
 المجموعات المميزة
 تتميز كل مجموعة مركبات عضوية باحتواء جزيئاتها على نفس المجموعة المميزة . 

الكربون الوظيفي با منها  جزء وتشكلتسمى ذرة الكربون التي تحمل المجموعة المميزة    

 المركبات الهالوجينية   -1

أو   Cl  أو الكلور Fة الفلور  تمثل ذر  Xحيت                    تحتوي المركبات الهالوجينية على المجموعة المميزة

      Iأو اليود  Brالبروم  

 ية  عبارة عن مجموعة الكيل  Rمع                             الصيغة العامة للهالوجينات  •

أو   برومو    أوكلورور  أو  فلورو مع إضافة البادئة : األلكان الموافق  يشتق اسم المركب الهلوجيني من اسم  التسمية  •

 الوظيفي مسبوق برقم الكربون  يودور 

CH3       مثال      • CH2 Br       1 -  إيثان برومو 

  

 الكحوالت  -2
 تحتوي الكحوالت على المجموعة المميزة                     

Rلصيغة العامة للكحوالت هي  ا • OH−     حيتR      مجموعة ألكيلية 

 السم االى نهاية   ول لتسمية يشتق اسم الكحول من اسم األلكان الموافق له مع إضافة الالحقة  ا •

CH3      ثال م • CH2 CH2 CH2 OH        بوتانول 

 المركبات الكربونية  -3
      تحمل المركبات الكربونية المجموعة المميزة كربونيل :  

 االلدهيدات :  •
 الهيدروجينااللدهيدات هي مركب كربونيل ترتبط ذرة الكربون الوظيفي بذرة 

 الصيغة العامة لأللدهيدات هي 

 

التسمية : يشتق اسم االلدهيدات من اسم األلكان الموافق له مع إضافة الالحقة * ال* في اسم 

 األلكان 

CH3ثال :  م C

O

H       إيثانال       و

CH C

O

H

CH3

CH3

 بروبانال  -مثيل  -2     

 السيتونات  •
 ترتبط درة الكربون الوظيفي  بذرتي الكربون    حيث مركب كربونيلي 

 الصيغة العامة للسيتونات هي    

 

التسمية : يشتق اسم السيتون من اسم األلكان  الموافق له مع إضافة الالحقة * أون * في  نهاية اسم  

 األلكان مسبوق برقم الكربون الوظيفي   

CH3 أمثلة :  C

O

CH3
أون   :     -2-بروبان    

CH3 CH C

O

CH3

CH3    3-أون   - 2- مثيل بوتان 

 



 األمينات  -4

   أمينو   و التي تسمىتحتوي األمينات على المجموعة المميزة   

 الصيغة العامة هي   •

يشتق  اسم  األمين من اسم األلكان الموافق له مع إضافة كلمة امين الى نهاية األلكان مسبوق برقم  التسمية  •

   الوظيفيالكربون 
 

CH3أمثلة :   CH2 NH2  أمين     -1-إيثان

CH3 CH CH2 NH2

CH3     2- أمين   - 1-مثيل 

   األحماض الكربوكسيلية  -5

 المجموعة المميزة    على تحتوي  لألحماض الكربوكسيلية  •

     

 الصيغة العامة : لألحماض الكربوكسيلية  هي :  •

 

يشتق اسم الحمض الكربوكسيلي من اسم األلكان الموافق له مسبوق بالكلمة " حمض "  مع إضافة  التسمية    •

 الالحقة "ويك" الى نهاية اسم األلكان  

 

مثال : 
CH3 C

O

OH   ويك بروبان حمضمثيل -2                            يكوإيثانحمض 

 

 األسترات  -6

  المجموعة المميزة    على  زيئة االستر جتحتوي   •

   هي : سترات  لصيغة العامة : لألا •

 ر من جزأين  : يتركب اسم االست لتسمية   ا •

 ويك ب وات   وتعويض كلمة حمض  حذف الجزء األول يشتق من اسم الحمض الموافق مع 

   وافق اسم المجموعة األلكيليةيء الثاني  زالج

 أمثلة  

CH3 C

O

O CH3        إيثانوات المثيل

CH3 CH C

O

O CH3CH3      2- بروبانوات المثيل  مثيل 

 

 
 بروبيل اليل مث-2بروبانوات                                     

 


