
Alcohols & Phenols 

 انكحٕالد ٔانفُٕٛالد
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R-OH                                                                  Ar-OH 
Alcohol                                                             Phenol 

OH SP2

OR HC

SP3

R-H    →  R-OH       ← H-OH 
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 ROH: لصٌغة العامة الكحوالت 

 .مجموعة الهٌدروكسٌل: المجموعة الوظٌفٌة 

تعتبر الكحوالت من مشتقات الماء بسبب استبدال ذرة هٌدروجٌن واحدة من الماء 

 الهٌدروكربونات اتمشتقاحد  لك هوبمجموعة الكٌلٌة واحدة وكذ
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 :انهٍدروكسٍمتبؼب نؼدد مجمىػبث  -1•

 

 CnH2n+2O : أحبدٚخ انٓٛذسٔكغٛم، انصٛغخ انؼبيخ•

                                          CH3OHانكحٕل انًٛضٛهٙ: يضبل

  CnH2n+2O2 :صُبئٛخ انٓٛذسٔكغٛم، انصٛغخ انؼبيخ•

  نٛكٕلكالان:يضبنّ

 

 CnH2n+2O3 :صالصٛخ انٓٛذسٔكغٛم، انصٛغخ انؼبيخ•

 غشٔلٛهكهغشٍٚ أٔ انكنا: يضبل

 

 CnH2n+2OX :انٓٛذسٔكغٛم، انصٛغخ انؼبيخيزؼذدح •

 هٕكٕصكان : يضبنّ

 انكحىالث تصنٍف



 تنقسم الكحوالت وفقا لعدد ذرات الكربون المرتبطة بذرة الكربون التً تحمل -2

 -:مجموعة الهٌدروكسٌل الى 

 :كحول أولً -1

على أول ذرة كربون فً الكحول (  - OH) وٌكون الكحول أولٌاً إذا كانت مجموعة 

 كحوال أولٌاوٌسمى الكحول حٌنئذ . ومجموعة الكٌل واحدة وترتبط بذرتٌن هٌدروجٌن 

 .R-CH2-OH :الصٌغة العامة

 كحىل ثبنىي -2

ػذا  ػهٗ أ٘ رسح كشثٌٕ  (- OH) ٔٚكٌٕ انكحٕل صبَٕٚبً إرا كبَذ يغًٕػخ 

ٔاحذح  انًزصهّ ثبنٓٛذسٔكغٛم رحًم رسح ْٛذسٔعٍٛ ّٔركٌٕ انكشثَٕ. األٔنٗ

 R2-CH-OH  الصٌغة العامة صبَٕٚبٔٚغًٗ انكحٕل حُٛئز ٔيغًٕػزٍٛ أنكٛم 

 كحول ثالثً -3

 ٌكون الكحول ثالثٌا إذا كانت مجموعة الهٌدروكسٌل على ذرة الكربون 

 أوبثالث مجموعات الكٌل )المرتبطة بدورها بثالث ذرات كربون أخرى 

 R3-C-OH :   الصٌغة العامة (أرٌل 
4 
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 كحول بٌنزٌلً كحول اٌثٌلً



 كحول ثالثً بنتبنىل -2ـ مٍثٍم ـ  2

  اربغ ونهب  C4H10Oواحدة جزٌئٍت صٍغت نهب اَتٍت انثالث فبنكحىالث

 إٌزومٍراث
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Nomenclature 

 1) Common Nomenclature  التسمية الشائعة 

يذكز اسى يجًىعت االنكيم انًزتبطت بذرة انهيدروكسيم 
 وثى يتبع االسى بهفظ كحىل

 

Alkyl + alcohol 
CH

3
CH

2
OH CH

2
=CHOH CH

2
=CHCH

2
OH

Ethyl alcohol Vinyl alcohol Allyl alcohol

 ثانوي بٌوتٌل الكحولكحول  كحول بٌوتٌلً  كحول بروبٌلً

 الكحول االثٌلً  فٌنٌل الكحول 
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 هٍكىالثك تسمى هٍدروكسٍم مجمىػتٍن ػهى تحتىي انتً انكحىالث

 داٌىل تسمً االٌىببك بنظبو ونكن
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2) IUPAC Nomenclature 

 .انٓٛذسٔكغٛم ثًغًٕػخ يشرجطخ كشثَٕٛخ عهغهخ أغٕل اخزش -

 .انٓٛذسٔكغٛم نًغًٕػخ األقشة انطشف يٍ انغهغهخ سقى -

 (اٜسٚم)أٔ (األنكٛم) (يغًٕػبد) يغًٕػخ إنٗ اإلشبسح رزى -

 .يُٓب ثكم انًزصهخ انكشثٌٕ رسح ٔسقى انًزفشػخ

 نضو إٌ انٓٛذسٔكغٛم ثًغًٕػخ انًشرجطخ انكشثٌٕ رسح سقى ظغ -

 .( رسربٌ ػٍ انكشثٌٕ رساد ػذد صاد إرا ) األيش

 انًُبظش األنكبٌ اعى إنٗ (ٔل) انًقطغ ثإظبفخ انكحٕالد رغًٛخ رزى -



  CH4               CH3-OH 

يٛضبَٕل                           يٛضبٌ   

 

 CH3CH3        CH3CH2-OH 

     اٚضبَٕل                               إٚضبٌ 

 

 :امثلة
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 فٙ حبنخ ٔعٕد يغًٕػخ فؼبنخ يغ انٓٛذسٔكغٛم كبٜصشح انًضدٔعخ أ انضالصٛخ

 :انضُبئٛخ ٔانضالصٛخأٜاصشػهٗ فٙ انزشقٛى بألفعهٛخ  نًغًٕػخ انٓٛذسٔكغٛم ف

OH

5-Hepten-2-ol

notice the removal of the (e)

CH
3
CHC=CH

2

CH
2
CH

3

OH

3-Ethyl-3-buten-2-ol

 مهحىظت مهمت

ٔساثطخ يضدٔعخ أ صالصٛخ  ْٛذسٔكغٛمإرا كبٌ انًشكت ٚحزٕ٘ ػهٗ يغًٕػّ 

 َخزبس انغهغخ انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ انًغًٕػزٍٛ حزٗ ٔنٕ نى ركٍ األغٕل



C
6
H

5

OHBr
CH C-CH

2
-CH

2
-OH

OH
OH

Cl

2-Cyclohexanol  5-Chloro-4-methyl-octan-1-ol 

3-Bromo-2-phenyl cyclopentanol 3-Butyn-1-ol 
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 Nomenclature of Phenols انفٍنىالثتسمٍت 

 انبنزٌن بحهقت مببشرة انهٍدروكسٍم مجمىػت تتصم انتً انمركببث

 فٍنىالث تسمى
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Methyl phenols are commonly called as cresols 

 كرٌزولمٍثٍم فٍنىل ٌسمى 



OH

OH

OH

OH
OH

OH OH

OH

OH

Catechol Resorcinol
 

Pyrogallol
Hydroquinone

OH

NH
2

4-Aminophenol

or p-Aminophenol
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   متعادلة التأثير عمى ورقة عباد الشمس  •

   األفراد األولى سوائل تمتزج امتزاج تام بالماء•

  األفراد المتوسطة زيتية القوام•

  األفراد العميا مواد جامدة ذات قوام شمعي•
 الكحوالت ضعيفة الحامضية•
الكحوالت مركبات قطبٌة الرتفاع السالبٌة الكهربٌة •

 كسجٌن عن ذرتً الكربون والهٌدروجٌنولأل
 
 

  الخواص الفٌزٌائٌة للكحوالت 



  الذوبان فى الماء * 

 ٌكون ووبالتالً قطبً مركب الماء ألن مرتفعة، الماء فً الكحوالت ذوبان•

   والكحول جزٌئاته بٌن هٌدروجٌنٌة روابط

 الجزء زٌادة بسبب ،الجزٌئٌة الكتلة بارتفاع الماء فً الذوبانٌة وتقل •

  .فٌها القطبً غٌر الهٌدروكربونً
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علل تقل قابلٌة الكحوالت للذوبان فى الماء بزٌادة 

  ؟الوزن الجزٌئى

ألن زٌادة الوزن الجزئً للكحول تؤدى إلى زٌادة 

  الهٌدروكربونى وهو جزء غٌر قطبً على جزءال

حساب مجموعة الهٌدروكسٌل وهو الجزء القطبً 

  وبالتالى ٌشغل الجزء الهٌدروكربونى حٌزا كبٌرا

 فٌستوعب المذٌب كمٌة قلٌلة من المحلول

 تابع الخواص الفٌزٌائٌة للكحوالت
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  الكحوالت لدٌها درجة غلٌان عالٌة نسبٌا ذا ما قورنت بالهٌدروكربونات التً •

 .لها نفس الكتلة المولٌة

 تزداد كلما زادت الكتلة الجزٌئٌة بسبب زٌادة قوى كحوالتدرجة غلٌان ال•

 .التجاذب بٌن الجزٌئات 

كلما زادت عدد مجموعات الهٌدروكسٌل كلما زادت الذوبانٌة  وذادت درجة •

 الغلٌان

 درجة غلٌان الكحوالت عالٌة نسبٌا ذا ما قورنت بالهٌدروكربونات علل 

بسبب وجود مجموعة الهٌدروكسٌل القطبٌة التً تكون روابط هٌدروجٌنٌة بٌن جزٌئات   -

  الكحول وبعضها وبالمثل وجود روابط قطبٌة بٌن األكسجٌن والكربون

كل ذلك ٌؤدى إلى زٌادة كمٌة الطاقة الالزمة لفصل هذه الجزٌئات عن بعضها وبذلك ترتفع -

 درجة الغلٌان فً الكحول عن األلكان المقابل

  منخفضة هروابط هٌدروجٌنٌة وبالتالً تكون درجة غلٌان هأما األلكان المقابل فال ٌوجد ب-
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 روابط تكون ىيدروكسيل مجموعات ثالث وب ميسرولكال ألن نظرا
 الكحول جزيئات بين الييدروجينية الروابط من أقوى وجزيئات بين ىيدروجينية

 ميسرولكال جزيئات بين الروابط لكسر الالزمة الطاقة كمية فبالتاليdاإلثيمى
  اإليثانول جزيئات بين الروابط لتكسير الالزمة الطاقة كمية من أكبر

 ؟ميسرول أعمى من درجة غميان اإليثانولكعمل درجة غميان ال
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 انكحىالثق انؼبمت نتحضٍر ائانطر

 األلكيناتمن 1.

 عند تفاعل األلكٌنات مع الماء فً وسط حامضً ٌستخدم غالبا

 حمض الكبرٌتٌك وتتم االضافة طبقا لقاعدة ماركوٌنكوف  
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 لقاعدة طبقا األلكٌنات جزيء فً الثنائٌة االصرة إلى الماء ضافٌ 

 .البٌروكسٌدات اضافة تم ما اذا ماركوٌنكوف قاعدة عكس أو نكوفوٌمارك

  

 هو تفاعل أكسده ناتج من هٌدروبورنٌنكوف وعكس قاعدة ماركاإلضافة 

 بوجود البٌروكسٌد
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  من البروبلٌن كٌف نحصل على الكحول األٌزوبروبٌلى: س

 طرٌقة أخرى

 أكسده األلكٌنات بواسطة البرمنجنات . 2
 إضافة الهٌدروكسٌل فً نفس االتجاه
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  األلكيل يوديد أو بروميد أو كموريد مثل- األلكيل لياليدات المائي التحمل

 ساخن مركز مائي محمول بواسطة األلكيل لياليد المائى التحمل يتم حيث-
 تستبدل حيث0 الغميان درجة حتى الكاوية البوتاسا أو الكاوية الصودا من
  ىيدروكسيل بمجموعة اليالوجين ذرة

 التحمل المائي لهاليدات األلكيل. 3

  تحضٌر كحول أولى من هالٌد ألكٌل أولى -أ
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  تحضٌر كحول ثانوي من هالٌد ألكٌل ثانوي -ب

  تحضٌر كحول ثالثى من هالٌد ألكٌل ثالثى-جـ

  ملحوظة

ترتٌب الهالوجٌنات حسب  -القدرة على تحلل الماء تتوقف على طبٌعة الهالوجٌن -

  I > Br > Cl سهولة انتزاعها من هالٌد األلكٌل

 
 ؟علل ٌفضل ٌودٌد األلكٌل عند تحضٌر الكحوالت من هالٌدات األلكٌل 

لسهولة تحللها عن البرومٌدات أو الكلورٌدات وذلك ألن الٌود أقل نشاط من البروم - 

  و الكلور فٌسهل كسر الرابطة بٌن ذرة الٌود وشق األلكٌل فتكون أسهل فى التحلل



26 

ٌددددددد ٌحتددددددوي علددددددى الصددددددٌغة اهٌدلالاو
   :البنائٌة

 : الصٌغة البنائٌة للكٌتونات هً

 االنذْٛذاد . يًكٍ ركٌٕ أنٛفبرّٛ أٔ أسٔيبرٛخ'R, Rيغًٕػخ ، فٙ ْزِ انصٛغخ

 ٔانكٛزَٕبد ٔاألحًبض انكشثَٕٛخ ٚزى اخزضانٓب ثٕاعطخ يزشاكجبد يضم 

 (NaBH4) .أٔ ثٕسْٔٛذسٚذ انصٕدٕٚو  (LiAlH4)ْٛذسٚذ انهٛضٕٛو األنًُٕٛو  

 : الصٌغة البنائٌة لألحماض الكربوكسٌلٌة هً

   اختزال االندٌهبٌداث وانكٍتىنبث وانحىامض انكبربىكسٍهٍت. 4
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 أٔنٙ  كحٕل               رؼطٙ االنذْٛذاد خزضالا     

   صبَٕ٘ كحٕل                رؼطٙ انكٛزَٕبد اخزضال     

R C

O

H

1) LiAlH4 0r NaBH4

2) H3O
+

R CH2 OH

1) LiAlH4 0r NaBH4

2) H3O
+

R CH OH

R'

R C R'

O

R C

O

OH

1) LiAlH4

2) H3O
+

R CH2 OH
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 انكٍتىنبثأو  االندهٍداثمغ  جرٌنٍبردمن تفبػم . 5

يعتمد نوع الكحول المحضر وفقًا ليذه الطريقة عمى نوع المركب الكربونيمي  
 الذي يتفاعل مع كاشف جرينيارد

 كحول أولي ←الفورمالدىيد 
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 كحول ثانوي ←األخرى  األلدىيدات
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 كحول ثالثى ←الكيتون واألستر 
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 Preparation of Phenols انفٍنىالثتحضٍر  
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  Reactions of Alcohols and Phenols 

  وانفٍنىالثتفبػالث انكحىالث 

 والفينوالتالكحوالت  حامضية. 1

  اوال تفاعالت خاصة بهٌدروجٌن مجموعة الهٌدروكسٌل

 .(pKa 16-18) انحبيعٛخ ظؼٛفخ فبنكحٕالد ، األٔكغٛغٍٛ نزسح انكٓشثبئٛخ نهغبنجٛخ َزٛغخ •

   

تحل الفلزات النشطة مثل الصودٌوم والبوتاسٌوم محل هٌدروجٌن مجموعة الهٌدروكسٌل   -

 مثل تفاعلها مع الماء كوكسٌد الفلز وٌتصاعد غاز الهٌدروجٌن :وٌتكون



34 

 ٌتحلل الكوكسٌد مائٌا معطٌا الكحول و هٌدروكسٌد الصودٌوم 

 

C2H5ONa + H2O          C2H5OH + NaOH       

 

C2H5OH + 2K                2C2H5OK + H2     

 إٌثوكسٌد البوتاسٌوم                                             

CH3OH + Na             CH3ONa + H2        

 مٌثوكسٌد الصودٌوم                                    
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 عهم عند إضافت انصىديىو عهى انكحىل اإليثيم يتصاعد
  ؟غاس انهيدروجيٍ

ألٌ انصىديىو يحم يحم هيدروجيٍ يجًىعت 
 انهيدروكسيم ويتكىٌ إيثىكسيد انصىديىو

           C2H5OH + Na                   C2H5ONa + H 

 يشتعم انهيدروجيٍ بههب اسرق يع سًاع فزقعت 

انكحىالث وانفينىالث نها خىاص حايضيه ضعيفت. 

انفينىالث أكثز حايضيت يٍ انكحىالث  . 

 

Acidity of Alcohols & Phenols 
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   Ester formation           اإلسترتكىٌن   .2

ٔعٕد فٗ انؼعٕ٘ يطبانح يغ انكحٕل رفبػم غشٚق ػٍ حيجبشش خثطشٚق– أ 

 .انًبء ًٚزص ّألَ ٙانؼكغ انزفبػم حذٔس نًُغ انكجشٚزٛك يطبح

                                          conc H2SO4                                       

CH3COOH + HOC2H5                         CH3COOC2H5 + H2O 

  

 ْٛذسٔكغٛم ٔيغًٕػخ انكحٕل عضٖء يٍ ْٛذسٔعٍٛ رسح انزفبػم ْزا فٗ ٚخشط-

 ٚحزٕٖ انز٘ انكحٕل ػٕنظ ػُذيب رنك رجٍٛ انًبء عض٘ء نزكٍٕٚ يطبانح عض٘ء يٍ

 َظٛش ػهٗ ٚحزٕٖ انزٖ انخهٛك ثحًط O18 انضقٛم كغغٍٛٔاأل َظٛش ػهٗ

 O16 انؼبد٘ األكغغٍٛ َظٛش ػهٗ ٚحزٕٖ انُبرظ انًبء ٔعذ O16 انؼبد٘ كغغٍٛٔاأل
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R C

O

OH

R C

O

OR'

+ R'OH
H

+

+ OH2

COOH

+ CH3OH
H

+
C

O

OCH3

+ OH2

 ؟علل ٌضاف حمض الكبرٌتٌك المركز عند تفاعل اإلٌثانول مع حمض الخلٌك

 ًألن حمض الكبرٌتٌك ٌمتص الماء وٌمنع التفاعل العكس
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2- Dehydration انمبء من انكحىالث تفبػالث انتزاع   

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3 CH3

OH

CH2
CH3

CH3 CH3

+ OH2

+ OH2

1
-
Butene minor

2
-
Butene major 
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 التفاعل مع هالٌدات الهٌدروجٌن

  تفاعالت خاصة بمجموعة الهٌدروكسٌل

 مع تتفاعل فإنها هٌدروكسٌل مجموعة على الكحوالت الحتواء نظرا

 مع االٌثانول ٌتفاعل حٌث المركز الكبرٌتٌك مضاوح الهالوجٌنٌة األحماض

 حفاز كعامل الخارصٌن كلورٌد وجود فى المركز الهٌدروكلورٌك حمض

 وماء اٌثٌل كلورٌد لتكوٌن

R OH + HX or SOX2 , PX3, PX5 
Heat

R X
ZnCl2
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خأٔنٛ كحٕالد كبَذ أرا انًبء فٙ انزائجخ انكحٕالد نهزًٛض ٚغزخذو 

 صبنضٛخ أٔ صبَٕٚخ أٔ

يزاة انًشكض انٓٛذسٔكهٕسٚك يطبح ػٍ حػجبس انكبشف ْٔزا 

 انخبسصٍٛ كهٕسٚذ فّٛ

إَٔاع انضالصخ ثٍٛ ٔانزفشقخ انكحٕالد إَاعػُٓب انكشف ٔٚزى 

 غجقخ رُفصم حٛش (HCl + ZnCl2 ) نٕكبط كبشف يغ ثزفبػهٓب

 نٕكظ كبشف رفبػم ػُذ ثغشػخ انضالصٙ األنكبٚم ْبنٛذ يٍ صٚزٛخ

 ٚحذس ٔال انضبَٕ٘ انكحٕل يغ ٔثبنزغخٍٛ انضالصٙ انكحٕل يغ

   .األٔنٙ انكحٕل يغ رفبػم

 سباختببر نىك



R CH2 OH
Cu or CrO3 / pyridine

heat

O
R

H

Primary alcohol adehyde

CH3 CH2 OH
Cu or CrO3 / pyridine

heat

O
CH3

H

weak oxidizing reagent

R CH2 OH

H2Cr2O7 or K2Cr2O7/ H
+

or KMnO4 / heat

O
R

OH

Primary alcohol carboxylic acid
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 الهٌدروكسٌلتفاعالت خاصة بمجموعة 
  األكســدة• 

 من خلٌط وهو الكرومٌك حمض مثل المؤكسدة بالعوامل سرٌعا الكحوالت تتأكسد

  البوتاسٌوم كرومات وثانً المركز الكبرٌتٌك حمض

  أكسدة الكحوالت األولٌة

  كاربوكسٌلً مضاٌد والثانٌة حاهٌٌتأكسد على خطوتٌن وٌنتج فى الخطوة األولى ألد
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 الخطوة فى األسٌتون وٌتكون األولى الخطوة فً ثابت غٌر مركب ٌتكون

 ماء جزيء فقد بعد الثانٌة

 أكسدة الكحوالت الثانوٌة
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 كسد أتنه تستجٍب انكحىالث انثبنثٍت ال

 ملحوظة

 األلدهٌدات إلى والثانوي األولً الكحول ٌؤكسد الكرومٌك مضاح

 .والكٌتونات

  ربوكسٌلٌةاك أحماض إلى األولٌة الكحوالت كسدؤفت ناتكالبرمن أما

 .كٌتونات إلى الثانوٌة أما
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 تفبػالث حهقت انفٍنىل

Reaction of aromatic ring of phenols 

OH

Br2 / H2O

OH

Br

Br
Br

Br2 / CCl4

Br

OH

+
Br

OH

dil HNO3

O2N

OH

+
NO2

OH

conc HNO3

OH

NO2

NO2

O2N

conc H2SO4

OH

SO3H

+

OH

SO3H


