إلىمن فوھة أنبوب االختبار عباد الشمس الحمراء المبللة بالماء 


