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)٦( لمعملا

-١- تاردیھوبركلا
Carbohydrates



. ن8>;كألا و ن8جوردي3لا و نو1ركلا رصانع نم نو#تت•
اةيدي=دلأةCوضع تابكرم @? تاردي=و1ركلا•

ٔ
 .(OH)ليسكوردي3لا ةددعتمةينوتيكو

.n(CH2O)@? ةيCTز>Rا اPQغيص•

(Carbohydrates):تاردیھوبركلا

دي=دلأ نوتيك



.)تابنلا( @_اشb وأ )ناوي`Rا @_( ن8جو#يلج ةئي= \]ع ةقاطللنزخم-١
.زوiول>Rا ةدسكأ لالخ نم ةقاطللردصم-٢
.ةCولRnا تانو#ملا نCو#ت ةيلمع @_ نو1ركلل ردصم-٣
.ةيلRnا لخاد ةم3م ىرخأ ةيجولويب فئاظو ا3ل-٤

:تاردیھوبركلا فئاظو



 .ةددعتملاو ةيئانثلا تاCركسلا تائCزج ن8ب ط1رت uvلا ةطبارلا @?

Glycosidic(ةیدیسوكیالجلا ةطبارلا bond( :

ةيديسو#يال>Rا ةطبارلا



:ركسلا تادحو ددع بسح %$ع-1
 (Monosaccharides) يداحأ•
(Disaccharides) ي~انث•
(oligosaccharides) ةددعتم•
(Polysaccharides)-ةديدع-ةدقعم•

:يداحألا ركسلا C=O( @A(لينو:ركلا ةعومجم عقوم بسح %$ع-2

ةينوتيك تاCركسةيدي=دلأ تاCركس

:يداحالا ركسلا A@ نو:ركلا تارذ ددع بسح %$ع-3
.ةيعابسو ةيسادس، ةيسامخ ،ةيعا1ر ،ةيثالث

:لاLMخالا %$ع اIJردق بسح %$ع-4
.ل��خم �8غ و ةل��خم

:تاردیھوبركلا فینصت



:تاردیھوبركلا فینصت
:ركسلا تادحو ددع بسح
:ةيداحأ تاCركس-1
.ةديدعلاوةيئانثلا تاCركسلل ةيئانبلا تادحولا @?و ،ةدحاو ركس ةدحو نم نو#تتو تاردي=و1ركلا عاونأ طس�أ @?
:نUمسق %Tإ فنصتو
.زوiولج :لاثم ،ةيدي=دلأ تاCركس-
.زوتكرف :لاثم ،ةينوتيك تاCركس-
:ةيئانث تاCركس-2
.زوركسلاو زوتكاللا ا3م=أو ةيداحألا تاCركسلا نمن8تدحو داحتا نم ةجتان

:ةددعتم تاCركس-3
.يداحألا ركسلا نم تادحو10-3 داحتا نم أش�ت

:)ةديدع( ةدقعم تاCركس-4

.ن8جو#يال>Rاو اش�لا لثمةيديسو#يالج طباورب طبترت يداحألا ركسلا تايئزج نم �8بك ددع داحتا نع ةجتان

ركس ةدحو
(sugar unit)



  تادحولا ددع بسح تاردي=و1ركلا في�صت
ةCركسلا

ةيداحأ تاCركس

Monosaccharides 
ةددعتم تاCركس

Oligosaccharides 
ةيئانث تاCركس

Disaccharides 
)ةديدع( ةدقعم تاCركس

Polysaccharides



:ىلإ تایركسلا میسقت اضیأ نكمی
 ةل���nا تاCركسلاب تيمس )نوتيكلاوأديYدلأ(ةرحلينو:رك ةعومجم تدج و اذاف ،ةل��خم �8غ وا ةل��خم تاCركس

.ةيلا��خالا ا�Qافص تدقف )زوركسلا لثم( ةرح �8غ تحبصأ و ىرخأ ةدامب ةعوم>�ا كلت تطبترا اذا امأ

ل��خم �8غ ي~انث ركس
 )زوركس(

 تحبصألينو:ركلا ةعومجم
 ةطبارلا نم ءزج

  )ةرح Ukغ(ةيديسوكيالefا

ل��خم ي~انث ركس
 )زوتلاملا(

لينو:ركةعومجم
 ةرح



 : تاظحالم

.ةل��خم ةيداحألا تاCركسلا عيمج-1
.)زوركسلا :لثم( ل��خم �8غ ا3ضع�و ،)زوتكاللا :لثم( ةل��خم ةيئانثلا تاCركسلا ضع�-2
.ةل��خم �8غ ةدقعملا تاCركسلا عيمج-3

لينو:رك ةعومجم
 ) لLMخم ركس ( ةرحلينو:ركلاةعومجم  ةيداحألا تاmركسلاةلاحA@ ) لLMخم ركس ( ةرح

 (Lactose)زوتكال



 يلمعلا ءزجلا
🧪



:تاردي=و1ركلل ةماعلا تارابتخالا

.تاردي=و1ركلا عيم>R ماع رابتخا :)Molisch  Test(ش�لوم رابتخا-١

)يدعاق طسو @_( .ةل���nا تاCركسلا نع فشكلل :) (Benedict's Testتكدنب رابتخا-٢

Barfoed’s(دCوفراب رابتخا-٣ Test(: ركسلا نع فشكللCا ةيداحالا تا�nةل��. )_@محطسو ¡v(

Bial’s(لياب رابتخا-٤ Test(: ركسلا نع فشكللCا ةيداحالا تاRnةيسام.

Seliwanoffفونافلس رابتخا-٥ Test) (: ركسلا ن8ب �8يمتلاCركسلا وةيدي=دلالا ةيداحألا تاCةيداحألا تا 

.ةينوتيكلا



:)Solubility Test(ةینابوذلا رابتخا ً:الوأ

.ىرخأ ة3ج نم ةديدعلا تاCركسلا ن18و ة3ج نم ةيئانثلاو ةيداحألا تاCركسلا ن8ب �8يمتلا :فد3لا

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

.

تاعومجم \]ع اQ¦اوتحال ارظن ءاملا @_ نا:وذلل ةلباق ةيئانثلا و ةيداحألا تاCركسلا

 امن�ب .ءاملا عم ةي�يجوردي= طباور نCو#ت عيطتس§ uvلاليسكوردي3لا لثم ةيبطق

ارظن ةديدعلا تاCركسلا
ً

 ةحي`» اªQإف ا3لةنوكملا لسالسلا لوط و اIJائmزج qkكل 

) اش�لالثم(.ةmورغ ليلاحم نو#ت تباذ اذإ و ءاملا @_ نا1وذلا



 :لمعلا ةقCرط
.ءاملا عم ةداملا نم ةليلق ةيمك جرب كلذو ةدح \]ع )اش�لا ،زوركسلا ،زوiول>Rا( نم لi ةينا1وذ ي�¯تخا-1
.نخاسلاو درابلا ءاملا @_ داوملل ةينا1وذلا ةجرد ن8ب يbراقو ،لود>Rا @_ كتاظحالم يbود-2

:جئاتنلا
ءاملا A@ ةباذإلا ة:وبنألا

زوiول>Rا

اش�لا

زوركس

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا



:)Molisch  Test(شیلوم رابتخا ً:ایناث

.)تاردي=و1ركلا عيم>R ماع رابتخا( نو=دلاو تان�تو�¯لا نع تاردي=و1ركلا �8يمت :فد3لا

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

 ركسلا نملاروفروفلا جت�Cو ءام تائCزج3 لCزCو v¡²ادسلا ركسلاو v¡²امRnا ركسلا عم زكرملا كي±ي�¯كلا ضمح لعافتي
 نو#تي ثيحلوثفان-افلأ عم لعافتي نأ امQ¶م ل#ل نكمCو v¡²ادسلا ركسلا نملاروفروف ليµيم v¡´كوردي= و v¡²امRnا
.لاصفنالا @¹طس ن8ب ةقلحك ر3ظي @¸سفنب رمحأ بكرم



لاروفروفلاv¡²امRnاركسلا+ )H2SO4( زكرملا كي±ي�¯كلا ضمح
.لاروفروفلا ليµيم v¡´كوردي=v¡²ادسلا ركسلا+ )H2SO4(زكرملاكتي�¯كلاضمح

 .لاصفنالا @¹طسن18ر3ظت نوللا ةي>;فنب ةقلح نو#تي ثيحلوثفان-افلا عم لعافتي نأ امQ¶م ل#ل نكمCو

:لعافتلا صºnم

furfural

5- hydroxymethyl furfural 

α-naphthol

[Present in the reagent ]

α-naphthol



 :لمعلا ةقCرط
.)ةCركس �8غ ةنيع– اشb-زوركس-زو#لج( تاردي=و1ركلا لولحم لم2 رابتخالا ة1وبنأ @_ @½ض-1
.ش�لوم لولحم نم طاقن3 يفيضا-2
.) جرلا مدع عم ( ة1وبنألا بناج \]ع زكرملا كي±ي�¯كلا ضمح نم لم2 \]ع ءطب1و سا��حاب ة1وبنألا تانو#م يفيضأ-3
.)ةيباجيإ ةجي±ن ( @¸سفنب نول مQ¶يب ن8تقبط نو#ي فوسي§اردي=و1ركلا لول`�ا *

:جئاتنلا
جاتvتسالا ةظحالملا ة:وبنألا

زوiول>Rا

زوتكال

اش�لا

ةCركس �8غ ةنيع

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا





Benedict's(تكدنب رابتخا ً:اثلاث Test( »يدعاقلا طسولا يف لازتخالا«:

.)زوركسلا( ةل���nا �8غو ) زوتكاللا-زوتلاملا-زوتكرفلا-زوiول>Rا( ةل���nا تاCركسلا ن8ب �8يمتلا :فد3لا

.ةيندعملا تانويألا ضع� ليلاحم لا��خا \]ع ةردقلا ا3ل )ھينوتيك وأةيدي=دلأءاوس( ھطشbلينو1رك  ةعومجم \]ع يوت`�ا ركسلا و= : ل���nا ركسلا

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

.)يدعاق طسو( مويدوصلا تانو1رك و= فيعض يولقو ساحنلا تاتي�¯ك نمتكدنب لولحم نو#تي
زوساحنلا ديسكأ \Äإ ل��خم ركس دوجو @_ ي~انثلا ساحنلا تا��س بكا��م ل��خCو ،@]يسكو1رك ضمح جت�يف ساحنلا تانويأ قCرط نع ةل���nا تاCركسلا دسكأ متي

 .رمحأ بسار ل#ش� ر3ظي ثيح

.

ل��خم ركس
@]يسكو1رك ضمح

زوساحنلا ديسكأ
)رمحأ بسار(



 :لمعلا ةقCرط
.رابتخا ة1وبنأ @_تكدنب فشاi نم لم1 @½ض-1
.جCزملا @Æر و ركسلا لولحم نم لم1 يفيضأ-2
.ن8تقيقد ةدمل @]غم ي~ام مامح @_ ا3عضن-3
)ةيباجيا ةجي±ن( نوللا @Äاقترب وأ رضخأ, رمحم Çvب مسار نو#ت يظحال ، ءطبب د�¯تل ة1وبنألا يiرتا-4

:جئاتنلا
ةظحالملا ة:وبنألا

زوiولج

زوتكرف

زوتكال

زوركس

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا



Barfoed’s(دیوفراب رابتخا ً:اعبار Test( »يضمحلا طسولا يف لازتخالا«:

 ھل��خم �8غلاو ) زوتكاللا-زوتلاملا( ةل���nا ةيئانثلا تاCركسلا و) زوبCرلا-زون�بارالا-زوتكرفلا-زوiول>Rا( ةل���nا ةيداحالا تاCركسلا ن8ب ام �8مي :فد3لا
.)زوركسلا(

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

الدب v¡ مح طسو @_ لا��خالا متي رابتخالا اذ= @_
ً

.تكدنب رابتخا @_ لا`Rا و= امك يدعاقلا طيسولا نم 

iوفراب فشاCا ضمح @_ ساحنلا تالخ لولحم نع ةرابعدRnركسلا بيجتس§ فورظلا هذ= @_ و .كيلCا ةيداحالا تا�nركسلا نمعرسأ رابتخالل ةل��Cتا 
.ءطبب ةيئانثلا تاCركسلا لعافتت  ثيح ةل���nا ةيئانثلا

.

ل��خم ركس

زوساحنلا ديسكأ

@]يسكو1رك ضمحرمحأ بسار



 :لمعلا ةقCرط
.دCوفراب فشاi نم لمÄ@ 2اوح \Äإ ركسلا لولحم نم لمÄ@ 1اوح @½ض-1
2-ÊnÇv رتاو قئاقد10-5 نم ةدم نايلغلا ةجردلiيل لول`�ا ي¯�.د
 .ل���nا يداحألا ركسلا دوجو @_ ) ةيباجيا ةجي±ن(ي�وط رمحأ نول نو#ت ةعرس يظحالو رابتخالا اذ3ل تاCركسلا ةباجتسا ةعرس ن8ب يbراق-3

çاذإ ،قئاقد5 دع� رمحألا نوللا نو#ت مدع @? ةيبلسلا ةجي±نلا
ً

.ل��خم �8غ ركس وأ ل��خم ي~انث ركس نو#ي دق ركسلا 

:جئاتنلا
ةظحالملا ة:وبنألا

زوiولج

زوتكرف

زوركس

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا



Bial’s(لیاب رابتخا ً:اسماخ Test( :

.)زوتكرفلا-زوiول>Rا( ةيسادسلا ةيداحالا تاCركسلا و )زوبيارالا-زوبCرلا( ةيسامRnا ةيداحالا تاCركسلا ن8ب �8يمتلا :فد3لا

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

 .)كيديد`Rا دCرولi و (HCl)زكرملا كCرولiوردي3لا ضمح( نع ةرابع و= ولون�سروالا فشاi مدختسÌ رابتخالا اذ= @_

 يطعÌ ھنإفكيديد`Rا تانويأ دوجو @_ ولاروفروفلا نو#تي ة�8صق ةدمل زكرملا كCرولiوردي3لا ضمح عم )v¡²امRnا ركسلا(زوت�بلا لولحم نÊn اذإ

.قرزم رضخأ نول





 :لمعلا ةقCرط
. ركسلا لولحم نم لمÄ@ 1اوح @½ض-1
.رابتخا ة1وبنأ @_لون�سروالا  فشاi نم لم2.5 يفيضأ-2
3-ÊnÇv قرزم رضخأ نول نو#ت يظحال ، ة1وبنألا.

:جئاتنلا
جاتvتسالا ةظحالملا ة:وبنألا

زوiولج

زوبيار

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا



Seliwanoff(فونافلس رابتخا ً:اسداس Test( :

.)زوتكرفلا( ةينوتيكلا ةيداحالا تاCركسلا و ) زوiول>Rا(ةيدي=دلالا ةيداحالا تاCركسلا ن8ب �8يمتلا :فد3لا

:)ة1رجتلا أدبم( ة1رجتلل ةيلمعلا ةCرظنلا

لون�سوزCرلا

زوتكرف

عملاروفروفلا فثكتCو �Îكأةلو3س�لاروفروفلا نو#توءاملا دقفت اªQأ @_ةيدي=دلألا تاCركسلا نعةينوتكلا تاCركسلافلتخت
امن�بةينوتيكلا ةيداحألا تاCركسلا عم نn8;±لا نم ةطيس� ة��ف دع� )ي�وط( قماغ رمحأبكرم نو#ت ظحالن ،لون�سوزCرلا
.نn8;±لا نم ةلCوط ة��ف دع�ءطببحتاف رمحأ نول يطع§ةيدي=دلألا ةيداحألاتاCركسلا

لاروفروفلياثيم v¡´كوردي=5
رمحأ نول



 :لمعلا ةقCرط

. فشا#لا نم لمÄ\ 2إ ركسلا لولحم نم لمÄ@ 0.5اوح @½ض-1
.)يbوتيكلا يداحألا ركسلل ةيباجيإ ةجي±ن( رمحألا نوللا ر3ظي نأ \Äإ )قئاقد5 ةدم(@]غم ي~ام مامح @_ لول`�ا @½ض-2

:جئاتنلا
جاتvتسالا ةظحالملا ة:وبنألا

زوiولج

زوتكرف

.ببسلاركذعماھیلعيتلصحةجیتنلكىلعكقیلعتيبتكا
:ةشقانملا



: ةلئسألا
:ةينا1وذلا ة1رجت

؟ ةلو3س� ءاملا @_ نا1وذلل ةلباق ةيئانثلاو ةيداحألا تاCركسلا امن�ب ، نا1وذلا ةحي`» ةديدعلا تاCركسلا نوi ءارو بÑسلا ام-1

:ش�لوم رابتخا
 ؟ رابتخالا اذ= مدختسÌ امل-1
)     ( .v¡²ادسا ركسلا نملاروفروفلا جت�Cو ءام تائCزج3 لCزCو v¡²ادسلا ركسلاو v¡²امRnا ركسلا عم زكرملا كي±ي�¯كلا ضمح لعافتي-2

:تكدنب رابتخا

الك زوتكاللاو زوركسلا نأ نم مغرلاب-1
ً

؟كلذ نCرسفت فيك. ل��خم �8غ رخآلاو ل��خم ام=دحأ نأ الإ ي~انث ركس امQ¶م 
........................... طسو @_ لا��خالا متيتكدنب رابتخا @_-2

:دCوفراب رابتخا
 ؟قئاقد سمخ زواجتت ةدمل @]غ§ ب�بانألا كرت مدع بجي اذامل-1

........................... طسو @_ لا��خالا متيدCوفراب رابتخا @_-2

:لياب رابتخا
)     (  .لاروفروفلا نو#تولياب فشاi عم ةيباجيإ ةجي±ن ةيسادسلا تاCركسلا يطع§-1

:فونافلس رابتخا

�Îكأ ةلو3س�..................... نو#تو ءاملا دقفت اªQأ@_.............تاCركسلا نع.................. تاCركسلافلتخت-1.



��.... هللا دمحب مت


