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             classification  by solubilityالتصنیف بواسطھ الذوبانیھ  .1

اول عمل تصنیف للمركبات العضویھ عن طریق االذابھ وذلك الختالف المركبات على قابلیھ 
بواسطھ المذیبات المختلفھ بحیث یمكن ان ینسب المركب العضوي الى فتئھ معینھ من االذابھ 

 حیث قابلیھ على االذابھ في مذیب ما  .ومن ھذه المذیبات  الماء ، االیثر ، حوامض و قواعد .

ولكي تذوب احدى المواد في االخرى فان االواصر  في كل منھا یجب ان تنكسر  وتتكون 
 زیئات المذیب والمذاب اواصر جدیده بین ج

المركبات القطبیھ او القطبیھ الضعیفھ  تذوب  تمیل الى الذوبان في نفس نوع المذیب اي المذیب 
 القطبي والعكس صحیح وھناك عده امثلھ على ذلك 

 العوامل التي تساعد على سرعھ  االذابھ  :

 مع زیاده درجھ الحرارة تزداد االذابھ  -1
 اد االذابھ زیاده المساحھ السطحیھ تزد -2
 العامل المساعد مثل المحرك الزجاجي  -3

 وللتاصر الھایدروجیني  تاثیر كبیر على عملیھ الذوبان وھناك نوعین من التاصر الھایدروجیني 

 الضمني  ایدروجینالتاصر الھ -1
 بین الجزیئات            -         -  -2

 ومن ھذة المذیبات ھو  

 قابلیھ  ذوبان المواد بماء  -1
التي تعتمد على عده نقاط  وكما موضح بالملزمھ  وتاثي الماده من حیث وجود مجامیع 

ساحبھ او دافعھ  او عدد المجامیع الفعالھ بالمركب و نوع المرمب كحول  ، نول ، ادھاید 
 او كیتون او امیین 

 قابلیھ  ذوبان المواد باألیثر  -2
ان المركب من نوع المركبات التي في حالھ عدم ذوبان المركب بالماء  ھذا یقربنا على 

 تحمل اقل من خمس ذرات كاربون  
وفي حالھ ذوبان المركب باالیثر یدل على ان المركب العضو ي بالصیغھ التركیبیھ اقل 

  S1من خمس ذرات كاربون مع وجود مجموعھ فعالھ واحده 



ھ تركیبھ اما في حالھ عدم الذوبان باالثر من خالل ھذا یخص المركب العضوي على ان
 S2الكیمیائي اقل من خمس ذرات كاربون ولك مع وجود مجموعتین فعالھ  

 قابلیھ  ذوبان المواد بحامض الھایدروكلورك المخفف -3
في حالھ ذوبان الماده بحامض الھایدروكلورك المخفف فان الماده ھي قاعد ه  والعكس 

 Bعن عدم االذابھ فان الماده ھي حامض 
 قابلیھ  ذوبان المواد بالقاعھ ھایدروكسید الصودیوم المخففھ  -4

في حالھ ذوبان الماده بالقاعده المخفف فان الماده ھي حامض ولتحدید قوه الحامض ھنا 
 A1-A2تكون االذابھ بمجلول بیكاربونات الصودیوم 

 قابلیھ  ذوبان المواد بحامض الكبریتیك المركز  -5
والعكس عن عدم   Nلمركز ھي ضمن مجموعھ االذابھ في حالھ ذوبان الماده بحامض ا

  Iاالذابھ فان الماده ھي ضمن مجموعھ االذابھ 

 

 

 كشف الطائفة لتصنیف المادة المجھولة.  2

 الكشف عن المجموعة الفعالة

ھناك عدة كشوفات خاصة لكل مجموعة فعالة وتتم  بعد الذوبانیة لتحدید جزء من ھویة المركب 
 التي قد تكون

 بأستخدام بیكاربونات الصودیوم   COOH– جموعة الكاربوكسیلم-1

 بأستخدام كلورید الحدیدیك -   OHمجموعة الفینول -2

(كشف  كشف براديبأستخدام    RCOR  ;   RCHOالكشف عن االلدیھایدات والكیتونات -3
 عام)

 التمییز بین االلدیھاید والكیتون بكاشف تولن-أ

 باستخدام كاشف فھلنكالكشف عن االلدیھایدات -ب

 كاشف لوكاسبأستخدام      R- O Hالكشف عن الكحوالت-4

 الكشف عن الكاربوھیدرات بأستخدام كاشف مولش-5

 بأستخدام ھیدروكسید الصودیومالكشف عن االستر -6

 بأستخدام حامض ھیدرویودیك الكشف عن األیثرات--7

 بأستخدام كاشف بایر الكشف عن االلكینات وااللكاینات -8

 الكشف عن االمینات بأستخدام حامض النتروز-9



 وتوجد كشوفات أخرى لكل طائفة

    

  Melting Point (M.P.)درجھ االنصھـــــــــــــار. 3

 

درجھ االنصھار ھي من الصفات الفیریائیھ للمركبات العضویھ النقیھ وھي تغیر للماده من الحالھ 
 الصلبھ الى السائلھ تحت ضغط  جوي واحد 

 الغرض من قیاس درجھ االنصھار : 

 معرفھ ھویھ المركب العضوي النقي  -1

نصھار اعلى من نفس معرفھ درجھ نقاوه المركبات العضویھ) المركبات النقیھ لھا درجھ ا -2
 المركب بالحالتھ الغیر نقیھ . 

  Identification for elementsتشخیص العناصر    .  4

 

یتضمن الكشف عن وجود  العناصراالخرى مع الكاربون والھایدروجین  والداخلة في تركیب 
) الخ یعرف ھذا  بلتحلیل النوعي . وال  S, O , N , Cl , Br , F , Iالمادة العضویة مثل (

نحتاج للكشف عن الكربون في المركب العضوي الن جمیع المركبات العضویة تحتوي على 
 كربون.  

وتتضمن   Lassaigne testومن أشھر الطرق المستخدمة في ھذا الكشف طریقة  اختبارالسین 
وم وھنا تتحول ھذه  العناصر ھذه الطریقة صھر المادة العضویة المجھولة مع فلز الصودی

الالعضویة إلى یحولھا إلي أمالح غیر عضویة قابلة للذوبان في الماء یسھل إجراء الكشف 
النوعي لھا حیث یتحول النتروجین إلى أیون سیانید الصودیوم والكبریت إلى كبریتید الصودیوم 

 والھالوجینات إلى ھالیدات الصودیوم

  

 ration of DerivativesThe Prepa  تحضیر المشتقات. 5

ان التحضیر یعتبر الخطوة االخیرة في التشخیص الجازم للمادة العضویة المجھولة فمثال یمكن 
ان یؤكسد البنزالدیھاید الى حامض  أو یختزل الى كحول البنزیل ...الخ من المشتقات وھي لیست 

في المشتقات و ھي: جمیعھا مالئمة ولكن نأخذ األفضل، وھناك شروط التي یجب ان تتوفر  

 oC 200-100. یفضل المشتق الذي ینصھر ما بین     1

. یفضل المشتق الذي یكون درجة انصھاره واضحة وغیر مماثلة لمشتق آخر.2  



) اي ال یأخذ وقت طویل وال تتكون  min ) 30.یجب ان یكمل تفاعل تحضیر المشتق بحوالي3
 وافیھ. تفاعالت جانبیة كما یجب ان یكون الناتج كمیة

 . الكواشف المستخدمة في تحضیر المشتقات متوافرة.4

. یجب ان یكون المشتق سھل التنقیة وقلیل الذوبان في اي منالمذیبات الشائعة في درجة حرارة 5
 الغرفة.

 

 انواع المشتقات المھمة لبعض اصناف المركبات العضویة

) االسیتاالت1  

) انھیدریدات الحوامض وھالیدات الحوامض2  

) الحوامض الكاربوكسیلیة3  

)أمالح الحوامض4  

                                                                 ) الكحوالت5

 )االلدیھیدات   6 

 ) األمیدات واألیمیدات7 

   االولیة والثانویة                        ) االمینات8  

 ) االسترات9   

                             االیثرات االلیفاتیة10)  

 )االیثرات االروماتیة11  

 ) ھالیدات االلكیل ألیفاتیة وأروماتیة 12 

 13)الھیدروكاربونات االروماتیة

                                                14  )الكیتونات

 15) النتریالت                                                     

 16 الفینوالت) 

 IR,HNMRطیفي .6

،  IRالتعرف على تركیب المادة العضویة المجھولة وذلك من خالل دراسة اطیافھا  
H-NMR 



و التعرف على  IRالتعرف على المجامیع الفعالة واماكن ظھورھا في طیف 
 IR ,HNMRالقیم الخاصة بھا وأعطائھم تمارین لطیفي 
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