
 كرياتــــالس

 (الكربوهيدرات) 
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 لكربوهيدراتا ختباراتا

  عديدة اوكيتونية الدهيدية عضوية مركبات ,الكربوهيدرات

 اوكيتونات الدهيدات مائيا   تحللها عند تعطى اوالتى الهيدروكسيل

 الهيدروكسيل عديدة

 n≥3حيث    n ( CH2O )الصيغة العامة         

  غازي العبد هللا. د



 :اقسام الكربوهيدرات
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هى المركبات التى تعطى جزيئين من السكاكر : السكريات الثنائية 2 

 االحاديه عند تحللها مائيا مثال
 السكروز-االكتوز-المالتوز            

                 
 

 

هى السكريات البسيطة التى ال يمكن تحللها الى : السكريات األحادية 1 

 مواد ابسط منها مثل
 الجاالكتوز-الفركتوز-الجلكوز              

 

  السكاكرتتحلل و تعطي ثالث جزيئات من  هى:  الثالثيهالسكريات 3 

 مثل  االحادية
  رافينيول                          

 مثل  االحاديهتتكون من عدد كبير من السكريات  هى:  العديدهالسكريات 4 
 السيلوز-الدكسترين-النشا              



 امثلة على السكريات االحادية
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(an aldopentose)  

ribose  

(a ketohexose)  

fructose  

(a ketopentose)  

ribulose  

(an aldohexose)  

glucose 
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 مثال على  السكر الثنائى

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX5HYItMKncA7zGjzbkF/SIG=123m91khd/EXP=1284288967/**http:/www.123bio.net/cours/mole/images/lac.
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 مثال على تحلل السكر الثنائى



 الخواص الفيزيائيه•
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 الكربوهيدراتيهتفاعالت المواد 

 ظهور حلقه بنفسجيه تنتشر بالرج

 تجربة موليش-1

 اللون  -الشكل  -التسخين الجاف  -الذائبيه 

 الكربوهيدراتيهتجربه للكشف العام لجميع المركبات 

 كيميائيةالخواص ال•
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 حامض  السكربفعليحدث انتزاع لثالث جزيئات ماء من جزئ

 نافثول-ثم يتكثف مع الفا الفورفورالالكبريتيك المركز مكون 

 البنفسجسمكونا اللون 

 

(pentoses) (furfural) 

    البنفسجيه الحلقهتفسير تكون 
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 :تجربة موليش  

مل 1+ ليهوقطره من الفانافثول الكح2+مل عينة من محلول السكر 1            

 من حمض الكبريتيك المركز               حلقه بنفسجيه تنتشر بالرج
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 يستخدم هذا التفاعل للسكريات المختزله االحاديه و الثنائيه

 

 تجربة بندكت -2

 
راسب احمر تسخين           مل محلول السكر  1+ مل من محلول بندكت 2

برتقالي                                                                        

 :التجربة 
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 تجربة فهلنج-3

 تستخدم للكشف عن السكريات المختزله األحادية االلدهيدية والكيتونية

 تسخينمل محلول السكر B  +1)))مل فهلتجA 1)+     )مل فهلنج1)خليط 

 راسب احمر طوبي

 :التجربة 

http://www.google.com.sa/imgres?q=fehling+test+for+reducing+sugars&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&biw=1280&bih=540&rlz=1W1ADSA_enSA401&tbm=isch&tbnid=3uH2Hy0m1vPSKM:&imgrefurl=http://www.sciencephoto.com/media/4449/enlarge&docid=q0W_-zAIqP2NSM&w=395&h=530&ei=fhR7TpnKEYnj4QSG-rmrDQ&zoom=1&iact=rc&dur=1&page=12&tbnh=151&tbnw=124&start=121&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:121&tx=87&ty=88
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                                            تجربة بارفويد-4

    
  المختزلةللتفرقة بين السكريات االحادية والثنائية تستخدم التجربة 

 مل كاشف بارفويد           راسب احمر      2+مل محلول السكر1

 

    

 تسخين فى حمام ماء
 :التجربة 
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                                              :تجربة سلوانوف-5

 للتفرقة بين الجلوكوز والفركتوزتستخدم التجربة 

      لون احمرمل محلول سلوانوف                  2+امل محلول السكر

 

 

    

 تسخين في حمام مائي

 :التجربة 



 (المرآة الفضية)اختبار تولنز 

 غازي العبد هللا. د 13
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 تجربة تكوين االوزازون        

تعطى التجربة النتيجة الموجبة مع جميع السكريات 
 ماعدا السكروز والنشا

ملجم من الفينيل هيدرازين 0‚4+ ملجم من مسحوق السكر0‚2

مل من 4( 1:2:3)ملجم من خالت الصوديوم0‚6+ هيدروكلورايد 

 راسب اصفر على الساخن سكر احادى             الماء 

     

                                   

 

 

   

 تسخين

 دقيقة20-45

 جلكوزازون

 شكل الجلكوز والفركتوز فركتوزازون

 ابر متجمعة على شكل مقشة

 :التجربة 

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5LksPlKU4I/AAAAAAAAAAQ/93NXY2YvGK4/s1600-h/glucosazone-x250.
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 المشاهدة  عمل التجربة طريقة التجربة

مل 2 +الكحولي نافثول -قطرات من محلول ألفا3+مل من محلول السكر2 مولش

 من حامض الكبريتيك المركز

حلقة بنفسجیة تنتشر 
 بالرج 

  مل من المحلول السكرى  1+ بندكتمل من محلول 2 بنديكت
   ( دقائق 3)  مائىحمام  فىتسخين    

حمر برتقالي   راسب ا 

مساوية من محلول  كمية(( + (B فهلنجامل ( + (A فهلنجمن  مل1)خليط فهلنج

 السكر

 (دقائق 3)تسخين فى حمام مائى  

و برتقالي حمر ا   راسب ا 

مل من المحلول 1ضع ثم  بارفويدمل من كاشف 2ضع في أنبوبة اختبار  بارفويد

 السكري األحادي
 (    دقائق 3)  مائىحمام  فىتسخين 

حمر خفیف   راسب ا 

 (  كاشف) سلوانوفمل  محلول 2+ محلول السكر  مل1 سلوانوف

 (                     دقائق  3)  مائىحمام  فىتسخين 
  

 لون احمر

جم 0‚6+  هيدروكلورايد هيدرازين الفينيلجم من 0‚4+ جم من السكر0‚2 اوزازون

 مل من الماء 4( 1:2:3)من خالت الصوديوم 

 (دقيقة45-20)  مائىحمام  فىسخين ت

 

الحمام  فىراسب اصفر 
على شكل ابر  الماىئ

 متجمعة على شكل مقشة
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              ستنتاجاال               المشاهدة التجربة

 مولش1.

 بندكت2.

 فهلنج3.

 بارفويد4.

 سلوانوف5.

 اوزازون6.
    

 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج

 راسب برتقالي بني

 راسب احمر بني

 راسب احمر خفيف

 ال يتغير -
 راسب اصفر على شكل المقشة 

 
 
  

        كربوهيدرات لمادةا
 سكر مختزل المادة

 المادة سكر مختزل

 سكر مختزل احادي
               جلوكوز
 جلوكوز

 بودر::الشكل            ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 
 :التجارب الكيميائية

 الجلوكوز 0000السكريات االحادية
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 فركتوز 0000السكريات االحادية

              ستنتاجاال               المشاهدة التجربة

 مولش1.

 بندكت2.

 فهلنج3.

 بارفويد4.

 سلوانوف5.

 اوزازون6.
    

 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج

 راسب برتقالي بني

 راسب احمر بني

 راسب احمر

 لون احمر+ 
 راسب اصفر على شكل المقشة 

 
 
  

        كربوهيدرات لمادةا
 سكر مختزل المادة

 المادة سكر مختزل
       سكر مختزل احادي

 فركتوز 
 فركتوز

 بودر::الشكل          ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 :التجارب الكيميائية

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5LksPlKU4I/AAAAAAAAAAQ/93NXY2YvGK4/s1600-h/glucosazone-x250.


18 

 
 (الكربوهيدرات)

 

 

 الثاني جزءال

 السكريات الثنائية والعديدة 
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   قسمين الىتقسم  :السكريات الثنائية 

 

  سكر مختزل
 مالتوز          الكتوز          

 (جلكوز+جلكوز  )          (جالكتوز+جلكوز      (

 
 

 سكر غير مختزل
 سكروز 

 ( فركتوز+جلكوز)

  السكريات الثنائية 
 االحاديةمن السكريات 2 الىتتحلل                                

   
                        

  عدد السكرمت

     االحاديةمن السكريات  اكثر اوتحتوي على عشرة جزيئات 
 الدكسترين-النشا :متال             

 عدد السكرمت
تتحلل عديدة السكر مثل النشا الى  مكوناته  االميلوز و من ثم الى                

 المالتوز ثم الجلكوز       الثنائىالتي تتحلل اخيرا الى السكر  الدكسترين

            



 :الخواص الفيزيائبة
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 تجارب العملي

 :جتربة موليش-1  

 اللون -الشكل  -الذائبية 

+قطرة الفا نافثول الكحلى 2+مل محلول السكر 1   

على جدار األنبوبة)مل حمض كبريت مركز 1     

حلقة بنفسجية تنتشر بالرج              

           

  للسكريات عامكاشف  

 لكيميائيةالخواص ا•
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 : بندكتجتربة  -2
 مل من محلول السكر1+مل  من محلول بندكت2

 راسب برتقالي محمر ( دقائق3تسخين )

   تعطي  موجبة مع السكريات المختزل : فهلنججتربة -3

 كميه مساوية ( +Bفهلنج +Aفهلنج )خليط من 

    طوبيراسب احمر  دقائق   3تسخين من السكر    

 تعطي النتيجة الموجبة مع السكريات المختزلة     

 :بارفويدجتربة -4
 (   دقائق 3تسخين )امل محلول السكر+مل محلول بارفويد 2

    راسب احمرخفيف قي قاع االنبوب 

     النتيجة الموجبة مع السكريات المختزلة

http://www.google.com.sa/imgres?q=fehling+test+for+reducing+sugars&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&biw=1280&bih=540&rlz=1W1ADSA_enSA401&tbm=isch&tbnid=3uH2Hy0m1vPSKM:&imgrefurl=http://www.sciencephoto.com/media/4449/enlarge&docid=q0W_-zAIqP2NSM&w=395&h=530&ei=fhR7TpnKEYnj4QSG-rmrDQ&zoom=1&iact=rc&dur=1&page=12&tbnh=151&tbnw=124&start=121&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:121&tx=87&ty=88
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 جتربة تكوين االوزازون          -5

تعطى التجربة النتيجة الموجبة مع جميع السكريات 
 ماعدا السكروز والنشا

نصف جرام من الفينيل هيدرازين +مل من محلول السكر3 

 تسخين في حمام مائي) جم من خالات الصوديوم 1+هيدروكلورايد 

 راسب اصفر بعد التبريد  (  دقيقة 45لمدة   

     

                                   

 

 

    

 الكتوزازون

 (   كراة القطن)
 مالتوزازون

 ابر مسطحة

 :التجربة 

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5LlMPlKU7I/AAAAAAAAAAo/z0mzYf2NRNE/s1600-h/lactosazone-x160.
http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5Lk5PlKU5I/AAAAAAAAAAY/oRE9EzJE7eA/s1600-h/maltosazone-x250.
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OSAZONE      وسازون ا

>30 minute, Fructose 
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  التحلل املائى للسكروز:

 من التجارب المميزة للسكروز

 تسخين) مركز  ر الماءمل حمض كلو 1+ مل محلول السكروز  2  

 ظهور لون أحمر    (دقائق 5لمدة     

http://a-s.clayton.edu/furlong/BIOL3250/lab/Review/images/biochemicaltest/sucrose.


25 

   …  مقارنة بين السكريات الثنائية

 سكروز
 غري خمتزل    سكر

 الكتوز
 خمتزل ثنائي سكر

 مالتوز
 جتربة خمتزل تنائي سكر

 مولش بنفسجية تنتشر بالرج حلقة  حلقة بنفسجية تنتشر بالرج تنتشر بالرج ينفسجيةحلقة 

(-) ve   
 ب بني محمرراس 

 

 بندكت ب بني محمرراس

(-) ve 
   فهلنج بني محمر راسب (محمر  راسب بني

(-) ve   

احمر خفيف في قاع  رسب
   االنيوب

احمر خفيف في قاع  راسب
 االنبوب

 بارفويد

(-) ve 

 

راسب اصفر بعد  
 التبريد

راسب اصفر بعد 
 التبريد

 االوزازون

 املختزلة للسكريات
 فقط

 لون احمر
 املائي  التحلل

 للسكروز    

 صلب بودر::الشكل   .اييض  :اللون     .تنوب في الماء البارد والساخن  ::الذائبية  :الخواص الفيزيائية

 :ةالخواص الكيميائي

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5Lk5PlKU5I/AAAAAAAAAAY/oRE9EzJE7eA/s1600-h/maltosazone-x250.
http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5LlMPlKU7I/AAAAAAAAAAo/z0mzYf2NRNE/s1600-h/lactosazone-x160.
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 التجربة طريقة عمل التجربة المشاهدة 

حلقة بنفسجية  

 تنتشر بالرج

 نافثول -قطرات من محلول ألفا3+مل من محلول السكر 2

 موليش المركز الكبريتمل من حامض 2 +الكحولي

     السكرىمل من المحلول  1+ بندكتمل من محلول  2 راسب أحمر برتقالي  
   ( دقائق 3)  مائىحمام  فىتسخين 

 بندكت

راسب أحمر أو 
 برتقالي

كمية ( ( + (B فهلنج امل(+( A فهلنجمل من 1)خليط

 (دقائق 3)تسخين فى حمام مائى  مساوية من محلول السكر

 

 فهلنج

راسب أحمر خفيف 
 في

   قاع األنبوبة

ثم ضع  بارفويدمل من كاشف  2ضع في أنبوبة اختبار 

  مائىحمام  فىتسخين مل من المحلول السكري األحادي 1

 (     دقائق 5)
 بارفويد

مل من حامض الهيدروكلوريك  1+ مل محلول السكروز 1 لون احمر

 (                     دقائق  5)تسخين فى حمام مائى  المركز  

  

التحلل املائي 
 للسكرز

راسب اصفر بعد 

 التيريد

  هيدرازينملعقة من فينيل  نصف+السكرمل محلول 3       

حمام  فىسخين ت االصوديومملعقة من خالت + هيدروكلورايد

 (دقيقة45-20)  مائى
 األوزازون

  

 تجارب السكريات الثنائية



27 

 :(النشا)ة عددمتالتجارب المميزة للسكريات ال

 : التجربة  

 ازرق  ظهورلوناليودالمخففقطرة من محلول  1+مل محلول النشا مخفف 2

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج : جتربة موليش -1 

  تسخين لدرجة الغليان+المحلول
   يالتبريدثم يعود  االزرقاللون  اختقاء

               

 
 

 هيدركسيدالصوديوم+المحلول 
ثم يعود بعد  االزرقاختفاء اللون  

 الحمض اضافة
 

 يقسم إلى قسمين 

 تجربة مميزة للكشف عن النشا: جتربة تأثري اليود  -2 
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 التحلل املائي للنشا 

 :التجربة 

 (دقائق5)تسخين ا مل حمض كبريت + مل محلول النشا مخفف3

 اصفرظهور لون   قطرة من محلول اليود المخفف +
 

تسخين )  B+A فهلنج+ مل من المحلول المسخن المتبقي  1

 راسب احمر طوبي ظهور  ( دقائق 3
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         ستنتاجاال               املشاهدة التجربة
 مولش1.

 

 بندكت2.

 

 فهلنج3.

 

 بارفويد4.

 

 اوزازون5.
   

 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج

 

 راسب برتقالي بني

 

 راسب احمر بني

 

 بقاع األنبوبة االحمرظهور الراسب  تائخر-

 

 راسب اصفر ينفصل بعد التبريد 

 متجمعة على هيئة كرات      
 
 
  

            كربوهيدرات المادة
 

 سكر مختزل المادة

 

 المادة سكر مختزل

 

             ثنائىسكر مختزل 
 

 الكتوز

 بودر::الشكل            ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 :التجارب الكيميائية

 السكريات الثنائية        الالكتوز

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5LlMPlKU7I/AAAAAAAAAAo/z0mzYf2NRNE/s1600-h/lactosazone-x160.
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         ستنتاجاال               املشاهدة التجربة
 مولش1.

 

 بندكت2.

 

 فهلنج3.

 

 بارفويد4.

 

 اوزازون5.
   

 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج

 

 راسب برتقالي بني

 

 راسب احمر بني

 

 بقاع األنبوبة االحمرتأخر ظهور الراسب -

 

 راسب اصفر ينفصل بعد التبريد 

 يشكل أبر مسطحة      
 
 
  

            كربوهيدرات المادة
 

 سكر مختزل المادة

 

 المادة سكر مختزل

 

             ثنائىسكر مختزل 

  
 مالتوز

 

 بودر::الشكل          ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 :التجارب الكيميائية

 المالتوزالسكريات الثنائية        

http://bp2.blogger.com/_S1L6CKMFVJs/R5Lk5PlKU5I/AAAAAAAAAAY/oRE9EzJE7eA/s1600-h/maltosazone-x250.
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         ستنتاجاال               املشاهدة التجربة
 مولش1.

 

 بندكت2.

 

 فهلنج3.

 

  المائى التحللل-4
 للسكروز

    
 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج

 

 برتقالي  اليظهرراسب-

 

 احمر بني اليظهرراسب-

 

 لون احمر+ 
   

 
 
  

        كربوهيدرات المادة
     

 غيرمختزلسكر  المادة

 

  غيرمختزلسكر  امادة

   

تم التحلل  سكروز
 للسكروز

 بودر::الشكل            ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 :التجارب الكيميائية

 السكروزالسكريات الثنائية       
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         ستنتاجاال               املشاهدة التجربة
 مولش1.

 

 اليود تأثير-2

 الكاوية الصودة مع-أ  

 

التسخين لدرجة -ب  

 الغليان
 
 المائى التحللل-3 

 للنشا

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج
 

 لون ازرق قاتم 

وظهوره ثانية  االزرقاختفاء اللون 

 زيادة من الحامض اضافةبعد 

 ثم يعود بالتبريد االزرقاختفاء اللون 

 

 

مع اليود  االزرقعدم ظهور اللون 

بعد التسخين ويعطي راسب احمر مع 
  فهلنج

        كربوهيدرات المادة
     

 سكر النشا

   

 

 

 

 

سكر النشا وتم التحلل 

 للنشا

 الخواص الفيزيائية بودر::الشكل            ابيض:اللون     اليذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 

 :التجارب الكيميائية

 السكريات العديدة         النشا
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 خطة الكشف عن جمهول

 من مادة سكرية
 

 

 الثالث جزءال
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 أحادية ثنائية عديدة

 الكربوهيدرات

 الكتوز

 مالتوز

 سكروز

 النشا
 جلكوز 

 فركتوز
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  تعلمنا

التجربة العامة للكشف عن الكربوهيدرات: مولش -1    

للكشف عن السكريات المختزلة :وفهلنج-بندك -2    

والثنائية  االحاديةللتفرقة بين السكريات  : بارفويداختبار  -3    

     

والمالتوزللتفرقة بين السكريات الثنائية الالكتوز   : االوزازوناختبار -5    

     

والفركتوز الجلكوز االحاديةللتفرقة بين السكريات  :سلوانوفاختبار -4     

     

:تأثير اليود -6 للكشف عن النشا    
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 كربوهيدراتيةخطة الكشف عن مجهول من مادة 

 مولش-1

حلقة بنفسجية تنتشر )+(

 كربوهيدرات بالرج

عدم تكون حلقة (-)
  بنفسجية 

 كربوهيدرات التوجد
 تأثير اليود-2

  تكون لون ازرق)+(
 (نشا ) المجهول سكر عديد

   عدم تكون لون ازرق(-)
 ثنائي او احاديالمجهول سكر 

 فهلنجتجربة -3

   عدم تكون راسب احمر(-)
 سكر غير مختزل

 سكروز

 تكون راسب احمر )+(
 سكر مختزل

 سكر ثنائي او احاديسكر 
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 بارفويدتجربة -4

 .دقائق 3احمر بعد  براس
   

 سكر مختزل ثنائي
 (الكتوز-مالتوز)

 .دقائق3تكون راسب احمر خالل 
  

 احاديسكر مختزل 
 (فوكتوز – جلكوز)

 سلوانوف االوزازوناختبار 

راسب اصفر بعد 
  التبريد

 
 ابر مسطحة

 مالتوز

)+(  
 لون احمر

 
 فركتوز 

 اليظهر لون احمر(-)
 
 

 جلكوز 

راسب اصفر بعد 
  التبريد

 
 كرات قطن

 الكتوز
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         ستنتاجاال               املشاهدة التجربة
 مولش1.

 

 اليود تاثير2.

 

 بندكت3.

 

 فهلنج4.

 

 بارفويد5.

 

 

 اوزازون6.
   

 

 حلقة بنفسجية تنتشر بالرج)+( 

 

 اليظهر لون ازرق( -)

 

 راسب برتقالي بني)+( 

 

 راسب احمر بني)+( 

 

تأخر ظهور الراسب االحمر بقاع ( -)

 األنبوبة

 

 ظهور راسب اصفر ينفصل بعد التبريد 

 متجمعة على هيئة كرات       
 
 
  

      كربوهيدرات المجهول
   

 ليس نشا المجهول
  

 سكر مختزل المجهول

 

 المجهول سكر مختزل

 

سكر مختزل ثنائي  

 (مالتوز او الكتوز )

 

 كتوزال المجهول 

 بودر::الشكل            ابيض:اللون     تذوب فى الما ء البارد والساخن::الذائبية 
 الخواص الفيزيائية

 :التجارب الكيميائية

 المجهول 


