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    I تعريف بعض المركبات العضوية األوكسجينية تعريف بعض المركبات العضوية األوكسجينية تعريف بعض المركبات العضوية األوكسجينية تعريف بعض المركبات العضوية األوكسجينية::::

                                          1)))) الكحوالت  الكحوالت  الكحوالت  الكحوالت ::::

                                                         أ أ أ أ) ) ) ) تعريفتعريفتعريفتعريف::::
��� �أ�� ������� ������  )ا�����ة ������� ا���
روآ���  ( . OH− ������� ا��(�)���'& %$#"� ا��!�ل ا  

  .ا�����ن ا����. ��������� ا��(�)�� #��- �������ن ا��(�)+ -
+���
ر أ�%  ( −+12nnHC   ) /�!� OHHC nn −+12  +��!�3ت ��01 آ��#�ا��6�7 ا5%����� ا����4 �  

��� �C أ��Bء ا@���?�ت ا���ا<�8 ��41#= ا�>�89 (;ن) ��:�89 (#�).���!�(�: �E1F أ��Bء ا��Dور ا3�� 
:��Hأ� 

I�Bا E>ا���ا +��� اB& ا@���ن �6�J I16�J ا��
ر ا@�
��H���3− اCH  4CH  ا����Hن 

��H#552− اHC  62HC  ا�H#5ن 

�ا��� و��  −73HC  83HC نا��� و��   

94HC− ا������  104HC  ا�����ن 

��1K���115− اHC  125HC  ا���1Kن 

����136HC− ا���  146HC  ا�����ن 

                                                                        بببب) ) ) ) تسمية الكحوالت تسمية الكحوالت تسمية الكحوالت تسمية الكحوالت ::::
# E>ن ا���ا��  . ا@���نإ�- ?��#� اB&)ول (ا�>N� �89 إE1F �>�L أB& ا��!�ل �C أB& ا@�

:��Hأ� 
OHCH3 ---- ---- --     ���Hن > ���H?�ل   

OHHC 52 ------ ----     إ#�Hن > إ#�H?�ل   

OHHC 73 ��?�ل و �� ----- --- --��نو    �� >  

OHHC 94 ---- --- ---     ����ن > ���O?�ل   
E��? ��Pلو( ا�>�89 دا (��B�B@ا ��?������ ا���
ل ��- ��NL ا�����ن ا��(�)+ <+ ا��# C��� &R�6 رJS�.  

:��Hأ� 

 

                                                                           جججج)))) أصناف الكحوالت أصناف الكحوالت أصناف الكحوالت أصناف الكحوالت: : : : 
.ا@و���، ا��H?�#� وا���H��H:  ف�U<U أ�KJإ�- �TK7 ا��!�3ت   

 

 تفاعالت األسترة والحلمأة
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                                                   2)))) األحماض الكربوكسييلية  األحماض الكربوكسييلية  األحماض الكربوكسييلية  األحماض الكربوكسييلية ::::

                                                                                                                                                                                                                          أ  أ  أ  أ) ) ) ) تعريفتعريفتعريفتعريف::::
�� )وآ��� ���������� ا� (��وه+ ��%
 دا�Y +> ��Pف ا�� COOH−  �"#$% &'� +�ا������� ا��(�)��ا�!�= ا�����آ��  

HCO2− −COOH أو   ��?����:و#��$ إ���� آD�\  ب. ��!�= ا�  

 

                                                                        ب ب ب ب) ) ) ) تسمية الحمض الكربوكسيلي تسمية الحمض الكربوكسيلي تسمية الحمض الكربوكسيلي تسمية الحمض الكربوكسيلي ::::
 &Bا E1F# +�.  وآ��� �9= <+ ا��8
�� إ�- ?��#� اB& ا@���ن)و#\(�C أB& ا@���ن ا���ا<N�  E إ�L<� ا�>�89 ا�!�= ا�����آ��  

 : ��Hأ� 
HCOOH  \#�?�H����9= ا < �H��    ن---- ---- --  

COOHCH3 ---- ---- --    إ#�Hن > ا�H#5?�ك�9=   

COOHCHCH −− 23 ------ ----    ����ن > #\����?��9= ا�   
�� ا�����?�� دا��P ا?�>C� �R ا�����ن ا��(�)+.���!�(� : ������K �_��9ض ا�����آ����� ��R& ا��� 

 

                                          3))))أندريد الحمض الكربوكسيليأندريد الحمض الكربوكسيليأندريد الحمض الكربوكسيليأندريد الحمض الكربوكسيلي::::

                                                          أ                                                      أ                                                      أ                                                      أ) ) ) ) تعريفتعريفتعريفتعريف::::    

    

 

                                                                                                                                                                                                                        بببب) ) ) ) تحضير أندريد الحمض الكربوكسيليتحضير أندريد الحمض الكربوكسيليتحضير أندريد الحمض الكربوكسيليتحضير أندريد الحمض الكربوكسيلي: : : : 
  


	�  ، و����د� C°700 ��� در�� ا���ارة ا���� أ��ر	� ����� 	� �� !ا�&���آ!�$# ا�()'" �� ا���� ا�&���آ!�$# ، �"�  
( 104OP أوآ!�� ا�/�0/�ر  (  .�$�"ء '�ي  

��"/6� �� ا��"ء ���  إو	� 4)ل ه1ا ا�	
� ��8��زا�
. �$��� ا�&���آ!�$#�  

 
� أ��ر	�  �"0� ا���� ا�&���آ!�$# ا���ا<=  ، �> �;��	!�: ا��9ر 	�$&� ��? �.	� آ$�  

33 CHCOOCOCH −−−−   @	��"A	Bا �	أ��ر :$� �C�� OHCOCH −−3 @	��"A	B?�� ا ��ا�()'" : (A�  
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OCHOHCO −−   @	��"Aا��� �	أ��ر :$� �C�� OHHCO−         @	��"A?�� ا��� ��وا�()'"      

                                                 4))))اإلستيراتاإلستيراتاإلستيراتاإلستيرات::::

                                                                                                                                                                                                                         أ أ أ أ) ) ) ) تعريفتعريفتعريفتعريف::::

 ��اB�8ا��� �	���� �;(�ة0��ات ��آF"ت   �� ، و	�&� ا0 �ا�G" �� ا���اد $("	��و'"�$	1H9ا�;(�ر و<# ا #> ��;، و�!

��;�F)ا�.  

 

  
                                                                                                    ب                                        ب                                        ب                                        ب) ) ) ) التسمية التسمية التسمية التسمية ::::

 Iآ�	Bا0� ا �� �0��8
�:  

ء ا�-K ، ا0 ا9ول �� =L	�� =>ا���� ا�&���آ!�$# ا���ا  �M?Nا� �	@(:;�	وات(: ب) و(.  
- #�"Aء ا�
Kا�  :��K!1رة ا9وآ� �)Fا���� ��$�&�Pا ����Kا<= ا0� ا���	.  

 :�$A�أ 

 

                                                                

                                                                       ج))))تفاعلتفاعلتفاعلتفاعل األسترة األسترة األسترة األسترة::::((((    تصنيع االستيراتتصنيع االستيراتتصنيع االستيراتتصنيع االستيرات))))
�("ء إ0� وا��"ء B ?�� آ���آ!�$# وآ��ل �ث ����	 ���� ا09�ة �/""/�.  

�� ا9"/� �0�ة 	&I آ�" 	$# �;"د�:  

 
 

H−  ����Kا�� �M/� ا�&��ل ��6	
−OH و� � ا ���Gروآ!�����K� �M/� ا���� �6	
�: 4)ل �/"�� ا09�ة �S��$�    
��6� �"ء و��1@ �	
�("ء إ0� و �B ن"6	
Kا�       .  
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 II       الدراسة التجريبية لالدراسة التجريبية لالدراسة التجريبية لالدراسة التجريبية لتتتتفاعلفاعلفاعلفاعل األسترة األسترة األسترة األسترة::::

    
#�": إذن 	��ث <# آ� أ��Fب �/"�� ا09�ة ا�  

 
، ���;� �V�� #> ف  ا��&�ن"M	B رد"Fا��"ء ا� #> ���!� X��Yء و�"�� �ج أ���F" �� ا�� )(estern  �0Bدة ا"� �و�$;�ف �$: آ��  

 :MF�� �� �;"	� ?�� اB	A"��	@ ا��"/��ة ذات ��آ�
 ا�"M� وف�;�)(A� دا�Cا� (:MF.و��1@ 	� ���	� آ��� �"دة ا���� ا��  
n ?�� اB	A"��	@ ةه# آ��� �"د  Z�"وإذا آ OHHC 52  �� : mol1 : و COOHCH3  �� mol1 �" �� 4$�] �&�ن �� -M$)إذا ا�  

�# آ��� �"دة;	 ��"/ا�� COOHCH3  @	��"A	Bدة ?�� ا"� ��A�� nn آ�� −= 1' t <\ن :  �V�� #> :MFا�� COOHCH3  
0� ا��&�ن <#BاX1ه �V�$ا� .  

 �;"د�� ا09�ة

1 1 0 0 t=0�V�$آ��"ت ا��"دة <# ا�  
1-n’ 1-n’ n’ n’    t �V�$آ��"ت ا��"دة <# ا�  

 :���K    ��ول ��"8_ ا�
 

t(h)  0 2 4 10 20 30 40 60 80 100 150 200 300 

n(��?) 1 0,82 0,74 0,62 0,51 0,44 0,42 0,39 0,38 0,64 0,34 0,34 0,34 
n’(� 0,66 0,66 0,66 0,64 0,62 0,61 0,58 0,56 0,49 0,38 0,26 0,18 0 (إ0

 

 
إذن �/"�� ا09�ة �/"�� �(#ء.  C°100 �� در�� ا���ارة���($I ?�ا�# 0150"	 Z�"f I4$�] ذي ��آ� :$� ▪ ا���Cل 

0�ة  P ?�اري.Pا ���� ا09�ة ��j ��"ص و�h"� P �$��ارة ، ��Mل أن �/""/� ▪ 
"ج:  �                                                           2)ا0

_ �� هX1 ا��را0� أن �/"�� ا09�ة �/"�� ���ود�!� )��$�"/:  ا4/"ء أ?� ا��? ��!	P.(  

ا09���ل �� 
3

2
�" <# ا��Fا	� �� ا�◄M$)1و @	��"A	B?�� ا ��1 ا���ل  ��� l'�	 ��"/�" أن ا�V?Pا�&��ل و ��نا���ل �&�   
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.��ل �� ا����
3

1
 ��ل �� ا�&��ل و

3

1
 ��"/8� ا�"G� ��� :MF  و	

 
� آ�	"G��� ا��:  	$#" ��ل ?�� اB	A"��ك 	&�ن ��آ�I ا� $�]  nل و��"A	Bا �� n�� "�M$)إذا ا� ��"� �/Cو�  

   
�: اB	A"��ل آ��ل أو�#.S��$� 


ات �/"�� ا09�ة:���3)                                                          
F"دل ا���ارة �> ا��0] ا� "ر�#).� P �$�"/� ا�����Kاري (أي ا���? P ��"/�  ●              :o��&� ة��� ا09"/� 
��	 

(X�? :ل إ��p�$$� ت"�
م ��Lات ا�!"$�� ا09�ة ، �/"�� �(#ء (	!"/�  ●                                               
   ������ Pز و"/��"� Pو [Y��"� Pا���ارة و �;$= P ��ر�	 P ود (وه1ا ا������ ��"/�  ●                                              

 .��;�l ا�&��ل ا��!C� =$;	 �� (��;                                                         ا ���� ا��!
 

�� ا09�ة آ$�" وذ�@ �"0;�"ل "/� �;� �&�	 "�$���$��آ��� وا<�ة �� أ?�"/).ا���� او ا�&��ل( ا��  

 
�� ا09�ة :"/� ���0 :$��: ا�;�ا�� ا���frة S��$� 

 أ) ���fs در�� ا���ارة.
� ����K� ر�)� <F� _8"� #);�!�/$�� در�"ت ?�ارة � �:"و	� ا���Pت �� ?�� اB	A"��	@ واB	A"��ل   

 
�$: ا��� )     ��f"��.(دون ا�"/�"'t آ$�" ر<;�" در�� ?�ارة ا� $�] ا���� ا09�ة 	"/� �? :$� �)?u أن ا���ة ا�)ز�� �$��Cل 

                                                                ب) ���fs ا��/"ز:   
�@ (آ�/"ز	�F&?�� ا� ��ات �)' �>"v\� @ذ� �� )و	�> ��"/� ا���ةدون ���Y ?� ا09(ر<> �0(. +OH 3    ��;ا9	��"ت  �!  

 
 
 
 

�l ا�&��ل ا���p 

( %67 67,0  أي                (
3

2 ≈  
 آ��ل أو�#

( %60 أي                      ( 60,0  آ��ل f"��ي 
 ( %5 أي                   ( 05,0  #A�"f آ��ل 
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    IIالدراسة التجريبية لتالدراسة التجريبية لتالدراسة التجريبية لتالدراسة التجريبية لتفاعلفاعلفاعلفاعل ال ال ال الحلمأةحلمأةحلمأةحلمأة::::

                                                                                                                                                                     1) ) ) ) تعريفتعريفتعريفتعريف::::
�� ا09�ة  �/"�� ا��$�sة            "/� jا��;"آ ��"/�("ء ا���� ا�&�Fآ!�$# وا�&��ل ���w 	ه� ا�B �0B> ا�ا��"ء  ��"/.  

�� ا��$�sة �&I آ�" 	$#"/� �:           �;"د�  

 
 �A"ل: 

 
                                                2) ) ) ) الدالدالدالدرررراسة التجريبيةاسة التجريبيةاسة التجريبيةاسة التجريبية::::    

��ة ذات �"M� ة ا���� ا��&�ن�	ة وذ�@ ��;"�0Pا ��"ء درا0fأ �$�;آ�
 �;�وف �	�&� �F> �(�ر  �/"�� ا��$�sة ��/j ا�&�/�� ا��!
Lا����;� �V�� #> :MF0� ا��Bدة ا"� �.#ء ا�1ي 	�&� �� �;�<� آ��  

� ا�
�� ه# آ�" 	$#�P�� :MF0� ا��Bدة ا"� �:و����A آ��  

 

 
��"/� ا�	"G� ��� Iآ���$: �/j ا� �C��.  


ات �/"�� ا��$�sة ( أي �(xء ، ���ود وP ?�اري)��� jM� #ا��$�"ة ه ��
ات �/"��� :�S��$� 

    IIIاااالتوازنلتوازنلتوازنلتوازن الكيميائي  الكيميائي  الكيميائي  الكيميائي ::::

                                                                                                                                            1) ) ) ) مفهوم التوازن زأسترة مفهوم التوازن زأسترة مفهوم التوازن زأسترة مفهوم التوازن زأسترة ––––حلمأةحلمأةحلمأةحلمأة::::
0�ة و�/"�� ا��$�sة �/"�)ن �&�0"ن و���ودان 	(�yن <# yن وا?� و	rد	"ن إ�: ��ازن آ���"#8 Pا ��"/�           ). =$)�� "����

0(او)�� ا���� وا�&��ل (�� �$4] �!"وي ا���Pت Bا ��ازن ) � وا��"ء�� ا��"? j/� :$� �C��.  
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�� ا09�ة و�/"�� ا��$�sة 	rد	"ن إ�: ��ازن آ���"#8 �&I �;"د�o آ�" 	$#:"/� 

 

 
� ا��از�"A� ازن�
 ه1ا ا���: ن و	  

[ ] [ ]
[ ] [ ]éqéq

éqéq

OHRRCOOH

OHRCOOR
K

'.

.' 2=  

(�ر � ����Kا�� �;K	 "�� ،  (Qr<K) rQ �)ت ��<�ة  "/��) ا���� أو ا�&��ل(	rدي ا0;�"ل أ?� ا��"/  إ�: ��"'t 4"رج ا�
�h"Fا�� :��0�(<# ا��Bن ا�&� :���.(  

 :��(�ر <# ا��� ����Kا�� �;K	 "�� ، (Qr<K) rQ 0� أو ا��"ء(إزا�� أ?� ا���ا�_و�rدي  Bآ�1@ إ�: )ا ��"/�"'t 4"رج ا��  
�h"Fا��)�0Bن ا�&� :���.(  

 
 �0Bا ��: 	�&� إزا����K�$� ارة ا��&��"ت ا�49ى�? �0� أ�Yp �� در�Bن ا"�$H ارة�? �0�: إذا آ"�Z در�Bا ��: إزا�S��$�


أKا�� ��)M�"� ����Kا�� ��.  
 <� ��"/$� �$�"' ��Hو :#$�"/� �$�"ء إ�: ا��0] ا�L);� �"دة �>"v\� @وذ� o��&� ء"�fأ "�K	ا��"ء ��ر �إزا�� ا��"ء: 	&�� إزا�

)آ����"ت ا�&"�!��م ا�N� :#8"��A ( ا��&��"ت ا�49ى   
 

                                                 2) ) ) ) التحكم في الحالتحكم في الحالتحكم في الحالتحكم في الحالة النهائية لمجوعة الكيميائيةالة النهائية لمجوعة الكيميائيةالة النهائية لمجوعة الكيميائيةالة النهائية لمجوعة الكيميائية::::

                                                          أ                                                      أ                                                      أ                                                      أ))))التحكم في مردودتفاعل األسترةالتحكم في مردودتفاعل األسترةالتحكم في مردودتفاعل األسترةالتحكم في مردودتفاعل األسترة....
 :C'Pم ا�M� ا�F!� �� �Ypأ fx � ا��Mم ا��و	rد	"ن�/"�� ا09�ة و�/"�� ا��$�sة ��H آ$���  F!� "G�> ازن �&�ن�� �G"8# إ�: ?"�  

 Xدود�� l	�;� I$)�ا���ل 	��";> ���M� �1@ ،إن� ،. maxx  

 
;�� ��<�ة◄                  !� ��$�"/.	&�ن ��دود ا09�ة ���/;" آ$�" آ"ن ا?� ا��  

 
.100% �� ه�� ا����� ا��دود 
	�وي      

�l ا�&��◄                  C� ة�;$= ��دود �/"�� ا09	 ��;.ل ا��!  
. %5=r  #A�"Aوا�  : %60=r r=67%  وا�A"��ي       ��"/� �$&��ل اPو�#   	&�ن ��دود ا�F!��"�:  

 
��8"G��� ا��&� <# ا��"�� ا�"/� ا���0 #> �&� ا�

دود �!�� ��0�ة و�?$�sة <# ���: اB– 9زا?� ��ازن ا09�ة 
Bا <��C��&�	 �0 :  

                ● ��$�"/.��<�ة) ا���� أو ا�&��ل ( ا0;�"ل أ?� ا��  
0� ا�(إزا�� أ?� ا���ا�_ ●                Bن�ا��"ء أو ا�&.(  

��: ا09�ة� #> ����Kر ا���)> KQr <  ��� w	FC| 4"رج 
��"/ ا�

 ����Kا�� �C��� إ:ا�&���"�8�"? :� �Fأآ ����ازن �!�  
� ا��ازن�"? #> "GFآ��� ���Y� "دون�إ :  

     ●#$�"/. ��<> در�� ?�ارة ا��0] ا�  
 (A�(         +OH 3    ا9	��"ت(  �"0;�"ل ?/"ز ●     
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