
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15chemistry3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15chemistry
https://almanahj.com/ae/15chemistry
https://almanahj.com/ae/15chemistry3
https://almanahj.com/ae/15chemistry3
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/grade15
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


اإلیثرات •

مركب عضوي یحتوي ذرة أكسجین مرتبطة بذرتي كربون :  اإلیثر•
.

 R-O-Rالصیغة العامة •

.أبسط اإلیثرات عندما ترتبط ذرة االكسجین بمجموعتي مثیل•
CH3-O-CH3CH3-O-CH3

ویسمى ثنائي میثیل إیثر 

استخدم مصطلح إیثر ألول مرة لمركب ثنائي ایثیل إیثر 

CH3CH2-O-CH2CH3

وھو مركب استخدم كمخدر في العملیات الجراحیة وبسبب أنھ متطایر وقابل 
.لالشتعال لم یعد یستخدم
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   :      R-O-Rلإلیثراتالصیغة العامة •

نالحظ أن ذرة االكسجین ال ترتبط بذرة ھیدروجین أي ال •
.تشكل اإلیثرات روابط ھیدروجینیة بین جزیئاتھا

 الكحوالت من أقل غلیان درجات ولھا متطایرة تكون وبالتالي•

.الجزیئیة بالكتلة المساویة .الجزیئیة بالكتلة المساویة

. الكحوالت من الماء في ذائبیة أقل أنھا كما•
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  اإلیثرات تسمیة•

.إیثر كلمة نضیف ثم األبجدیة حسب األكسجین بذرة المرتبطتین األلكیل مجموعتي اسم نذكر•

.ثنائي البادئة نذكر متشابھتین المجموعتین كانت حال في•

. متجانس متشابھتین مجموعتین یحتوي الذي اإلیثر یسمى مالحظة•

. متجانس غیر مختلفتین مجموعتین یحتوي الذي واإلیثر•
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 األمینات

ألیفاتیة كربون بذرة مرتبطة نتروجین ذرة تحتوي مركبات 

. أروماتیة أو

األمونیا من األمینات اسم واشتق NH3 NH

Ar أوR-NH2 العامة فالصیغة -NH2

alm
an
ah
j.c
om
/ae



إلى االمینات وتصنف

 كربون بذرة األمونیا في واحدة ھیدرجین ذرة تستبدل حیث : أولیة
R-NH2
بذرتي كربون  االمونیاحیث تستبدل ذرتي ھیدروجین في : ثانویة 
R-NH

RR
بذرات  األمونیاھیدروجین في  ذراتحیث تستبدل ثالث :  ثالثیة

كربون 
R   

R – N  
R  
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ولتسمیة األمینات لدینا حالتین 
في حال توجد مجموعة واحدة 

NH2
نفس طریقة تسمیة اإلیثرات

حسب  األلكیلنذكر اسم مجموعات  حسب  األلكیلنذكر اسم مجموعات 
.األبجدیة ثم كلمة أمین 
 األلكیلوفي حال كانت مجموعات 

متشابھة نستخدم البادئات ثنائي أو 
alm.ثالثي

an
ah
j.c
om
/ae



 NH2في حال وجود أكثر من مجموعة 
 األقرب الطرف من ونرقم الكربون لذرات سلسلة أطول نحدد

 المرتبطة الكربون ذرات تأخذ أن یجب أي NH2 لمجموعات
.ممكنة أرقام أصغر NH2 بمجموعات

 المجموعات عدد ثم األلكان اسم ثم المجموعات مواقع نذكر ثم
. أمین وكلمة )....... -  ثالثي – ثنائي ( . أمین وكلمة )....... -  ثالثي – ثنائي (
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أھم الخواص واالستخدامات

عن روائح الجثث  المسؤولةلألمینات رائحة متطایرة كریھة وھي 

المتحللة لذلك یتم تدریب الكالب البولیسیة على روائحھا لتستخدم في 

.الطب الجنائي والبحث عن الضحایا وقت الكوارث

في صناعة األصباغ غامقة اللون واشتق االسم من  األنیلینیستخدم 

.اسم النبات الذي حصل علیھ منھ

أمین في صناعة المبیدات  وإیثیلحلقي أمین  ھكسیلویستخدم 

الحشریة والبالستیك والمستحضرات الدوائیة والمطاط المستخدم في 

.إطارات السیارات
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 الكحوالت•

مركبات عضویة تحتوي مجموعة واحدة على األقل من •
 SP3مرتبطة بذرة كربون لھا تھجین ) OH(  الھیدروكسیل

.أي جمیع روابطھا أحادیة 
مالحظة •
SP3ذرة الكربون التي جمیع روابطھا أحادیة تھجینھا • SP3ذرة الكربون التي جمیع روابطھا أحادیة تھجینھا •

كما في المیثان •
SP2ذرة الكربون التي تحتوي رابطة ثنائیة تھجینھا •

 األلكیناتكما في •
 SPذرة الكربون التي تحتوي رابطة ثالثیة تھجینھا •
. االلكایناتكما في •
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   :      R-OH  للكحوالتالصیغة العامة •

) OH(  الھیدروكسیل:     المجموعة الوظیفیة •

 C2H5OH اإلیثانولومن أمثلتھا •

 عند الخمیرة بواسطة الكربون أكسید ثاني مع ینتج والذي•
.العنب في الموجودة السكریات مثل السكریات تخمیر .العنب في الموجودة السكریات مثل السكریات تخمیر

.الجلد تطھیر في ویستخدم الطبیة المنتجات في یدخل•

.فعالیتھ لزیادة ) السیارات وقود( الجازولین إلى یضاف كذلك•

.أخرى عضویة مركبات لصناعة أولیة مادة یستخدم•
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 مع الرابطة زاویة أن نجد الماء بجزيء اإلیثانول جزيء بمقارنة• مع الرابطة زاویة أن نجد الماء بجزيء اإلیثانول جزيء بمقارنة•
 بالماء وتمتزج قطبیة الكحوالت تكون لذلك نفسھا ھي األكسجین

. الماء مع ھیدروجینیة روابط وتشكل قطبیة ألنھا

 عن اإلیثانول لفصل التجزیئي التقطیر طریقة استخدام ویمكن•
. تام بشكل فصلھما یمكن ال ولكن الماء
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وذلك الموافقة األلكانات من أعلى غلیان درجات لھا أیضا 
 األلكانات بینما .جزیئاتھا بین ھیدروجینیة روابط تشكل ألنھا
.جزیئاتھا بین ضعیفة تشتت روابط تشكل

القطبیة العضویة للمركبات جیدة مذیبات الكحوالت تعتبر ، 
CHالمیثانول یستخدم فمثال OH الطالء مذیبات صناعة في. .الطالء مذیبات صناعة في CH3OHالمیثانول یستخدم فمثال
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  الكحوالتتسمیة •

األقرب الطرف من الكربون لذرات سلسلة أطول نرقم 

 المرتبطة الكربون ذرات تأخذ أن یجب أي OH لمجموعات

. ممكنة أرقام أصغر الھیدروكسیل بمجموعات

مجموعات مواقع نذكر ثم OH الحقة إضافة مع األلكان اسم ثم. مجموعات مواقع نذكر ثم OH الحقة إضافة مع األلكان اسم ثم.

oواحدة مجموعة الصیغة احتوت إذا OH ول ( الالحقة تكون(.

oمجموعتي الصیغة احتوت إذا OH دیول ( الالحقة تكون(.

oعاتمجمو ثثال الصیغة احتوت إذا OH تریول ( الالحقة تكون(.
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في  بیوتانول–2یستخدم 
.صناعة األصباغ والورنیش 

یسمى المركب الثالث یسمى المركب الثالث 
)   بروبانتریول–3،  2،  1( 

ویستخدم في  بالجلیسرول
مرطبات الجلد ومانع تجمد 

لوقود الطائرات 
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سم المركب التالي 

OH       OH
C      - CH   - CH2 -CH3 - H
OH                                           

1 2 3 4

4 3 2 1

 
بیوتانتریول -  2،  1، 1
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حلقي ھكساندیول–  3،  1
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