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 الماحضرة االولى // الكاربوهيدرات 

الهيدروكسيل   لمجموعة  متعددة  كيتونات  او  الديهايدات  بأنها  كيميائيا  تعرف 

ولهذا سميت  (  empirical  formula( )nCn2CnHولمعظمها الصيغة التجريبية )

( أي المواد الحاوية على ماء ونسبة عدد ذرات  Carbon hydrateكربوهدرات )

 .  2:1الهيدروجين الى االوكسجين كنسبتها في الماء أي 

 الكشوفات النوعية للسكريات 

 -( للسكريات التالية :1%و  0.1%تحضير محاليل )   

 ( Polysaccharidesاوالً : السكريات المتعددة )

 ( .dextrin( , الدكسترين )Starch( , النشاء )glycogenالكاليكوجين )

 ( Disacchharidesثانياً : السكريات الثنائية )

 ( . sucrose( , السكروز )Lactose( الالكتوز )maltoseالمالتوز )

 ( Monosaccharidesثالثاً : السكريات االحادية )

 ( Hexosesسداسية الكربون ) .1

 ( fructose( , الفركتوز )galactose( , الكالكتوز )glucosesالكلوكوز )

 (pentosesخماسية الكربون ) .2

 ( . arabinose( , االبيتوز )xylose( , الرايلوز )riboseالرايبوز )

( والكيميائية  الطبيعية  خواصها  على  للتعرف   physical and chemicalوذلك 

propertiesمة .( من خالل التجارب القاد 

 



 اوالً : تفاعالت السكريات مع الحوامض الغير مؤكسدة :

ثالث        من  فتحررها  االحادية  السكريات  مع  مؤكسدة  الغير  الحوامض  تتفاعل 

الفينوالت  furfuralجزيئات ماء مكونة الفورال ) يتحد مع انواع مختلفة من  ( الذي 

(phenols . مكونين مركبات معقدة ) 

 

 

 

 -االساس نعتمد الكشوفات التالية :وعلى هذا 

 ( Molisch testكشف مولش ) .1

الكشف   -أ )  اساس  المركز  الكبريتيك  حامض  يحلل   :H2So4  األواصر  )

( ليعطي سكريات احادية تفقد بدورها الماء glycosidec bondالكاليكوسيدية )

( الفورفورال  نفثول  furfuralلتعطي  الفا  مع  بدورهما  يتحدان  والذين  ومشتقه   )

 وظهور المعقد البنفسجي على شكل حلقة . Alcoholic α- naphtholالكحولي 



 

 

 ( Reagentsمواد الكواشف ) -ب

 (Sulfuric aside , H2So4حامض الكبريتيك المركز ) -1

 ( naphthol -αAlcoholicمحلول الفا نفثول الكحولي ) -2

بإ      )يحضر  )0.50ذابة  الكحولي  نفثول  الفا  من  غم   )Alcoholic α- 

naphthol( في )( مليلتر من الكحول االثيلي )100ethyl alcohol  ويحضر )

 حديثا . 

 (Methodطريقة العمل ) -جـ 

الفا      محلول  من  قطرتان  )  -تضاف  حوالي  الى  المحلول 2نفثول  من  مليلتر   )

ثم يضاف وباحتراس  test tubeالسكري في انبوبة اختبار ) ( يرج الخليط جيدا 

( حوالي  الداخلية  االختبار  انبوبة  جدار  الكبريتيك 1على  حامض  من  مليلتر   )

المركز بحيث ينزلق الى قعر انبوبة االختبار مكونا حلقتين من المحلول السكري  

الحلقة   تظهر  الفاصل  السطح  وعند  االسفل(  )الى  والحامض  االعلى(  )الى 

 لملونة . البنفسجية ا

 

 



 االستنتاج :  -د

الكشف عام لجميع الكربوهدرات والمركبات العضوية التي تعطى الفورفرال       

للماء  نازع  عامل  مقام  يقوم  والذي  المركز  الكبريتيك  حامض  بتأثير 

(dehydrating agent( وليس كعامل مؤكسد )oxidizing agent  وباإلمكان )

( الثايمول  بدال منthymolاستعمال  انه    -الفا  (  كما  بالخزن  يتكون  ال  نفثولالنه 

 اكثر ثباتاً . 
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