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)Carbohydratesالكاربوھیدرات( 

ةCarbohydratesالكاربوھیدرات یغتھا العام تقاتھا ، ص یل ومش ة الھیدروكس ددة مجموع ھي الدیھایدات او كیتونات متع

CnH2nOn)(انحیثnنوتتألفالكربوھیدراتجزیئةفيالكاربونذراتعددتمثل دروجین و ذراتم اربون و الھی الك

كل المواد السكریة و النشویات أي السكریات البسیطة و المعقدة تمتاز السكریات البسیطة بحالوتھا العالیة االوكسجین تشمل 

ا  الوة ووزنھ ة الح ة او عدیم ا قلیل ویات حالوتھ ون النش ا تك اء بینم ذوبان بالم ریعة ال ون س نخفض وتك وبوزنھا الجزیئي الم

.الجزیئي العالي وقلیلة الذوبان بالماء

-:ة تقسم الكاربوھیدرات الىبصورة عام

Monosaccharide'sالسكریات االحادیة1.

وي  ط ، تحت ات ابس ى مركب ا ال ن تحلیلھ دة الیمك دة واح ن وح ون م ا یتك كر فیھ ل س یطة ك ا بس كریات بأنھ ذه الس از ھ تمت

د ة الدیھای مى ال(CHO)السكریات االحادیة على مجموعة فعالة قد تكون المجموعة الفعال كریاتوتس ل (Aldoses)س مث

Glucose.الكلوكوز

Fructose.مثل  الفركتوز(Ketoses )وتسمى السكریات(RCOR)او قد تحتوي على مجموعة فعالة كیتونیة
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-:على عدد ذرات الكاربون التي تحتویھا الىاعتماداكریات االحادیة وتقسم الس

DihydroxyacetoneوGlyceraldehydeمثل (Trioses)أحادیة ثالثیة1.

Threoseو Erythroseمثل (Tetroses)أحادیة رباعیة. 2

Arabenose.وXyloseوRiboseمثل(Pentoses)أحادیة خماسیة3.

Galactose.وFructoseوGlucoseمثل(Hexoses)داسیةأحادیة س.4

.'Oligosaccharidesالسكریات المعدودة2.

ر) من وحدات السكر االحادي مرتبطة 2-10وھي السكریات التي تحتوي على ( یدیةبأواص Glycosidesكالیكوس bond

-:وتشمل

-Aة كریات الثنائی دانDisaccharides:الس ع فق ادي م كر االح ن الس زیئتین م اد ج ن أتح ة م كریات الثنائی ون الس تتك

SucroseوLactoseوMaltoseجزیئة ماء ومن امثلتھا

-Bالسكریات الثالثیة:Trisaccharides اء زئئتین م دان ج ع فق ادي م كر االح ن الس ات م تتكون من أتحاد ثالث جزیئ

Raffinose.ومن أمثلتھا

'Polysaccharidesات المتعددةالسكری3.

یدیة ر الكالیكوس ھا باالواص ع بعض ة م ادي المرتبط كر االح ات الس ن جزیئ وھي السكریات المكونة من اتحاد عدد كبیر م

Glycosides bondوتقسم نسبة الى تحللھا المائي الى:-

-Aعدیدة السكرید المتجانسةHomo polysaccharidesومن أمثلتھاGlycogenوStarchوCellulose.

-Bعدیدة السكرید غیر المتجانسةHetero polysaccharidesومن أمثلتھاAgarوHyaluronic acid.

-:مالحظات

.یدل على ان ھذه المواد سكریةOSeالمقطع1-

ون(CHO Aldoses)جمیع السكریات االحادیة تحتوي على جذر الدیھاید-2 رة (C═O Ketoses)او كیت ورة ح بص

.لذلك فھي مختزلة

مكونات السكریات الثنائیة فمثآل-3

Sucroseمكون منGlucose +  Fructose

Maltoseمكون منGlucose + Glucose

Lactoseمكون منGlucose + Galactose

مكونات السكریات الثالثیة فمثآل4-

Raffinose   مكون منGlucose +  Fructose + Galactos
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)1رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

Name of experimentاسم التجربة  

testMolischكشف مولش 

Purposeالغرض من التجربة

دة كشف عام لجمیع المواد  ة) او متح ر مرتبط ر (غی كل ح الكاربوھیدراتیة سواء كانت ھذه المادة الكاربوھیدراتیة موجودة بش

مع مواد أخرى .  

Principleدأ عمل الكشف مب

ز  ك المرك امض الكبریتی وم ح مى  (H2SO4یق ب تس ة التركی ات حلقی ون مركب كر مك ن الس اء م ات م الث جزیئ زع ث ) بن

ورال  ي ((furfural)الفورف كر الخماس ة الس ي حال ورال Pentose's)ف ل فورف ي مث ل ھیدروكس تقاتھ مث دى مش أو أح

)Hydroxyl methyl furfuralي () في حال كر السداس تقاتھ) Hexosesة الس دى مش ورال و أح ات (الفورف ذه المركب ) وھ

نفثول–) عند أتحادھا مع بعض الكواشف مثل الفا Red-violet colorبنفسجي (-لون أحمرتتحول الى مركب ذو

(&- naphthol): أو أحدى مشتقاتھ وكما في المعادالت التالیة-
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Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Test tubeانبوبة اختبار 2.

Pipetteماصة 3.

Washing bottleقنینة غسیل4.

Spatulaملعقة كیمیائیة 5.

.H2SO4)حامض الكبریتیك المركز (6.

ا 7. ول الف ول-محل -&)نفث naphthol solution): ر ةیحض ا (0.5بإذاب ن الف م) م ول-غ -&نفث naphthol ي ف

.(Ethanol)من الكحول االثیلي مل100

وب الكشف عنھاالمجھولة او المطلالكربوھیدراتیةمحلول المادة 8.

procedureطریقة العمل 

نفثول –مل) من المحلول السكري ثم یضاف الیھ قطرتین من محلول مادة الفا 2یوضع (test tubeفي انبوبة اختبار نظیفة  1.

&- naphthol.

بشكل جید . سوف تالحظ ) ثم رج محتویات االنبوبة H2SO4المركز (كالكبریتیمل) من حامض 2وبحذر (. ثم یضاف الیھا2

positive testفي الحاالت الموجبة للكشف (بنفسجیة على السطح الفاصل بین المحلول السكري و حامض الكبریتیك ةظھور حلق

(.
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)2رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

Name of experimentاسم التجربة  

Seliwanoff testكشف سلفانوف  

Purposeالغرض من التجربة

ـادیة االلد كریات األحـــــــ ین الس ز ب ـیالتمیی وزكالیةادھـ ة Glucose(لوك ة الكیتونی كریات األحادی وز) والس الفركت

Fructose)( ز ك المرك امض الكبریتی ھ ح تبدل فی ث أس ولش حی ف م اثآل لكش دروكلوریك (H2SO4وھومم امض الھی ) بح

HCl) فثول أستبدلت بمادة الریزورسینول (ن–) ومادة الفاResorcinol. (

Principleمبدأ عمل الكشف 

Levulinic) الى حامض اللیفولینك Fructose(على تحویل الفركتوزHClیعمل حامض الھیدروكلوریك المركز الساخن 

acid ورال ور ف تق الف ع الریHydroxyl methyl furfuralومش دوره م ف ب ذي یتكث ینولال )  Resorcinol(زورس

-كما مدون بالمعادالت التالیة :Red complexمكون المعقد النھائي االحمر اللون

HCl  + Fructose →   levulinic acid

↓

Hydroxyl methyl furfural

↓
condensation

With

OHOH

→Red complexاللون                      معقد أحمر

Resorcinol
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Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Water bathحمام مائي2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Spatulaملعقة كیمیائیة 6.

.HCl)(الھیدروكلوریك حامض 7.

لفانوف :8. ف س ط ( -كاش ر بخل ینول 0.5یحض زور س ن ری م ) م ى (Resorcinolغ افتھا ال ن100وأض ل م HCl) م

.20%بتركیز

.1%محلول مائي لسكر الفركتوز بتركیز 9.

procedureطریقة العمل 

ف ألیھ بضع قطرات اضیثم ثم یضاف كاشف سلفانوف مل) من 5یوضع (test tubeفي انبوبة اختبار نظیفة  1.

.من محلول الفركتوز ثم یمزج الخلیط 

في الحظ ظھور لون أو راسب أحمر حیث یدقائق)10(لمدة )  boiling Water bath(یوضع في حمام مائي مغلي. 2

.)positive testالحاالت الموجبة للكشف (

مالحظات

دروكلوریك 1. امض الھی ل الح آ بفع ھ مائی د تحلل كروز عن بب أن الس السكروز یعطي نتیجة موجبة مع ھذا االختبار وذلك بس

.یعطي سكرین أحادین المكونان لھ وھما الفركتوز و الكلوكوز

ت(aldoses)االلدوزات2. ورال تح ون الفورف زمثل الكلوكوز التك روف أي تركی س الظ عف ) (HCl 12%نف ا أض ألنھ

ز) (ketosesأختزاآل من الكیتوزات ا أذا أزداد تركی وز بینم ذالك HClمثل الفركت وز ل ع الكلوك ورال م تق الفورف ون مش یتك

.ھو العامل الحاسم في ھذه التجربةHClیعتبر  تركیز

.كتوزیعد الكشف خاص بالكیتوزات السداسیة مثل سكر الفر3.
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)3رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

Name of experimentاسم التجربة  

Bial testكشف بیال 

-الغرض من التجربة :

)Arabinose) مثل االرایبنوز (Pentosesالكشف عن السكریات االحادیة الخماسیة ذرةالكاربون(

- مبدأ عمل الكشف :

) تحرر الفورفورال ( (HCl) عند تسخینھا بوجود حامض الھیدروكلوریك Pentoses(الكاربون السكریات الخماسیة  ذرة

Furfural( والذي یتحد بدوره مع االورسینولOrcinol) بوجود أیون الحدیدیك (Fe) لیكون مركبآ لونھ أخضر مزرق (

- كما مدون بالمعادالت التالیة :

Arabinose( +HCl(سكر خماسي الكاربون 
↓

furfural
↓

Reaction
green complex→Withمعقد أخضر للون

CH3

OH
OH Orcinol

. -المواد و الكواشف :

) الذي یضاف الیة (HCl) مل حامض الھیدروكلوریك 100) غم من االورسینول في (3یحضر بذابة (-كاشف بیال :-1

% . 10بتركیز ) (Fe) مل من محلول مائي كلورید الحدیدیك2.5(

%) 1ر االرایبنوز محلول مائي لسكر خماسي الكاربون (سك-2

-طریقة العمل :

) مل من كاشف بیال في أنبوبة أختبار نظیفة ویسخن المزیج في حمام مائي 3) مل من المحلول السكري مع (2یمزج (

) دقیقة لحین ظھور اللون االخضر المزرق في حالة وجود سكر خماسي 20-10) لمدة (boiling Water bathمغلي (

)Pentoses(تكون ال) نتیجة أیجابیة بالنسبة للكشف(Positive test.

-مالحظات :

(ھي عبارة عن احماض سكریة تأكسدت فیھا مجموعة الكحول االولیة المعاكسة للجزیئة مع بقاء -الحوامض الیورونیة :-1

ماسیة و تعطي كشف ) لتتحول الى سكریات خCO2مجموعة االلدیھاید سلیمة ) ھذه الحوامض تفقد ثاني أوكسید الكاربون (

بیال . 

تحت نفس HClالیعد كشف بیال كشفآ مطلقآ أو خاصآ بالسكریات الخماسیة فقط آلن السكریات السداسیة أیضآ تتفاعل مع -2

(Orcinol) الذي یتفاعل بدوره مع االورسینوHydroxy methylfurfuralالظروف مكونة ھیدروكسي مثل فورفورال (

(لون قھوائي) . ) لیعطي معقدات ملونة
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)4رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

Name of experimentاسم التجربة  

Fehling testكشف فھلنك  

Purposeالغرض من التجربة

الكشف عن السكریات المختزلة .

Principleمبدأ عمل الكشف 

)الى أیون النحاسوز( Cu)أیون النحاسیكاختزالیعتمد كشف فھلنك على  Cu2O)ود سكر مختزل .  ویتكون كاشف بوج

-:فھلنك من محلولین

Fehlingفھلنك محلول  –Aوھو عبارة عن محلول كبریتات النحاسیك)CuSO4                                  (

Sodium) وترترات الصودیوم البوتاسیومNaOH(یتكون من خلیط من ھیدروكسید الصودیوم Fehling-Bمحلول فھلنك 

potassium tartrate ملح روشل)Rochelle salt(:كما في المعادلة التالیة

حیث یالحظ عند مزجھما تكون مادة Bفھلنك وAوعند أستخدام ھذا الكاشف یؤخذ حجمان متساویان من فھلنك 

تذوب بوجود ملح والتي سرعان ماCu(OH)2جیالتینیة لونھا أزرق باھت عبارة عن ھیدروكسید النحاسیك 

لتعطي لون أزرق قاتم ومن ھنا تبرز أھمیة ملح روشل في جعل ھیدروكسید النحاسیك ذائبآ وكما مدون في لروشی

-المعادالت التالیة :
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tTools and materials for the experimenاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Water bathحمام مائي 2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Spatulaملعقة كیمیائیة 6.

(HCl)الھیدروكلوریك حامض 7.

(FeCl)كلورید الحدیدیك 8.

Fehling-محلول 9. –A:-) غم من كبریتات النحاسیك 70یحضربأذابة (CuSO4). في لتر واحد من الماء المقطر(

Fehligمحلول -10 –B-:-) دیوم () غم من ھیدروكسید الصو240یحضر بأذابةNaOH) غم من ترترات 246) و (

) في لتر واحد من الماء (Rochelle saltأي ملح روشل(Sodium potassium tartarate )الصودیوم البوتاسیوم

المقطر . 

.المجھولة او المطلوب الكشف عنھاالكربوھیدراتیةمحلول المادة 11.

procedureطریقة العمل 

ن اویین م ین متس زج حجم وليیم Fehlingمحل (A)وFehling (B)) زیج ذا الم ى ھ ى ال اف ال م یض ن 5ث رات م ) قط

ي (الكربوھیدراتیةمحلول المادة  boiling Waterالمجھولة او المطلوب الكشف عنھا ثم یسخن المزیج في حمام مائي مغل

bath) ید 5) لمدة ن اوكس وز ( ) دقائق یتكون راسب یتدرج لونھ من االصفر الى البني م ود Cu2Oالنحاس ة وج ي حال ) ف

سكر مختزل وبعكسھ یبقى اللون ازرق غامق .

-مالحظات :

التأثیر السیئ لوجود مادة ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم و المتمثل في تحطیمة الكمیات القلیلة جدآمن السكر .-1

حلولین االعند االستعمال لتجنب حدوث أختزال ذاتي . یحتاج كاشف فھلنك الى قنینتین منفصلتین والیصلح المزج بین الم-2

لیس لھذا الكاشف میزة االختبار بین المواد السكریة و غیر السكریة المختزلة لذا یستحسن عدم استخدامھ في الكشف عن -3

نك ومن ھذه سكر الكلوكوز في االدرار الن بعض  المركبات العضویة المختزلة (من غیر السكریات) قد تختزل محلول فھل

) .(uric acid) وحامض البولیك Vitamin-G-(المواد فیتامین

كانت یتراوح لون اوكسید النحاسوز بین اللون االصفر ( اذا كانت جزیئات الراسب دقیقة) وبین البني و االحمر (اذا-2

جزیئات الراسب كبیرة) . 
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)5رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

ame of experimentNاسم التجربة  

Benedictندكت كشف ب test

Purposeالغرض من التجربة

)Glucoseكشف عام لجمیع السكریات المختزلة (الكلوكوز 

Principleمبدأ عمل الكشف 

یتكون حیث) Na2CO3(ربونات الصودیوم اكــمنھضعیفاعدةوق)CuSO4(یتكون محلول بندكت من كبریتات النحاس

او ، لذلك یضاف محلول ســترات الصودیوم Cu(OH)2راسب أزرق من ھیدروكسید النحاس

النحاس الثنائـــيتالتي تذیب الراسب ویتكــون محلول رائق ھو مـركب سترا)COOK3CH(البوتاسیوم

Cu2(CH3COO)4 مركسید الـــــــنحاسوز األحووجود سكر مختزل إلى أبیختزل ھذا المركب حیث)(Cu2O حیث

)الى أیون النحاسوز CuOأختزال أیون النحاسیك (علىیعتمد كشف بندكتاي ان یظھر بشكل راسب أحمر أو برتقالي

(Cu2O) .في وسط قاعدي ضعیف

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Water bathحمام مائي2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Spatulaملعقة كیمیائیة 6.

filter paperوراق ترشیح ا7.

CuSO4كبریتات النحاس8.

COOK3CHسترات البوتاسیوم9.

Na2CO3كاربونات الصودیوم 10.

Distal waterماء مقطر 11.



واسط الزراعة-جامعة العممحاضرالية زء ا ة حيو كيمياء ت
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد السادساملختم.م.

4

دكت12. ف بن ة (-:كاش ر بأذاب یوم173یحض ترات البوتاس ن س م م دآ (Potassium citrate() غ ن 100) زائ م م ) غ

ودیوم  ( ات الص ذ)Na2CO3كاربون ي (ات تخدام اوراق 100ب ف ول بأس ح المحل م یرش دافئ ث ر ال اء المقط ن الم ل م ) م

ح ذا الراش ى ھ اف ال م یض یح ث اس17.3(الترش ات النح ن كبریت م م ي (CuSO4( ) غ ا ف د أذابتھ اء 10) بع ن الم ل م ) م

المقطر ویكمل الحجم الى لتر واحد من الماء المقطر .

.1%بتركیز مختزلمحلول مائي لسكر 13.

procedureیقة العمل طر

ف ألیھ بضع قطرات من اضیثم ثم یضاف بندكتكاشفمل) من 2یوضع (test tubeفي انبوبة اختبار نظیفة  1.

.جیدآثم یمزج الخلیطسكر المختزلمحلول ال

بني او سب الحظ ظھور لون أو راحیث ی) دقائق10)  لمدة (boiling Water bath(یوضع في حمام مائي مغلي. 2

بینما یبقى للون المحلول ازرق في الحاالت السالبة للكشف)positive testفي الحاالت الموجبة للكشف (برتقالي

)negative test(.

مالحظات

(Urine).یكون اكثر حساسیة  لذالك یستخدم في الكشف عن الكلوكوز في االدراربندكتكشف1.

الى وسط تفاعل ضعیف القاعدیة وبذلك تستجیب المواد السكریة المختزلة (Na2CO3)ومیؤدي عمل كاربونات الصودی2.

.فقط لھذا الكشف دون غیرھا كما في االدرار الذي یحوي مواد عضویة مختزلة



واسط الزراعة-جامعة العممحاضراتلية زء ا ة حيو كيمياء
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد عالسااملختم.م.

5

)6رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.entName of experimاسم التجربة  

Barfoed testبارفوید كشف 

.Purposeالغرض من التجربة

زیلتم ینی وز( ب ل الكلوك زال مث ة االخت ة القوی كریات االحادی وز (Glucoseالس الكتوزFructose) والفركت ) والك

)Galactose (و) السكریات الثنائیة ضعیفة االختزال مثل الالكتوزLactose)و المالتوز (Maltose(.

.Principleمبدأ عمل الكشف 

مضي بدالُ من افي وسط ح)Cu2Oالى أیونات النحاسوز CuOأختزال أیونات النحاسیك (في ھذا االختبار یتم االختزال

الوسط القلوي كما ھو الحال في اختبار بندكت وفي ھذه الظروف تستجیب السكریات األحادیة المختزلة لالختبارأسرع من 

ویتكون كاشف بارفوید من ،ائیة المختزلة حیث تتفاعل السكریات الثنائیة المختزلة ببطء وبصورة غیر تامةالسكریات الثن

.)CH3COOHوحامض الخلیك ( )CH3COO)2Cuمحلول خالت النحاس

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Water bathحمام مائي 2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Spatulaملعقة كیمیائیة 6.

Distal waterماء مقطر 7.

CH3COOHحامض الخلیك الثلجي  8.

)CH3COO)2Cuخالت النحاس        9.

ل200في ()2Cu(CH3COOخالت النحاس) غم من 13.3یحضر بذابة (-:ارفویدكاشف ب10. م ) م ر ث اء المقط الم

CH3COOH .لخلیكمحلول حامض ا) مل من 1.8یضاف الیة (یرشح المحلول و 

.یات المطلوب التمییز فیما بینھامحلول مائي لسكر11.



واسط الزراعة-جامعة العممحاضراتلية زء ا ة حيو كيمياء
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد عالسااملختم.م.

6

procedureطریقة العمل 

.بارفوید محلولمل من 3ضعیوtest tubeفي أنبوبة أختبار نظیفة1.

المحلول السكري. من مل 1لیھا یضاف .2

حیث یالحظ راسب ةقی) دق10-20لمدة (و) boiling Water bath(في حمام مائي مغليانبوبة االختبار وضع ت. 3

) بینما یحتفظ المحلول Positive testأحمر قلیل الكمیة یستقر في قعر أنبوبة االختبار (كشف موجب للسكریات االحادیة

) عند استعمال السكریات الثنائیة ضعیفة او عدیمة االختزال .Negative testبلونة االزرق (كشف سالب

-:مالحظات

من السكریات الثنائیة وسكر الفركتوز اقوى اختزاآل من سكر الكلوكوز و اختزاالحادیة اقوى السكریات اال1.

.الكالكتوزلذلك یعطي الكشف بصورة اسرع

ئیة المختزلة أن تلعب فترة التسخین دورآ ھامآ في تحدید ایجابیة الكشف اذا أنھ بزیادة فترة التسخین یمكن للسكریات الثنا2.

تعطي الكشف بسبب تحللھا المائي في الوسط الحامضي الى سكریات احادیة والتي تكون مسؤولة عن ایجابیة الكشف .



واسط مح-جامعة الزراعة العملية زء ا ة حيو كيمياء اضرات
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد الثامناملختم.م.

1

)7رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

Name of experiment.اسم التجربة  

Sucrose testكشف السكروز  

Purpose.الغرض من التجربة

ة  كریات الثنائی ن الس ف ع كروز disaccharidesالكش ى الس رف عل وزSucroseاي التع ن الكلوك ف ع ك بالكش وذل

glucose والفركتوزfructose التحلل المائي.  بعد

Principle.مبدأ عمل الكشف 

كروز( وز (Sucrose)الس كر الكلوك ي س ادي وھ كر األح ن الس دتین م اط وح ن ارتب ون م ائي یتك كر ثن و س glucose)ھ

وز( كر الفركت ة fructoseوس وز (المجموع ة للكلوك ة الفعال ھ المجموع زل ألن ر مخت كر غی ھ س كروز بأن ز الس ) ویتمی

glucosidic) ترتبط بأ صرة كالیكوسیدیة (RCORمع المجموعة الفعالة للفركتوز (المجموعة الكیتونیةCHO)الدیھایدیة

bond) ون اوزوزون دي والیك اس القاع ول النح زل محل ھ الیخت ذا فأن ى Osason) . ولھ كروز ال ل الس د ان یتحل ) ال بع

عنھما باستخدام الكواشف المناسبھ .) في محلول حامضي والذي یمكن الكشف fructoseو glucoseمكوناتھ (



واسط مح-جامعة الزراعة العملية زء ا ة حيو كيمياء اضرات
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد الثامناملختم.م.

2

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة  

Sensitive balanceمیزان حساس  1.

Water bathحمام مائي  2.

Test tubeانبوبة اختبار  3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleسیلقنینة غ5.

Spatulaملعقة كیمیائیة  6.

Distal waterماء مقطر 7.

HClحامض الھیدروكلوریك  8.

1Na(OH)%بتركیز ھیدروكسید الصودیوم 9.

Benedict testاشف بندكت                                             ك10.

Seliwanoffكاشف سلفانوف  11. test

procedureطریقة العمل 

من المحلول المائي للسكروز. مل3یوضع test tubeفي أنبوبة أختبار نظیفة 1.

). HClقطرات من حامض الھیدروكلوریك المركز (3یضاف لیھا . 2

دقائق ثم برد األنبوبھ.5ولمدة boiling water bathسخن االنبوبة تدریجیآ لدرجة الغلیان في حمام مائي مغلي . 3

. صِل على محلول متعادل أو قلوي قلیالُ ) حتى تح(NaOHقطرة  من محلول ھیدروكسید الصودیوم 2أضف الیھا . 4

اكشِف عن الكلوكوز والفركتوز في المحلول الناتج وذلك باجراء بعض االختبارات االختزالیة ثم سجل النتائج.. 5



واسط الزراعة-جامعة العملية زء ا ة حيو كيمياء محاضرات
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد تاسعالاملختم.م.

3

)8رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentسم التجربة  أ

Iodine testالیود كشف 

.Purposeربةالغرض من التج

كریات ال ین الس ز ب ددة متالتمیی رى polysaccharides(starch, glycogen, dextrin)ع كریات األخ والس

)(monosaccharide's and disaccharides .

.Principleمبدأ عمل الكشف 

اص  ى أدمص ار عل أadsorption(یعتمد ھذا االختب طح النش ى س ود عل ترینأو اstarch)()  الی ون )dextrin(لدكس ویك

ل  ا یتفاع ون أزرق بینم آ  ل أ معطی ع النش الیود حساس جدآ الوجود كمیات ضئیلھ من النشأ و الدكسترین حیث یتفاعل الیود م

رقم  رارة ، ال ة الح ل (درج روف التفاع یة لظ دید الحساس ون ش ار یك ذا االختب ا أن ھ جي كم ون بنفس آ ل ترین معطی مع الدكس

راءه )positive test(یعطي نتیجة أیجابیةحیث یجرى ھذا االختبار في الوسط الحامضي )PHالھیدروجیني والیمكن أج

.)negative test(في الوسط القاعدي (القلوي) حیث تكون النتیجة سلبیة

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Sensitive balanceمیزان حساس1.

Water bathحمام مائي 2.

Test tubeانبوبة اختبار 3.

Pipetteماصة 4.

Washing bottleقنینة غسیل5.

Spatulaملعقة كیمیائیة 6.

Iodine solutionمحلول الیود  7.

HClحامض الھیدروكلوریك 8.

1Na2S2O3%بتركیزثایو كبریتات الصودیوم 9.

1Na(OH)%بتركیزالصودیوم ھیدروكسید10.

Distal waterماء مقطر 11.

Starch solution.1%بتركیز محلول النشأ 12.

Dextrin  solution.1%بتركیز الدكسترینمحلول 13.



واسط الزراعة-جامعة العملية زء ا ة حيو كيمياء محاضرات
املادة يم- أستاذ ابرا وفيق حامد تاسعالاملختم.م.

4

procedureطریقة العمل 

مل من محلول النشأ .5ضعیوtest tubeفةفي أنبوبة أختبار نظی1.

.ظھور اللون االزرق الغامقحیث یالحظ لیھا قطرة من محلول الیودیضاف .2

قسم محتویات ھذه االنبوبة الى ثالث أقسام .. 3

(1)رقم أنبوبة أ. 

ادة ) الحظ أختفاء اللون االزرق ثم (NaOHأضف الیھا قلیآل من محلول ھیدروكسید الصودیوم  افة زی ظھور اللون بعد أض

).HClلمركز (الھیدروكلوریك امن حامض 

(2)رقم أنبوبة ب. 

الحظ أختفاء اللون االزرق ثم ثم تدریجیآ لدرجة الغلیانboiling water bathاالختبار في حمام مائي مغلي نبوبةأسخن 

.distal waterظھور اللون مرة أخرى بعد تبریده بالماء المقطر

(3)رقم نبوبة أجـ.

ودیوم ات الص ارب Na2S2O3)(أضف ألیھا كمیة قلیلة من محلول ثایوكبریت ذه التج ون االزرق . كررھ اء الل ظ أختف والح
بأستخدام الدكسترین  .

.مالحظات

ل القاعد1. ى المحالی ریج تجربة الیود یجب أجراءھا على المحالیل الحامضیة أو المتعادلة للنشأ والیصح أجراءھا عل ة وی ی

.ذلك الى أختفاء الیود الحر في الوسط القاعدي متحوآل الى ملح الیود وملح الیودات

3I2 + 6NaOH  5NaI + NaIO3 + 3H2O

الیود ألى النشأ عند أضافة محلول ثایوكبریتات الصودیوم او البوتاسیوم الى یرجع أختفاء اللون االزرق الناتج من أضافة . 2

.تفاعل الیود مع الثایوكبریتات وحسب المعادلة التالیة

I2 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O3



واسط الزراعة-جامعة ةمحاضراتلية حيو عمكيمياء
املادةأ يم- ستاذ ابرا وفيق حامد الم.م. عاشراملخت

1

لزیوت والدھونباالخاصةختباراتاأل

Fats and Oils tests

.Introductionالمقدمة 

ھي استرات وlipidتوجد الدھون طبیعیآ في الكائنات الحیة بشكل عام بما فیھا االنسان وھي تسمى ایضآ بالیبیدات 

اء وتذوب في المذیبات العضویة مثل التذوب في المذات الوزن الجزیئي الكبیر غالبآ، fatty acidاالحماض الدھنیة 

االیثر البترولي والبنزین واالستون

R-COO H + RCH2-OH R-CH2-OCOR + H2O

وتنقسم الدھون من الناحیة الكیمیائیة الى ثالث اقسام ھي:

.waxesو الشموع fatsو الدھون oilsتشمل الزیوت : simple fatsالدھون البسیطة 1.

ة) 2. ة (المركب دھون المرتبط مل : compound fatsال ةتش دھون البروتینی دھونlipoproteinال فاتیةو ال الفوس

phospholipidsدھون السكریةو الglucolipids.

تقة 3. دھون المش derivedال fats: دھون ك ال ل او تفك د تحل ا بع تقة منھ ا مش دھون ألنھ ابھة لل ة مش واد ذات طبیع ي م وھ

تیروالتالمركب ا الس ن امثلتھ ترات وم یس اس ا ل دد منھ ا وع ذوب بھ ي ت آ وھ ا steroidsة مائی ا فیھ بم

cholesterol.الكولیسترول



واسط الزراعة-جامعة ةمحاضراتلية حيو عمكيمياء
املادةأ يم- ستاذ ابرا وفيق حامد الم.م. عاشراملخت

2

)1رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

Solubilityأختبار الذوبانیة test

.Purposeالغرض من التجربة

.  ذوبانیة الدھون والزیوت بأستخدام مذیبات مختلفةالكشف عن

.Principleمبدأ عمل الكشف 

دھون  ز ال ر fatsتتمی یتون و األیث ي االس دھون وھ ذیبات ال مى بم ي مایس ذوب ف ا ت اء ولكنھ ي الم ذوبان ف ا لل دم قابلیتھ بع

والكلوروفورم و البنزین.  

nd materials for the experimentTools aاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Pipetteماصة 2.

Washing bottleقنینة غسیل3.

Distal waterماء مقطر 4.

Plantدھن نباتي5. fats

Plant oilزیت نباتي 6.

Ethanolكحول اثیلي 7.

Astoneاستون 8.

procedureطریقة العمل 

towأختبار نظیفةتيفي أنبوب1. test tubeكل من عینة الدھن والزیت كآل على حده  مل من 2ضعوت.

ون.مل المذیبات التالیة: ماء، كحول اثیلي، أست3یتم اختبار ذوبانیة كل عینة بأضافة .2

انفصال المحلول الى طبقتین في ظھورالحظ دقائق حیث ی3جیدآ ثم اترك المحلول لمدة رج محتویات كل انبوبة . 3

والزیت غیر قابلة لألذابة في ھذا المذیب بینما تتكون طبقة ا) اي عینة الدھن negative testالحاالت السالبة للكشف (

.) اي عینة الدھن اوالزیت ذائبة في ھذا المذیبpositive test(واحدة متجانسة في الحاالت الموجبة للكشف



واسط الزراعة-جامعة عممحاضراتلية ة حيو كيمياء
املادةأ يم- ستاذ ابرا وفيق حامد ام.م. عشراملخت ادي

3

)2رقـــــــــم الـــــتجربــــــة (

.Name of experimentاسم التجربة  

Acrolein testاألكرولین  أختبار

.Purposeالغرض من التجربة

الدھنیة برابطة استر. لبیان أحتواء الدھون على كلیسرول مرتبط باألحماض 

.Principleمبدأ عمل الكشف 

رول  ة  كلیس ل جزیئ ن ك دھون glycerolتعمل ھذا المادة الصلبة على نزع جزیئتین ماء م ت او ال ي الزی رتبط ف ر أو م ح

فیتحول كلیسرول الى مادة تسمى األكرولین وھو مادة نفاذه مھیجة الألغشیة وكما في المعادلة ادناه:

(CH2OH)2CHOH +  KHSO4 CH2=CHCHO + 2 H2O

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Burnerمصباح بنزن    1.

Test tubeانبوبة اختبار 2.

Pipetteماصة 3.

Washing bottleقنینة غسیل4.

Distal waterماء مقطر 5.

Plant fatsدھن نباتي 6.

Plant oilزیت نباتي                       7.

KHSO4كبریتات البوتاسیوم   8.

procedureطریقة العمل 

.والزیت الحاوي على الكلیسرولكل من عینة الدھن امل من 2ضعیوtest tubeأختبار نظیفةةفي أنبوب1.

بضع بلورات من بیكبریتات البوتاسیوم. لیھا یضاف .2

األكرولین النفاذه نتیجة انتزاع رائحةالحظ ثم تدریجیآ لدرجة الغلیانburnerعلى للھب بنزن  االختبارنبوبةأسخن .3

الماء من الكلیسرول . 
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)3ة (رقـــــــــم الـــــتجربــــــ

.Name of experimentاسم التجربة  

soap testالصابون  أختبار

.Purposeالغرض من التجربة

تحضیر الصابون مختبریآ وینتج عن ذلك كلیسرول و أمالح األحماض الدھنیة (التي ھي عبارة عن مادة الصابون) 

.Principleمبدأ عمل الكشف 

ودیوم التصبن عبارة عن عملیة تحلی NaOHل الزیت او الدھن مائیآ في بأستخدام مادة قلویة (قاعدیة) مثل ھیدروكسید الص

وكما في المعادلة ادناه:KOHاو ھیدروكسید الوتاسیوم 

Triglyceride   +  NaOH                     glycerol    +  fatty acid salt (soap)

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Water bathحمام مائي    1.

Beakerكأس زجاجي 2.

Pipetteماصة 3.

Washing bottleقنینة غسیل4.

Distal waterماء مقطر 5.

Plant fatsدھن نباتي 6.

Plant oilزیت نباتي                                                7.

NaOHوكسید الصودیوم                                    ھیدر8.

KOHھیدروكسید البوتاسیوم   9.

procedureطریقة العمل 

.كل من عینة الدھن اوالزیتمل من1ضعیوbeaker tubeنظیفةزجاجيكأسفي 1.

من محلول ھیدروكسید الصودیوم او البوتاسیوم. مل4لیھا یضاف .2

لمدة عشر دقائق.boiling water bathضع لكأس زجاجي في حمام مائي مغلي . 3

ل النتائج دقائق ثم برد المحلول وسج5مل ماء مقطر ثم سخن المحلول في حمام بخاري ولمدة 10اضف للكأس زجاجي . 4

المتكونھ.
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)(4قـــــــــم الـــــتجربــــــة ر

.Name of experimentاسم التجربة  

Copper acetate  testخالت نحاس أختبار

.Purposeالغرض من التجربة

بعة  ة مش اض دھنی ى احم ة عل ھ والمحتوی وت المتعادل بعةsaturated fatty acidالتمییز بین الدھون او الزی ر مش او غی

unsaturated fatty acid.

.Principleمبدأ عمل الكشف 

اس  ح نح ھ مل اس مكون الت النح ول خ ع محل بعة م ر مش بعة وغی ة المش وامض الدھنی تتفاعل الدھون او الزیوت و كذلك الح

ا ف ط ام ي فق ر البترول طة األیث بعة بواس ة الذي یمكن استخالصة في حالة وجود احماض دھنیة مش اض الدھنی ة األحم ي حال

غیر مشبعة فال یمكن استخالصة.  

Tools and materials for the experimentاألدوات والمواد الألزمة للتجربة

Test tubeانبوبة اختبار 1.

Pipetteماصة 2.

Washing bottleقنینة غسیل3.

Distal waterماء مقطر 4.

Plant fatsدھن نباتي 5.

Plant oilزیت نباتي6.

Etherاألیثر البترولي   7.

Etherاألیثر البترولي   8.

procedureطریقة العمل 

.حده  كل من عینة الدھن والزیت كآل علىمل من 1ضعتوtow test tubeأختبار نظیفةتيفي أنبوب1.

.المراد الكشف عنھااألیثر البترولي ألذابة المواد من محلول مل 3لیھا یضاف .2

15الى كل أنبوبة ثم رج األنابیب واتركھا لمدة مل) 3اضف حجمآ مساویآ من محلول خالت النحاس (. 3 – دقیقة.10

یت او الدھن على احماض دھنیة مشبعة ستظھر اي في حالة احتواء الز)positive testفي الحاالت الموجبة للكشف (. 4

ة السفلى وھي المحلول المائي فتظھر بلون ازرق. اما  الطبقة العلیا عدیمة اللون وھي المحتویة على الزیت والدھن اما الطبق

ستظھر اي في حالة احتواء الزیت او الدھن على احماض دھنیة غیر مشبعة )negative test(في الحاالت السالبة للكشف

ة السفلى . الطبقة العلیا بلون اخضرنتیجة لذوبان محلول ملح نحاس بینما تقل زرقة الطبق
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