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] ١ [ 

  السالمة في المختبرات .١

  

حيث أن كثير من المواد يتصف  ،في المختبرات وعي كامل بأھمية وخطورة المواد واألجھزة المستخدمة العـمل يتطلب

 في العـمل بدءلذا يجب قبل  ،الخطورة أشكالذلك من  غـيرشتعل ومج لألغشية ومن المواد ما ھو حارق أو               ّ بالسمية أو مھي  

  تبر.كل مخفي تعليمات السالمة الموصى بھا  تباعاووأخذ الحيطة والحذر  ،ي أھمية وخطورة المواد المستخدمةأن نع ختبرالم

  

  :قواعد ومواصفات السالمة في المختبرات .١٫١

والطالب لكي تسمح لھم بحرية الحركة خالل إجراء ن ييجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الباحث .١

	التجارب دون تزاحم.

	وأن يكون اتجاه فتح األبواب للخارج. ،يجب أن يتوفر بابان بقاعة المختبر للدخول والخروج .٢

	قضبان حماية متحركة. د النوافذ بستائر مقاومة للحريق ويتزويجب  .٣

	ية والصناعية ومتابعة الصيانة الدورية لتلك التجھيزات.عبوسائل اإلضاءة والتھوية الطبي المختبرتجھيز يجب  .٤

	لحريق.اولمواد الكيميائية مقاومة لالنواع األيجب أن تكون أرضيات المختبرات واألحواض والطاوالت من  .٥

يجب توفير خزانة غازات وذلك الستخدامھا عند تحضير أو استخدام المواد المتطايرة أو الغازات الخطرة أو ذات  .٦

	الرائحة الكريھة.

	.ارتفاعھايجب تجھيز المختبر بمقاعد مريحة سھلة الحركة ويمكن التحكم في  .٧

	ذات أغطية.و الفولتيةمتعددة يجب تجھيز المختبرات بعدد كاف من نقاط الكھرباء  .٨

في مكان ظاھر يمكن الوصول  األنظمةبھذه ح للتحكم تياغاز وكھرباء ووضع مف مةنظأيجب تجھيز المختبرات ب .٩

	بسھولة في حالة الطوارئ. اإليھ

	األجھزة. يجب أن يزود كل مختبر بغرفة لتخزين األدوات و .١٠

	د كل مختبر بعربة نقل متحركة لنقل األجھزة واألدوات من غرفة التحضير إلى المختبر وبالعكس.يزويجب ت .١١

ھزة غسيل الطوارئ وأج يجب توفير وسائل السالمة األولية مثل طفايات الحريق وصندوق اإلسعافات األولية ودش .١٢

	وعمل صيانة دورية لھا للتأكد من صالحيتھا.ويسھل الوصول إليه مكان ظاھر تكون في  أننذار وإ

  

  :يمكن تقسيم المخاطر في المختبرات إلى

	.مخاطر المواد الكيميائية .١

	.مخاطر الزجاجيات .٢

	.يةائالمخاطر الكھرب .٣

	حيوية.المخاطر ال .٤

  

  

  

	



] ٢ [ 

  :ئيةالكيماالمواد احتياطات السالمة من مخاطر  .١٫٢

	معرفة خصائص المادة الكيميائية من خالل العالمات اإلرشادية على العبوة. .١

	.ھانشاقاست                       ً                الكيماويات باليد مباشرة  وعدم تذوقھا أو  لمسعدم  .٢

	.العـمللبس القفازات والبالطو أثناء  .٣

	.عدم استخدام الفم لملء الماصة بل يجب استخدام الضاغطة الھوائية .٤

	الكيماويات داخل المختبر ولكن يجب وضعھا في أماكن تخزين خاصة.عدم تخزين  .٥

	بر.المختالمسؤول عن فني الالتخلص من بواقي المواد الكيميائية بالطريقة المناسبة لكل مادة حسب إرشادات  .٦

	.اء التجارب التي يتصاعد منھا غازات أو روائح في غرفة الغازاترإج .٧

	أثناء التسخين.وجه أو الجسد ناحية الاالختبار  أنبوبةتوجيه  عدم .٨

	منھا وعدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد. االنتھاءإغالق زجاجات الكيماويات عند  .٩

	

  لمواد الكيميائيةعلى عبوات ا العالمات اإلرشادية .١٫٣

  

  

  

  



] ٣ [ 

  احتياطات السالمة من مخاطر الزجاجيات .١٫٤

	إعادتھا.و  التقاطھاات ارتفاع مناسب ليسھل تخزين الزجاجيات على رفوف ذ .١

	حمل الزجاجيات بطريقة مناسبة وبحذر وعدم حمل أكثر من زجاجة واحدة في المرة الواحدة. .٢

	نظيفة أثناء التجارب. غـيرعدم استخدام زجاجات  .٣

	                                           ً                                    عدم لمس الزجاجات أثناء التسخين باليد مباشرة  ويجب استخدام الماسكات المخصصة لذلك. .٤

  

  حتياطات السالمة من المخاطر الكھربائيةا .١٫٥

	.بعيدة عن الكھرباء واألجھزة المياهأن تكون صنابير يجب  .١

	.فولت) قبل توصيل األجھزة ٢٢٠أو  ١١٠( ئيالكھربا التيارقوة التأكد من  .٢

	.صيانة األجھزة بشكل دوري وتنظيفھا .٣

  .مراقبة األجھزة أثناء التشغيل وإطفاءھا بعد االنتھاء من االستخدام .٤

	

  قسم الكيمياء الحيوية إرشادات السالمة في مختبرات .١٫٦

  .لبس البالطو لحماية مالبسك وجسمك من الكيماويات المنسكبة .١

	.لبس القفازات المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية أو العينات .٢

	.لبس الحذاء الواقي يحميك من األخطار المحتملة .٣

	.لحماية العينين من المواد الكيميائية ةواقي ةوضع نظار .٤

	.في إجراء التجربة بدءقبل الأو الشماغ إزالة الغترة  .٥

	.ھدوء يقيك من الحوادث تأدية التجربة بحرص و .٦

	.تجنب األحاديث الجانبية مع زمالئك أثناء القيام بالتجربة .٧

	.ةغـيرالمختبر عن الحوادث مھما كانت صالمسؤول عن فني الغ يبلت .٨

	.ال تعرف ماع ل األستاذؤاسال تتردد في  .٩

	.روائح المواد الكيميائية نشاقاستعدم شم أو  .١٠

	.عدم لمس أو تذوق المواد الكيميائية .١١

	.عدم األكل أو الشرب داخل المختبرات .١٢

	.عدم التدخين داخل المختبرات .١٣

	.عدم إخراج المواد الكيميائية من المختبر .١٤

	.عدم استعمال أو لمس األدوات الملوثة بالكيماويات .١٥

	.ألي حادث ال سمح هللاأي شخص  إذا تعرض                         ً طلب اإلسعافات األولية فورا   .١٦

	.ةتياطيات السالمة الخاصة بكل تجربباح االلتزام .١٧

	.إجراء التجارب التي يتصاعد منھا غازات في خزانه شفط الغازات .١٨

	.                                  ً                 استخدام التسخين بالحمام المائي بدال  من اللھب المباشر .١٩

	الھوائية.الماصات البالستيكية أو الماصات الزجاجية بالضاغطة  باستخدامسحب السوائل بطريقة آمنه  .٢٠



] ٤ [ 

	.قبل الستعمالالمواد الكيميائية اقرأ عالمات التحذير المدونة على زجاجات  .٢١

	.عدم محاوله فك الزجاجيات المستعصية بالقوة .٢٢

	.غسل اليدين بالماء والصابون دائما بعد االنتھاء من التجربة .٢٣

	.لتعقيم المكان بعد استخدام العيناتو لتعقيم اليديناستخدام المواد المطھرة  .٢٤

	.ات التي تعمل بھا أو عليھا نظيفةجعل المساح .٢٥

  

  بعض األدوات المستخدمة في المختبرات .١٫٧

  

  



] ٥ [ 

  Solutions	Bufferالمحاليل المنظمة   .٢

  	pHالرقم الھيدروجيني  .٢٫١

 :هف بأن                          ّ الرقم الھيدروجيني الذي يعر   باستخدامحموضة المحاليل طريقة للتعبير عن  	Sorensenقترح العالم سورنسن ا

  في المحلول . Hاللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الھيدروجين 

  

		pH	=	‐	Log  
   حيح.صالرقم الھيدروجيني ترتفع كلما انخفض تركيز أيونات الھيدروجين والعكس وبمالحظة أن اإلشارة سالبة فإن قيمة 

  

	Neutralمتعادل 	وسط           

 0	Acidicحمضي وسط       7	Basicقاعدي وسط   14
                            

pH	Value  

  

  : قياس الرقم الھيدروجيني .٢٫٢

 :يتكون الجھاز من قطبين. meter	pHنستخدم جھاز خاص يسمى يجب أن بدقة المختلفة لقياس الرقم الھيدروجيني للمحاليل 

اني قطب ، والثبالمحلول         ً كھربائيا               ً م يعمل اتصاال  وكلوريد البوتاسي من محلول مشبعاألول يسمى قطب مرجعي يحتوي على 

ين جھاز الفرق في الجھد بيقيس ھذا ال .اذ أليونات الھيدروجين          ّ خ حساس ونف  غشاء رقيق على شكل انتفافي أسفله  زجاجي

  .14إلى  	0من ، ويحوله إلى رقم ھيدروجيني القطبين

  

  

	meter	pHجھاز قياس الرقم الھيدروجيني 

	

	

	



] ٦ [ 

  Solutions	Buffer المحاليل المنظمة .٢٫٣

، لمخففةا و القواعد القوية أوفي الرقم الھيدروجيني عند إضافة كميات قليلة من األحماض أ غـيرھي المحاليل التي تقاوم الت

  .أمالحھاحه أو قاعدة ضعيفة وأحد وھي عبارة عن محلول لحمض ضعيف وأحد أمال

المحاليل المنظمة لھا أھمية كبيرة في األنظمة الكيميائية والبيولوجية بحيث تتميز السوائل الحيوية برقم ھيدروجيني ثابت، 

، ھذه  ١٫٥بينما في العصارة المعدية تبلغ  ٧٫٤من سائل إلى آخر فمثال في الدم تبلغ  	pH	ففي جسم اإلنسان تختلف قيمة الـ

اليل عن طريق المح                              ً . ھذه القيم يحافظ عليھا غالبا  ومثالية لعمل اإلنزيمات وموازنة الضغط األسموزي يم تعتبر مناسبةالق

  الفوسفات والبيكربونات. وأھم المحاليل المنظمة ھيالمنظمة 

المعادلة األساسية التي توضح العالقة بين الرقم  Hasselbalch	&	Henderson لخھاسلبا و ھندرسونالعالمان وضع 

  .فھم عمل وتحضير المحاليل المنظمة. وھذه المعادلة لھا أھميتھا في ونسبة الحمض والقاعدة المقترنة 	pHالھيدروجيني 

  

  :التالية يتفكك لدى إذابته في الماء حسب المعادلة هفإن HA ويرمز له بـمن الحمض الضعيف  رض أنه يوجد لدينا محلولتلنف

  

HA		     	+		 	

  ضعيف قرينحمض                     قاعدة قرينة                                                        

  

	فإن قيمة ثابت التفكك للحمض :     ً                   وطبقا  لقانون فعل الكتلة 

Ka	=	
	

	

Hفصل  ُ ت   pHللحصول على قيمة    الطرفين الناتجين لكال اللوغاريتمأخذ نلوحدھا في طرف و 	

=	 	

Log	 	   

 وبحسب قوانين اللوغاريتمات نحصل على :

Log	  	

  ) - ضرب الطرفين بـ (بو

‐	Log	 		

	

pH	=	pKa	+	log		

	

Or			pH	=	pKa	+	log	
القاعدة	القرينة

الحمض	القرين
 

ھاسلبالخ -ھندرسون معادلة 
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رفت نسبة الحمض إلى      ُ إذا ع  للمحلول المنظم المراد تحضيره المعادلة في حساب الرقم الھيدروجيني ھذه ويمكن استخدام 

  . pKa ثابت التفكك للحمضالقاعدة المقترنة و

  من المعادلة السابقة نجد أن الرقم الھيدروجيني للمحلول المنظم يعتمد على عاملين ھما :و

	. pKaقيمة  .١

  .ن تركيز الحمض والقاعدة المقترنةالنسبة بي .٢

  

  Capacity	Solution	Buffer(أو كفاءته)  سعة المحلول المنظم .٢٫٤

وتكون أكبر ما يمكن عندما تكون النسبة بين الحمض ، في الرقم الھيدروجيني غـيرنظم للتعبر عن مدى مقاومة المحلول الم ُ ت  

  .والقاعدة المقترنة مساوية للواحد

  كحمض ضعيف وقاعدته المقترنة ھي خالت الصوديوم A	cidAcetic	COO3CH(‐(حمض الخليك  :من األمثلة

              )+COONa3CH(	cetateAodium	S	

	

			Buffer	Phosphate	of	Preparationفوسفاتي تحضير محلول منظم   .٢٫٥

  

   (7.2	=	pKa)     ً    علما  بأن 7.4	=	pHو  0.25Mمحلول منظم فوسفاتي تركيزه واحد لتر من تحضير  :المطلوب

  

  :معرفة مكونات المحلول المنظم وھي .١

  )Acidويعتبر الشق الحمضي ( 4PO2NaHفوسفات الصوديوم ثنائية الھيدروجين 

  )Saltويعتبر الشق القاعدي (القاعدة المقترنة أو الملح  4HPO2Naفوسفات الصوديوم أحادية الھيدروجين 

  

  حساب النسبة بين الحمض والملح باستخدام معادلة ھندرسون كالتالي : .٢

pH	= 	pKa	 +  log  	

7.4	 =	 7.2 	+  log  	

7.4	 –	 7.2	 =   log    

0.2 	=	  log  	

 وبأخذ مقلوب اللوغاريتم :

	  = 	1.6 

  

فإذا مزجناھما بحسب ھذه النسبة نحصل على محلول منظم رقمه الھيدروجيني    	1	:	1.6أي أن النسبة بين الشقين تساوي 

  .و مطلوب في ھذا المثال ھكما  	7.4يساوي 
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  :حساب وزن كال المادتين كالتالي .٣

=  4PO2NaHوزن 
.

  x  0.25  x  4لـ  الوزن الجزيئيPO2NaH  

  = ............. جرام                     

=  4HPO2Naوزن 
.

.
 x 0.25 x 4لـ  الوزن الجزيئيHPO2Na  

  جرام  ............. =                      

  زجاجي.من الماء المقطر في كأس  ml	500يذاب وزن كال المادتين في حوالي  .٤

 pHعلى الـ      ً تماما  يضبط  وسيكون قريب للمطلوب و 	meter	pHللمحلول باستخدام جھاز  pHيقاس الـ  .٥

  . NaOH أو قاعدة HClحمض  كميات بسيطة من  المطلوب  بإضافة

رج   ُ وي   ،) بالماء المقطرml	1000نكمل الحجم إلى واحد لتر (ثم (1L)	 سعة في دورق حجميالكمية وضع ت .٦

  .    ً جيدا  
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	Solutions	Buffer	of	Properties	of	Study  المنظمة المحاليلدراسة خواص  .٢٫٦

  

  :الفكرة األساسية

 مضد إضافة حفي الرقم الھيدروجيني عن غـيريقاوم الت وأ  ً      ً ا  كبيرا  غـيرللمحلول المنظم ت (pH)الرقم الھيدروجيني  غـيرھل يت

   يه.الحمض أو القاعدة إلنفس لماء المقطر عند إضافة لة ذلك بما يحدث رنإليه ومقامخففة أو قاعدة  مخفف

  

  :المواد واألدوات المطلوبة

  ة للتحريك.زجاجي ملعقة) وml	50سين (سعة كل منھما ـأك .١

	.meter	pHالھيدروجيني الرقم قياس جھاز  .٢

  .ي السابق)العـملالجزء في ( المحضر  	7.4محلول منظم فوسفاتي رقمه الھيدروجيني .٣

  M	0.1مخفف تركيزه  HClحمض ھيدروكلوريك  .٤

   M	0.1مخفف تركيزه  NaOHمحلول ھيدروكسيد صوديوم  .٥

  

    :       العـمل      طريقة 

   M	0.1 تركيزه  HCl ھيدروكلوريكباستخدام حمض  المنظم لولدراسة خواص المح :   ً أوال  

الفوسفاتي (الذي تم من المحلول المنظم  ml	40كأس (ب) المن الماء المقطر وفي  ml	40كأس (أ) الضع في  .١

	.ي)العـملالجزء في تحضيره 

	meter	pHسين باستخدام جھاز أالك لمحتويات كال 	(pH)قاس الرقم الھيدروجيني ُ ي   .٢

 عقةلبم               ً المحلولين جيدا   الكأسين كمية معينة من حمض الھيدروكلوريك المخفف، وحرك كال أضف لمحتويات كال .٣

	 ة.نظيف ةزجاجي

	.الكأسين مرة أخرى لمحتويات كال (pH)قاس الرقم الھيدروجيني  ُ ي   .٤

س، وحرك أبإضافة كمية أخرى من حمض ھيدروكلوريك المخفف مرة أخرى لمحتويات كل ك ٣أعد الخطوة رقم  .٥

	ة.نظيف ةزجاجي لعقةبم               ً المحلولين جيدا  

	لمحتويات كل كأس مرة أخرى. (pH)قاس الرقم الھيدروجيني  ُ ي   .٦

  

  :النتائج

  المضاف حجم الحمض  
volume	of	HCl	0.1	M	

  للمحلول المنظم 	pHقيمة الـ
  بعد اإلضافة	

   للماء المقطر 	pHقيمة الـ
  بعد اإلضافة

١  0.5	ml	    

٢  1	ml      

٣  2	ml      

      اإلضافة بعد pH الـ في غـيرالت فرق
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  :األسئلة

  :من خالل نتائج الجدول، أكمل الجمل التالية

الحمض بعد إضافة  pH....... ، بينما نقص .........بعد إضافة الحمض للمحلول المنظم بمقدار ..... pH الـ نقص -

	......................للماء المقطر بمقدار 

							بدرجة كبيرة ؟ pHله الـ  غـيرأيھما ت  -

.............................................................................................................................................   

  ؟ pHفي الـ  غـيرأيھما قاوم الت -

.............................................................................................................................................  

  

  

	M	0.1تركيزھا  	NaOHستخدام قاعدة ھيدروكسيد الصوديومبا المنظم لولالمحدراسة خواص  :     ً ثانيا  

	أعد التجربة السابقة مع استبدال حمض الھيدروكلوريك بقاعدة ھيدروكسيد الصوديوم 

  النتائج :

  قاعدة المضافةحجم ال  
volume	of	NaOH	0.1	M	

  للمحلول المنظم 	pHقيمة الـ
  بعد اإلضافة	

   للماء المقطر 	pHقيمة الـ
  بعد اإلضافة

١  0.5	ml	    

٢  1	ml      

٣  2	ml      

      اإلضافة بعد pH الـ في غـيرالت فرق

  

  :األسئلة

  ، أكمل الجمل التالية:خالل نتائج الجدول من

بعد إضافة  pH، بينما يزيد ...................................... ..بعد إضافة القاعدة للمحلول المنظم بمقدار  pHيزيد  -

  .........................................لماء المقطر بمقدار لالقاعدة 

	بدرجة كبيرة ؟ pHله الـ  غـيرأيھما ت -

.............................................................................................................................................	

  ؟ pHفي الـ  غـيرأيھما قاوم الت -

									.............................................................................................................................................   
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  )١( الكربوھيدرات .٣

  

وية       الكربو يل                    لدھيدية أو كيتونية أ                       ھيدرات ھي مركبات عض                                           أو التي تعطي عند تحللھا مائيا ألدھيدات أو                     متعددة الھيدروكس

يل. وھي تتكون من عناصر  جين (   )C         الكربون (                                              كيتونات عديدة الھيدروكس ھا يحتوي    )H (            والھيدروجين    )O          واألكس              وبعض

   )S (         والكبريت 	 )P (           والفوسفات   )N (           النيتروجين    ى  عل

   :                    صيغتھا الجزيئية ھي و

n)O2CH(  

  

   :                  وظيفة الكربوھيدرات  .   ٣٫١

 ةاألولي العصبي، والمادة والجھاز الدماغ     ً خاصة   الحي الكائن لجسم الطاقة توفير ھي للكربوھيدرات األساسية الوظيفة

 لكي لجسما في خلية كل إلى ويصل الدم في يسير ألنه الدم بسكر الجلوكوز ويسمى الجلوكوز ھي الجسم في للكربوھيدرات

 إنتاج إلى تؤدي لتيا البيولوجية ياتالعـمل من العديد في الجلوكوز يدخل حيث. الخلية تحتاجھا التي الطاقة إنتاج في منه تستفيد

 لسكرياتا من أخرى أنواع تصنيع في  ُ     ي ستخدم قد أنه كما بوظائفھا، الخلية قيام وكذلك الحياة استمرار لضمان الالزمة الطاقة

   والجاالكتوز. كالفركتوز األحادية

 العضالت يف  ُ   ي خزن حيث جاليكوجين ھيئة على الحيوانات وفي نشاء ھيئة على النباتية الخلية في الجلوكوز تخزين ويتم

  .الحاجة عند الجسم وأعضاء أنسجة لجميع للجلوكوز مصدرا يكون أن يمكن الكبد في والمخزون والكبد

	

   :              الكربوھيدرات      صنيف ت  .   ٣٫٢

ك  ) ١ ( كريات الثنائي          البنائية      وحدات                                  ھي أبسط أنواع الكربوھيدرات وھي ال  : (Monosaccharides)       أحادي   ر  س    و   ة                للس

	            ف إلى قسمين   صن ُ تُ    و  n)O2H(nC                         رمز لھا بالصيغة الجزيئية    ُ ، يُ         العـديدة

	    .            مثل الجلوكوز                          الحتوائه على مجموعة ألدھيد        لدھيدي  أ     سكر   . أ

	             مثل الفركتوز.                         الحتوائه على مجموعة كيتون         كيتوني     سكر   . ب

  
Aldehyde	group	

  

  
Keto	group	

  

  	
D‐Glucose	
Aldohexose 

D‐Fructose	
Ketohexose  
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كريات ثنائية  ) ٢ ( ية  ئي ي                    ھي ناتجه عن اتحاد جز   :(Disaccharides)               س داس كريات األحادية الس          ، وأھمھا                               ن من الس

	       لالكتوز. ا          المالتوز و         السكروز و

    

	
	

كريات المتع  ) ٣ ( كريات التي   تش   :(Oligosaccharides)     ددة ـ              الس أ ت                 مل الس          وحدات من     ١٠    إلى    ٣          من اتحاد     نش

	                               األحادية، ومثالھا سكر رافينوز.         السكريات 

 
																																																Glucose					+				 Glucose				 	+			 			Fructose

Raffinose	

	

     يربط          األحادية                                                 وھي ناتجة من اتحاد عدد كبير من الجزيئات السكريات    :(Polysaccharides)          العـديدة         السكريات   ) ٤ (

	 .            و السيليولوز              و الجاليكوجين                          (األمايلوز ، األمايلوبكتين)   ء    نشا            ، وأشھرھا ال    يدية س                 بينھا روابط جاليكو

	

	

Amylose 
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Amylopectin	

 

	

Cellulose 
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    :                       ات العامة للكربوھيدرات       االختبار  .   ٣٫٣

      ات:        االختبار    ھذه          الھدف من 

             والبروتين.        بيدات ي   الل                                        التعرف على الكربوھيدرات كمواد مختلفة عن   . ١

            المختزلة.       غـير                               التمييز بين السكريات المختزلة و  . ٢

    .          العـديدة           والثنائية و         األحادية                     التمييز بين السكريات   . ٣

    .   ني             والسكر الكيتو      ھيدي  لد                    التمييز بين السكر األ  . ٤

ية         األحادية                     التمييز بين السكريات   . ٥ ية                                (البنتوزات) والسكريات األحادية              ذرات الكربون        خماس داس       كربون   ال     ذرات        س

              الھكسوزات).  (

  

  

  

  		Test	Solubilityاختبار الذوبانية .٣٫٣٫١

كريات األحادي يل         الھيدروك       مجموعة     مثل    ة            مجموعات قطبي    على           الحتوائھا      ً نظراً    ة                               ة و الثنائية في المحاليل المائي                    تذوب الس     س

تطيع تكوين روابط ھيدروجيني  ال و ديدة                        مع الماء بينما السكريات    ة                               تي تس     سبب  ب                                    فھي إما ضئيلة أو عديمة الذوبان وذلك           العـ

                    لھا و درجة تفرعھا.   ة             السالسل المكون      و طول        الكبير    ئي  ي    الجز       وزنھا

                 من جھة أخرى.             العـديدة          والسكريات                                  سكريات األحادية والثنائية من جھة                      التجربة التمييز بين ال    ھذه               يمكننا من خالل 

  

   :       لالختبار          العـلمية        النظرية 

كريات األحادية والثنائية قابلة للذوبان في ا كريات                                              الس ديدة                  لماء أما الس حيحة الذوبان       ً فنظراً           العـ    أو                                    لكبر جزيئاتھا فإنھا ش

ً   ّ كوّ                                         ُ عديمة الذوبان في الماء وإذا ذابت فإنھا تُ        ما.                                  ً ن محاليل غروية وتظھر معكرة نوعا

  

   :               األدوات و المواد

  رايبوز) - فركتوز - (جلوكوز ةأحادي سكريةمحاليل مواد.  

  مالتوز ) - الكتوز - ثنائية (سكروز سكريةمحاليل مواد.  

  نشاءال( متعددة سكريةمحاليل مواد(.  

  ةماص - ماسك -اختبار أنابيب.  

 حمام مائي.  

  

    :       العـمل      طريقة 

                      ثم مع الماء الساخن.                                ً من المادة مع الماء البارد أوالً             كمية قليلة   ّ جّ        َ وذلك برَ    ه                      ذوبانية كل مادة على حد       اختبر

             رد والساخن. ا                                                                     ن مالحظاتك في الجدول التالي وقارن بين درجة ذوبانية المواد في الماء الب  ّ دوّ 
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   :       النتائج

  إذابة في ماء ساخن  إذابة في ماء بارد  األنبوبة   
ت أحادية

سكريا
  

      جلوكوز

      فركتوز

      رايبوز

ت 
سكريا

ثنائية
      سكروز  

      مالتوز

      الكتوز

سكريات 
      نشاء  عديدة

  

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ............................................................................                                                                            

.......................................................                                                       .............................................................................................................................                                                                                                                             .....................                     

..............................................................................................................                                                                                                              ...........................................................................................                                                                                           

.............................................................................................................................                                                                                                                             ............            ............................                            ....    ................................                                  

  

   :      األسئلة

	 ؟              محاليل غروية          العـديدة           ن السكريات   ّ كوّ        ُ لماذا تُ 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ............................................................................                                                                            

.......................................................                                                       .............................................................................................................................                                                                                                                             .....................                     

..............................................................................................................                                                                                                              ...........................................................................................                                                                                           

.............................................................................................................................                                                                                                                             ........................................                                        ....    .........................                           

  	



] ١٦ [ 

  		Test	Molisch's	اختبار موليش .٣٫٣٫٢

ف             يعتبر اختبار                إيجابية عبارة        ً نتيجةً          االختبار        عطي ھذا  ُ يُ   و     ات         والبروتين           الليبيدات           تمييزھا عن  و            لكربوھيدرات  ا    عن           عام للكش

   .                               (أحادية، ثنائية، متعددة، عديدة)              الكربوھيدرات      أنواع                    لون بنفسجي مع جميع    عن 

  

   :       لالختبار          العـلمية        النظرية 

كريات يتم نزع      إلى      مركزة   ال     حماض   األ          عند إضافة  يل                           جزيئات ماء من ثالث مجموعات    ٣                 الس كر ويتكون     في          ھيدروكس              الس

دي حلقي  أ     مركب  دھي د ف           (فورفورال)             ل دھي اعل مجموعة األل ات العطري                       تتف ه مع الكثير من المركب ا      كمركب    ة                               ي افث   -    ألف     ول    ن

ت   ة           مركبات ملون     عنه               الكحولي فتنتج كريات              دم للتعرف على  خ   تس كر        رال من  و  رف و     نتج ف ي    حيث    .             وجود الس ي  خم      الس      ذرات      اس

ي ميث         الكربون ي  و  رف و    يل ف ا             وھيدروكس داس كر س    -  فا  أل     مركب                              ويمكن لكل منھما أن يتفاعل مع               ذرات الكربون،                    رال من الس

	   .                      أو قرص يفصل بين طبقتين     حلقة          على ھيئة                        يتكون مركب بنفسجي يظھر  ل        نافثول

  

  

  

  

  

  

  

  

  راد                    ّ                                ُ ھو مادة كيميائية مصن عة تتفاعل مع المادة الطبيعية الم   Reagent	Chemicalالكاشف الكيميائي معلومة : * 

  .لون مميز والكشف عنھا وينتج عن ھذا التفاعل مركب ذ               

Pentose						 				 																										Furfural

Hexose												 					 																				5‐OH‐methyl	furfural
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   :               األدوات و المواد

 حمض الكبريتيك المركز                    .   

 حديث التحضير)             ويجب أن يكون                كحول اإليثانول    في             جم/لتر مذاب  ٥٠ (        نافثول   -   لفا أ   %   ٥       محلول               

  .محاليل بعض الكربوھيدرات                           

  ماصة   -     ماسك    -              أنابيب اختبار    .     

  

    :       العـمل      طريقة 

	           كربوھيدرات.        محلول ال   من    مل    ٢         االختبار          في أنبوبة   ع  ض  . ١

	 .      نافثول   -    ألفا     %   ٥            ط من محلول  نق   ٣   ضف  أ  . ٢

احتراس وببطء   أض  . ٣ ة (                ف ب            بحيث تتكون             مع عدم الرج                             مل من حمض الكبريتيك المركز   ٢  )                 على جانب األنبوب

جية اللون            تفصل بينھما         طبقتان ر ھذ ي                                في حال وجود مواد كربوھيدراتية،                    حلقة بنفس ج       نتش        عند رج    ي               ا اللون البنفس

	                              تركيز المادة السكرية المختبرة.          اللون على        كثافة      تعتمد                          يط كله باللون البنفسجي. ل                  األنبوبة ليتلون الخ

  

    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                                  

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

   :      األسئلة

	 ؟                 مع اختبار موليش         إيجابية                               لماذا تعطي جميع السكريات نتيجة 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                                

  

  األنبوبة عند نھاية التجربة مع أنك لم تقم بتسخينھا ! ماھو تعليلك ؟في ھل الحظت سخونة 

............................................................................................................................                                                                                                                            ...........................                           

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                              
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  			Tests	Reducingختزاليةاال اتاالختبار .٣٫٣٫٣

كريات  ُ تُ  م الس كريات مختزلة      إلى             قس ير مختزلة، ف  و  أ              س كريات  ُ ُس    ه ر ُ حُ   (C=O)                       ذا وجدت مجموعة كربونيل  إ              غـ               ميت بالس

ير                   بمادة أخرى و أصبحت    ة                     ذا ارتبطت تلك المجموع إ   ما  أ   ة   تزل    المخ       فاتھا     قد ص       إنھا تف        سكروز) ف              السكر الثنائي          حرة (مثل       غـ

   .         االختزالية

  

  	Test	Benedict’s            اختبار بندكت  .        ٣٫٣٫٣٫١

                      المختزلة (السكروز).       غـير   عن   )     يبوز ا   الر   -        الالكتوز    -          المالتوز   -          الفركتوز   -                             السكريات المختزلة (الجلوكوز   ُ   يُميز

  

    :       الختبار ل          العـلمية     ظرية  ن  ال

  )     قوية        مختزلة   ل    عوام       بأنھا   ف  ّ صنّ  ُ تُ       لذلك (          المؤكسدة        المواد    من       لكثير           االختزالية         بقدرتھا            والكيتونية           األلدھيدية          السكريات       تتميز

               كربوكسيلية.        مجموعة     إلى                  األلدھيد والكيتون        مجموعة        تتأكسد       وبذلك

كريات      يميز       بندكت        اختبار كريات    ھي (  Sugars	Reducing          المختزلة          الس        كيتون    أو        ألدھيد        مجموعة     على          المحتوية          الس

     نات   أيو     على       يحتوي (       بندكت      كاشف       محلول          الجلوكوز     مثل          المختزلة          السكريات       تختزل	  ).   حرة        كحولية         لمجموعة        مجاورة     حرة

يك ط    في          النحاس ط      يؤدي     حيث  )      قاعدي     وس كر        الحلقي         التركيب      تحول     إلى         القاعدي       الوس يتال      ھيمي (       للس       ركيب   الت     إلى  )       أس

      كسيل     ربو ك        مجموعة     إلى         الكيتون    أو       لدھيد  األ        مجموعة          النحاسيك        أيونات       تؤكسد    ثم    ).        الكتونية    أو           األلدھيدية        الصورة (         المفتوح

   .                 من أكسيد النحاسوز     حمر أ      راسب      ھيئة     على       وتكون        نحاسوز     إلى          النحاسيك        أيونات      ختزل ُ تُ           وبالتالي

  

  

  

  

   :      األدوات   و        المواد

 ) ١                     محاليل سكرية مختلفة   %   (   

 صوديوم  ال        + سترات         صوديوم  ال               نحاس + كربونات   ال               بندكت (كبريتات       كاشف      (   

  غلي. ي          حمام مائي      

  ماصة.   -      ماسك   -              أنابيب اختبار       

  

    :       العـمل      طريقة 

	 .              من محلول السكر        أنبوبة   كل    في    مل    ١    ضع  . ١

	 .                           مل من كاشف بندكت ورج المزيج   ٢    أضف   . ٢

	        ة واحدة.             غلي لمدة دقيق ي             في حمام مائي          األنابيب    ضع  . ٣

   اب               المختزل. في غي                                                       تكون راسب أحمر أو برتقالي أو أخضر وذلك حسب كمية السكر    حظ  وال       لتبرد      ابيب        أترك األن  . ٤

   .                              كون لون أسود من أكسيد الحديديك                    السكريات المختزلة يت

Aldehyde																																																																						Carboxyl							راسب أحمر من	
 أكسيد النحاس																																																																																																																					
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	  :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

	

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

    

   :      األسئلة

	             مثال علي ذلك؟                       بندكت ؟ ولماذا ؟ اذكر      كاشف    تزل               من السكريات تخ    أي

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

..........................................................................................                                                                                          .............................................................                                                             

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

	                           ولماذا ؟ اذكر مثال علي ذلك؟        بندكت ؟       كاشف    تزل   تخ  ال             من السكريات     أي

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.............................................................................                                                                             ..........................................................................                                                                          

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

	                    مختزل. كيف تفسر ذلك؟      غـير                                         منھما سكر ثنائي إال أن أحدھما مختزل واآلخر       ز كل                          رغم من أن السكروز والمالتو   بال

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

...............................                               ........................................................................................................................                                                                                                                        

.............................................................................................................................                                                                                                                             ...........           ...............                 
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  			Test	Barfoed’sاختبار بارفويد. ٣٫٣٫٣٫٢

كريات       يميز كريات      عن ال      يبوز)  ا   الر   -       رابينوز  األ   -        الفركتوز   -         (الجلوكوز   ة     مختزل  ال         األحادية         الس    -           (المالتوز   ة       المختزل          الثنائية       س

            الالكتوز). 

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

                                              يتكون كاشف بارفويد من محلول خالت النحاس في حمض                     محلول كاشف بارفويد (      ختزال                 تقوم السكريات با         االختبار       في ھذا 

ي بدالً   )       الخليك ط حمض كريات                  ً في وس تجيب الس ط القلوي كما ھو الحال في اختبار بندكت. وفي ھذه الظروف تس                                                                              من الوس

         لكن يالحظ   .                         ت الثنائية المختزلة ببطء                                                     أسرع من السكريات الثنائية المختزلة حيث تتفاعل السكريا                          األحادية المختزلة لالختبار

          بذلك تعطي  و        أحادية       سكريات      إلى                       سوف تتحلل بفعل الحرارة                                  خمس دقائق فان السكريات الثنائية                          نه عند زيادة التسخين فوق أ

              نفس النتيجة.

  

  

  

  

    :       األدوات  و         المواد

 ١مختلفة ( محاليل سكرية %(   

  من حمض الخليك). جم  ١٫٨مل ماء ثم يضاف ٢٠٠النحاس في  جم من خالت ١٣٫٣كاشف بارفويد (يذاب  

  غلييحمام مائي.  

  ماصة. - ماسك -أنابيب اختبار  

  

   :      العـمل      طريقة 

	                 في أنبوبة اختبار.                   مل من محلول السكر   ١   ضع   . ١

	             ثم رج األنبوب.                    مل من كاشف بارفويد   ١     أضف  . ٢

	 .     دقائق   ٣ - ٢                            ضعھا في حمام مائي يغلي لمدة   . ٣

         ختزل.         أحادي م         وجود سكر                       في قاع األنبوب يدل على           أحمر طوبي      راسب      تكون      الحظ  . ٤

  

    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

Aldehyde																																																																							Carboxyl							راسب أحمر من	
	أكسيد النحاس																																																																																																																						
 في قاع األنبوب                                                                                                       



] ٢١ [ 

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

   :      األسئلة

	      دقائق؟                                               لماذا يجب عدم ترك األنابيب تغلي لمدة تتجاوز خمس 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

	                                  بين اختبار بندكت و اختبار بارفويد؟        االختالف    وجه     ما

......      .............................................................................................................................                                                                                                                             ....................                    

...............................................................................................................                                                                                                               ........................................                                        

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

	 ؟              ُ   وتلك التي لم تُظھر                                                           الفرق بين السكريات التي أظھرت نتيجة إيجابية مع ھذا االختبار    ما 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.....................................................................................                                                                                     ..................................................................                                                                  

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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  Test	Bial’s   لايختبار با .٣٫٣٫٤

تخدم ھذا  ية                                          فئتين متقاربتين في التركيب الكيميائي ھما    بين        لتمييز  ل         االختبار           يس كريات األحادية خماس   5C            رات الكربون  ذ                         الس

ية ا                             (البنتوزات مثل االرابينوز والر داس كريات األحادية س وزات مثل الجلوكوز   6C             ذرات الكربون                                 يبوز) والس                         (الھكس

              والفركتوز). 

  

   :       لالختبار          العـلمية        النظرية 

خ ت     عند ي (        ن محلول  ي  س كر الخماس يرة                 مع حمض الھيدروكلو   )       البنتوز               الس               جزيئات ماء و   ٣        يتم نزع                        ريك المركز لمدة قص

طي بدوره          رال وھذا  و  رف و   الف     مركب       يتكون  ف ب          يتفاعل مع                     المركب الوس ينول في وجود  األ                 ل (يتكون من مركب  ا ي      كاش                  ورس

                                                            إلى األزرق. بينما إذا تم تسخين محلول السكر السداسي (الھكسوز)      مائل          لون أخضر         معقد ذو           حيث يتكون    ) ك ي             أيونات الحديد

     ينتج          ال ولكن ي      كاشف ب          يتفاعل مع                   ً المركب الوسطي أيضاً          رال وھذا  و  رف و ف                     مركب ھيدروكسي ميثايل       يتكون            مع حمض قوي 

                             عنه معقد ذو لون أحمر فاتح. 

  

  

  

  

  

    :       األدوات  و         المواد

  من     مل   ٢                                       مل من حمض الھيدروكلوريك المركز ثم يضاف      ٥٠٠          رسينول في  و        جم من األ     ١٫٥      (يذاب       بيال     كاشف   

   ) ك ي             كلوريد الحديد   %  ١٠    لول   مح

 ١ (        مختلفة       سكرية       حاليل م   % ( .   

  يغلي          حمام مائي    .   

 ماصة   -     ماسك    -               أنابيب اختبار    .   

  

    :       العـمل      طريقة 

	                 في أنبوبة اختبار.                  مل من محلول السكر    ١    ضع  . ١

	             ثم رج األنبوب.      بيال           مل من كاشف    ٢    أضف   . ٢

	 .     دقائق   ٣ - ٢                            ضعھا في حمام مائي يغلي لمدة   . ٣

     .                          أحادي خماسي ذرات الكربون         وجود سكر                                 لون أخضر مائل إلى األزرق يدل على          الحظ تكون   . ٤

    

  

Pentose																									Furfural								Orcinol																																																																																																					Bluish	Green	dye	
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    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

    

   :      األسئلة

	  ل؟ ا ي                              السكريات التي تتفاعل مع كاشف ب      ماھي  

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                              

	

	  ل؟ ا ي                               عل والذي بدوره يتفاعل مع كاشف ب                           المركب الذي يتكون خالل التفا       ما ھو

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.....................................................................                                                                     ..................................................................................                                                                                  

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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  Test	Seliwanoff's   فانوفيلياختبار س .٣٫٣٫٥

تخدم ھذا  كريات األحادية الكيتونية (الفركتوز)          االختبار           يس كريات األحادية    عن                                              لتمييز الس    لك     ، كذ    كوز)      (الجلو           األلدھيدية                 الس

                                                       التي تعطي سكريات كيتونية بالتحلل المائي مثل السكروز.          الثنائية          السكريات 

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

كريات       تختلف كريات األلدھيدية          الس ھولة       الماء        جزيئات              في أنھا تفقد                                  الكيتونية عن الس          ي ميثايل             مركب ھيدروكس  ن     ّ وتكوّ        بس

يليفانوف (يتكون من مركب          يتكثف مع       الذي          فورفورال ف س ينول  ر      الريزو                              كاش       معقد    كون  ت                        مع حمض الھيدروكلوريك) لي      س

ً    أيض         إيجابية       نتيجة               األلدھيدية تعطي                                         سخن المحلول لمدة طويلة وإال فإن السكريات                        ُ للون. وعلى ذلك يجب أال يُ  ا      أحمر     .  ً ا

  

  

  

    :       األدوات  و         المواد

 عياري)    ٣                                       جم ريزوسينول/لتر من حمض الھيدروكلوريك     ٠٫٥       فانوف ( ي ل ي      كاشف س         

 ١        مختلفة (       سكرية       حاليل م   % ( .   

  يغلي          حمام مائي    .   

  ماصة.   -      ماسك   -       اختبار        أنابيب       

  

    :       العـمل      طريقة 

	                   في أنبوبة اختبار.                من محلول السكر    مل   ١   ضع   . ١

	             ثم رج األنبوب.       فانوف ي ل ي      كاشف س       مل من   ٢     أضف  . ٢

	   ق.   ائ  دق   ٥     لمدة       يغلي                     المحلول في حمام مائي     ضع    . ٣

ية الكيتونية                 تكون لون أحمر داك     الحظ  . ٤ داس كريات الس ية   بي                                  ن مع الس داس كريات الس     لون       تعطي           األلدھيدية                      نما الس

	 .    ببطء                احمر قرمزي فاتح 

	

  

  

  

  

  

Resorcinol
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    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

   :      األسئلة

	      فانوف؟ ي ل ي         مع كاشف س        إيجابية                               ماھي السكريات التي تعطي نتيجة 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

................................................................................................                                                                                                .......................................................                                                       

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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  )٢الكربوھيدرات ( .٤

	

               الكربوھيدرات:              ھناك نوعان من 

  تكون من السكريات األحادية فقط ت :كربوھيدرات بسيطة .١

 نجاليكوبروتي وتسمىسكري مثل البروتينات  غـير خرآء يجزسكري و جزيءتتكون من  :قدةـمعت كربوھيدرا .٢

  بيد.يجاليكول وتسمىأو الدھون 

  

		التركيب الحلقي للسكريات األحادية.٤٫١

 Hemiacetal ستيالأ يميوتسمى ھ	الصورة الحلقيةھيئة  في محاليلھا على توجداألحادية ن السكريات أأثبتت الدراسات 

ذرة ارتباط لى ع             ً متناظرة بناء  أشكال الشكل الحلقي ينتج عنه و  في المحلول                      ً عد ذات نسبة ضئيلة جدا                        ُ وأن السلسلة المفتوحة ت  

	)αيطلق على المتناظر ألفا ( أو اليمين إلى أسفل فإذا كانت مجموعة الھيدروكسيل	في الجلوكوز الحلقي، ١الكربون رقم 

	.	)βبيتا ( يطلق عليه أو اليسار إلى أعلى	والعكس إذا اتجھت

  

  

  

  

  

   :                           الكربوھيدرات عديدة التسكر .   ٤٫٢

لة طويلة جداً                                                  ھي كربوھيدرات ينتج من تحللھا المائي عدد كبير من لس كريات من س كريات األحادية و تتكون ھذه الس                                                           ً الس

تقيمة             ممكن أن تكون    ي  أ                 وقد تكون متجانسة   ،   Bonds	Glycosidic      يدية س   يكو                      مرتبطة بواسطة روابط جال        متفرعة   أو          مس

كريات                     نھا تحتوي على نوع وا أ اء   كال         األحادية               حد من الس يليولوز  و  أ      نش ير       و تكون  أ  ،           الس ة        غـ                نھا تحتوي علي أ  ي  أ         متجانس

كريات  أ كريات        بارين.     كالھي         األحادية                       كثر من نوع من الس ديدة                 وتتحلل الس ً           العـ طة               وكذلك المتعددة        ً عموما                   والثنائية بواس

          األحادية.            من السكريات             لى مكوناتھا  إ                      التي تحلل تلك الروابط          اإلنزيمات   و  أ              األحماض القوية 

  

  

  

  

 قي َ ل   َ ح  مفتوح                                                 قيَل   َ ح  



] ٢٧ [ 

	Saccharides	Ploy	and	Di	for	Tests	Qualitative والثنائية العـديدةللسكريات  الوصفية االختبارات.٤٫٣

	

  Test	Iodine اليود اختبار .٤٫٣٫١

ديدة                    لتمييز بين السكريات  ل         االختبار           يستخدم ھذا              كريات األخرى             نيولين) والس  األ   -            الديكسترين   –        يكوجين    الجال   –      نشاء   (ال          العـ

ديدة                                 الثنائية). حيث تعطي بعض السكريات             (األحادية و           الدكسترين    و            الجاليكوجين    ) و            أمايلوبكتين  و          أمايلوز (      نشاء      مثل ال          العـ

 ً        ليھا. إ                عند إضافة اليود        ً مميزةً         ً ألوانا

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

ل  الس ع اليود بين طيّات الس اعالً كيميائياً، حيث يتموض ة وليس تف ة لوني ائي اعل على ظاھرة فيزي ذا التف د فكرة ھ                                                           ً         ً                         ّ          تعتم

     دفئة                    ھذا اللون يزول بالت                                             ً                                          الكربوھيدراتية الحلزونية لجزيء األمايلوز مثالً ويعطي لون أزرق داكن ناتج عن انعكاس الضوء،

د مرةً  التبري ايلوب         أخرى و األ                    ً ويعود ب جي مع اليود     عطي      كتين ي      م ا                    لون بنفس ً    لون            الجاليكوجين     يعطي         ، بينم ً    بني   ً ا       ويعطي    ً ا

 ً ترين ألوانا جي الفاتح                    ً الديكس ً      إلي      البني      إلي                         تتدرج من البنفس فر تبعا ترين،   ال       بجزيء                    لعدد وحدات الجلوكوز             ً األص    وال          دكس

   .       االختبار         ة مع ھذا                 ئية نتائج إيجابي                األحادية أو الثنا              تعطي السكريات   ال       كذلك و                        نيولين أي لون مع اليود.        يعطي األ

  

   :        و األدوات        المواد

  ) ٣                             مل من محلول يوديد البوتاسيوم      ٥٠٠               جم من اليود في      ٠٫٦   ب ا ذ ي              محلول اليود % (   

  الديكسترين   -            الجاليكوجين   -      نشاء  ال (             سكريات عديدة        محاليل          (   	

 سكروز)   -                                ل سكريات أحادية وثنائية (جلوكوز      محالي        

  .حمام مائي             

  اصة م   -      ماسك   -              أنابيب اختبار   .   

  

    :       العـمل      طريقة 

	                 في أنبوبة اختبار.              الكربوھيدرات            مل من محلول    ٢   ع ض  . ١

	    .              من محلول اليود     نقط   ٣    ضف أ  . ٢

داً   . ٣ خن   ،  ن          ّ لون المتكوّ       الحظ ال و         ً رج جي د ذلك س     لون   ال     عودة   ظ  ح ال                      اللون ثم برد األنبوبة و       اختفاء      والحظ          األنبوبة            بع

	   رى. خ أ     ً مرةً 

	

	  :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة
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                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

   :      األسئلة

	  ؟                                                           نتيجة إيجابية بينما ال يعطي الجلوكوز وال السكروز نفس النتيجة            الجاليكوجين و      نشاء             لماذا يعطي ال

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................                                         ..............................................................................................................                                                                                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             .....................                     .....       
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	Hydrolysis	Sucrose التحلل المائي للسكروز .٤٫٣٫٢

ر  طة حمض الھيدروكلوريك المركز حيث يتم كس كروز بواس ف عن نواتج التحلل المائي للس تخدم ھذا االختبار للكش                                                                                                     يس

                                       الرابطة الجاليكوسيدية وإضافة جزيء ماء.

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

كر ثنائي يتكون من ارتباط  كروز س                  على الترتيب ولذا    ٢  و    ١       ذرتين                 من الفركتوز في ال      جزيء     ز مع           من الجلوكو      جزيء                                  الس

كروز  ف                                       وبالتالي فإنه ال يمتلك الخواص االختزالية                                  ال توجد مجموعات مختزلة في الس ف بندكت أو كاش                                 فال يؤثر على كاش

د ارفوي ه   إال          ب ه              في حال تحلل ات ات األحادية             إلى مكون كري كرين المختزلين    طي                   فعند تحلله مائيا يع  .                    من الس       لوكوز    الج                   الس

                                                        مما يسھل الكشف بطريقة غير مباشرة عن وجوده في المحاليل.              ً         فيكتسب خواصاً اختزالية           والفركتوز

  

  

  

   :        و األدوات        المواد

 جم/لتر)   ١ (             محلول سكروز         

 .حمض الھيدروكلوريك المركز                           

 ) عياري). ٥                          محلول ھيدروكسيد الصوديوم         

  .كاشف بندكت              

  يغلي          حمام مائي    .   

 ماصه.   -      ماسك   -        اختبار        أنابيب       

  

    :       العـمل      طريقة 

	                                  من محلول السكروز في أنبوبة اختبار.    مل   ٢   ع ض  . ١

	 .                           من حمض الھيدروكلوريك المركز    نقط    ٣    أضف   . ٢

	                     أترك األنبوبة لتبرد.    ثم      يغلي            ي حمام مائي        دقائق ف   ٥     لمدة      سخن  . ٣

	 .                    محلول متعادل أو قلوي    على      حصل  لت            يد الصوديوم              محلول ھيدروكس      مل من      ٠٫٥     أضف  . ٤

ف  . ٥ ف عن الجلوكوز  ب       اختبار         بإجراء                         الفركتوز في المحلول وذلك             الجلوكوز و     وجود    عن       اكش    اء       أو إجر                       ندكت للكش

   .           عن الفركتوز                       اختبار سيليفانوف للكشف 

  

  

HCl

H2O	
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    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

  

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

   :      األسئلة

	                  مما يتكون السكروز؟

.............................                             ..........................................................................................................................                                                                                                                          

.............................................................................................................................                                                                                                                             .........         .................                 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

	 ؟       ! لماذا     مختزل      غـير            السكروز سكر 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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  	Hydrolysis	Starch	نشاءالتحلل المائي لل .٤٫٣٫٣

ت كر األحادي المكون  ل         االختبار        خدم ھذا    يس اء  ال       لجزيء                                    لتعرف على طبيعة الس ي       نش ط حمض                                 وذلك بالتحلل المائي في وس

    .                    بواسطة اختبار بندكت                                        حيث يتكون الجلوكوز الذي يمكن الكشف عنه

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

مال      نشاء  ال    يء          ال يحتوي جز ً                  مجموعات المختزلة      من ال                       ً ق إال على عدد محدد جداً       العـ    ت    بندك      كاشف        ال يختزل                 ً ولذا فھو أساسا

   .                                  يمكنه اختزال كاشف بندكت أو بارفويد                 وز وھو سكر مختزل       الجلوك         نتج عنه                            يد. أما بعد التحلل المائي في             وال كاشف بارفو

  

   :        و األدوات        المواد

 ١ (      نشاء        محلول ال % (   

 حمض الھيدروكلوريك المركز                          

 ) عياري)   ٥                          محلول ھيدروكسيد الصوديوم        

  .محلول اليود               

 كاشف بندكت            

  ١٠                   ھيدروكسيد الصوديوم  %     

  ماصة.    -     ماسك    -              أنابيب اختبار      	

 .حمام مائي            

  

    :       العـمل      طريقة 

	 .      اختبار        أنبوبة   في       نشاء        مل من ال   ٢   ضع   . ١

	 .                           من حمض الھيدروكلوريك المركز   ط  نق   ٣     أضف  . ٢

	 .                     دقائق، ثم برد المحلول    ١٠                           سخن في حمام مائي يغلي لمدة   . ٣

ً      لكي                      من ھيدروكسيد الصوديوم     مل     ٠٫٥     أضف  . ٤ 	 .                 ً يصبح الوسط قاعديا

	   .                         أنبوبتين نظيفتين بالتساوي     إلى                  قسم محتوى األنبوبة   . ٥

	             الحظ النتيجة.                    مل من محلول اليود و   ١           األنبوبتين     إلحدى      أضف  . ٦

   .                  دقائق والحظ النتيجة   ٣                            كاشف بندكت ثم رج و سخن لمدة       مل من    ١  و   NaOH      مل من    ١        الثانية          لألنبوبة     أضف  . ٧

  

    :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة
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                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

    ة:     األسئل

	                      ؟ وكيف يمكن الكشف عنه؟    نشاء                    ماذا ينتج من تحلل ال

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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  Lipids الليبيدات .٥

	

ً      توجد  دھون طبيعيا                                ولھا وظائف تركيبية في الخلية،	                      من تركيب الخلية الحية،   %   ٥          مثل حوالي      ُ حيث تُ                     في الكائنات الحية،               ً ال

 ً يّا اس درا أس اء الخلوي، وتعتبر الدھون مص م                                                             ّ ً حيث تدخل في تركيب الغش ادر الطاقة في الجس    من          تفوق كل                         من مص

                   درات والبروتينات. ي       الكربوھ

ير قطبية عديمة الذوبان في الماء ولكنھا تذوب في ا                           ويمكن تعريفھا بأنھا مركبة      نزين                        لمذيبات العضوية مثل الب                                                        عضوية غـ

            م وغـيرھا. ر              يثر والكلوروفو   واإل

  

  Acids	Fatty                األحماض الدھنية .   ٥٫١

                     طويلة تحتوي في طرفھا   ) Chain	Hydrocarbon                                 وھي عبارة عن سلسلة ھيدروكربونية (                             ھي الوحدات البنائية للدھون،

                            وتنقسم األحماض الدھنية إلى:   . )Group	Carboxyl           كربو كسيل (           على مجموعة 

  

  ّعة                ّ أحماض دھنية مشب   ) Saturated	Fatty	Acids(   

  ّعة                    ّ أحماض دھنية غـير مشب    ) Unsaturated	Fatty	Acids(   

  

   :                            الصيغة العامة لألحماض الدھنية

  

CH3	(CH2)n	COOH	

  

  يمكن تقسم الليبيدات حسب تركيبھا الكيميائي إلى:

	 :)Lipids	Simpleة (بسيطليبيدات   -أ

ويعتبر  .)Oils	and	Fats( أمثلتھا الدھون والزيوت الجليسيرول، ومنسترات األحماض الدھنية مع الكحول مثل إوھي 

خزن عليھا الدھون ومخزن              ُ الصورة التي ت   ووھ                             ً من أبسط وأكثر الدھون انتشارا   Triacylglycerolرول يسايل الجليسأثالثي 

  ھي والزيوت دھونللالصيغة العامة و الخلية.الطاقة داخل 

  

  

Triacylglycerol  
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	 ):Lipids	Conjugated( مركبة ليبيدات  -ب

  .)Glycolipids) و الجاليكوليبيد (Phospholipids( مثل الفوسفوليبيد وھي دھون تربط مع مركبات أخرى

	

	):Lipids	Derived( مشتقة ليبيدات  -ج

سترات ولكن حيث إنھا توجد ذائبة في الدھون إوھي مواد توجد ذائبة في الدھون وبالرغم من أن العديد منھا ليست 

  نھا دھون مشتقة ومن أمثلتھا الكولسترول.أ                                     ً قت من تحلل الدھون مائيا فتعتبر جوازا        ُ أو اشت  
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  Lipids	of	Tests	Qualitative يبيداتلـ الاالختبارات الوصفية ل.٥٫٢

	

	Test	Solubility الذوبانية اختبار .٥٫٢٫١

   ً ظرا  ندرات و البروتينات يعن الكربوھفي ذوبانھا إثبات أن الزيوت والدھون ھي مركبات تختلف يھدف ھذا االختبار إلى 

  .الختالف تركيبھا الكاره للماء

  

  لالختبار: النظرية العـلمية

ولكنھا تذوب في المذيبات العضوية  )Hydrophobic( لطبيعتھا الغـير قطبية                               ً الزيوت أو الدھون في الماء نظرا   ال تذوب

  وغـيرھا.المغلي  فورم والكحولوكاإليثر والبنزين والكلور

تختلف الدھون فيما بينھا في قابليتھا للذوبان في المذيبات العضوية المختلفة ويستفاد من ذلك في فصل خليط من الدھون عن 

وال تذوب السيريبروسايد 	في األسيتون )Phosphatides( بعضھا البعض وعلى سبيل المثال ال تذوب الفوسفاتيدات

)Cerebrosideوكذلك السفنجومايلين ( )Sphingomyelin( يثر.ة في اإلفالمختل  

  

  واألدوات: المواد

 (أو زيت بذرة القطن) زيت الذرة -ة زبد - زيت الزيتون.  

 أسيتون -كلوروفورم  - يثرإ - يثانولإ - قلوي مخفف - المذيبات: حمض مخفف.  

 حمام مائي.	

 ماصة -ماسك  - أنابيب اختبار  

 حامل أنابيب  

  

  العـمل:طريقة 

	.أنابيب اختبار نظيفة جافه ٦ي من الزيت فمل  ٠٫٥ ضع .١

	.يثانول البارد والماء)يثر و اإل(األسيتون و الكلوروفورم و اإل أحد المذيبات من مل ٤ كل أنبوبةلأضف  .٢

	.ةواحد ة، ثم اترك المحاليل لمدة حوالي دقيق                ً رج األنابيب جيدا   .٣

جانسة مت ةوإما إذا تكونت طبقه واحديكون الزيت غـير ذائب فإلى طبقتين  المحلول إذا انفصلف ، النتائج الحظ .٤

	.                      ً          شفافة يكون الزيت ذائبا  في المذيب

	.دون النتائج في الجدول .٥
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  النتائج:

 ـبالمذي
  الليبيد

      مــدى الذوبانية    

  الماء  البارد اإليثانول  يثراإل  الكلوروفورم  األسيتون

            زيت الزيتون

            زيت بذرة القطن

            زيت الذرة

            زبدة

  

                 مناقشة النتائج:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

  األسئلة:

  أي المذيبات يعتبر أفضل المذيبات لليبيدات ؟

.....     .............................................................................................................................                                                                                                                             .....................                     

..............................................................................................................                                                                                                              .........................................                                           

    

                                            أي المذيبات يعتبر أسوا المذيبات لليبيدات ؟

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

..................                  .............................................................................................................................                                                                                                                             ........          

  

                                                                  ما أنواع األحماض الدھنية الموجودة في األغذية الشائعة االستخدام مثل:

زيت دوار الشمس 

.......................................................................................................................................................  

 زيت الزيتون

.......................................................................................................................................................  

 زيت الذرة

.......................................................................................................................................................  

 الزبدة

.......................................................................................................................................................  

 شمع النحل

.......................................................................................................................................................  
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  Test	Saponification              اختبار التصبن   .     ٥٫٢٫٢

    .     وساخ                           عمله كمنظف ومزيل للزيوت واأل      طريقة                 يائي للصابون و                  عرفة التركيب الكيم م                     يھدف ھذا االختبار إلى 

  

          لالختبار:                  النظرية العـلمية

    ماض              رول وأمالح األح ي                 وينتج عن ذلك جليس        (قاعدي)                         الدھن مائيا في وسط قلوي     أو   ت    الزي                           لتصبن عبارة عن عملية تحليل  ا

ير قابلSoap         (الصابون    ة      الدھني       لتصبن  ل   ة                                                                               ) ويمكن استخدام عملية التصبن في فصل المواد القابلة للتصبن عن المواد الغـ

                                               في الدھون) ويمكن توضيح عملية التصبن كما يلي :   ة               (التي توجد ذائب

  

  

  

ابون على انه األمالح المعدنية لألحماض ير قاب          الدھنية.                                                  يمكن تعريف الص ابون قابل للذوبان في الماء ولكنه غـ    ل                                             والص

طحي              للذوبان في اإل تحالب الزيوت والدھون في الماء حيث أنه يعمل على تقليل الجذب الس ابون على اس                                                                                           يثر. ويعمل الص

           للمحلول .

  

          واألدوات:        المواد

 زيت الزيتون   أو            زيت الذرة           .   	

  2                      ھيدروكسيد البوتاسيوم (      محلولO%	KOH.(  	

 يغلي.      مائي      حمام       

  

         العـمل:      طريقة 

تخدم في جميع                        ي أنبوبة اختبار كبيره             مل من الزيت ف   ١   ع ض  . ١ يُس                                          ُ              (خذ في االعتبار أن ھذا محتوى ھذا األنبوب س

	                                                                       التجارب الالحقة فاحرص على تطبيق الخطوات بشكل دقيق لتحصل على نتائج صحيحة)

	 .                       من ھيدروكسيد البوتاسيوم    مل   ٥    أضف   . ٢

	دقائق. ٥لمدة ضع األنبوب في حمام مائي يغلي  .٣

	).رغوةال تكون والحظ األنبوب رج وللتأكد ذائب صابون يتكون الخطوة ھذهفي ( الصنبور ماء تحت ةاألنبوب د  ّ بر   .٤

	 .      المقطر       الماء    من    مل    ١٠      بطيء      بشكل     أضف  . ٥

   .        المتبقية         التجارب       إلجراء        الناتج         المحلول      جميع      احفظ  . ٦

Triacylglycerol												 																				Glycerol														Salts	of	Fatty		
																																																																																																Acids	(SOAP)	



] ٣٨ [ 

          النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

  

  

         األسئلة:

                             التركيب الكيميائي للصابون ؟       ما ھو

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

........................................................................................................................                                                                                                                        ...............................                                 

  

              ھذا االختبار؟               البوتاسيوم في                         ما فائدة إضافة ھيدروكسيد 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

........................................................................................................................                                                                                                                        ...............................                                 

  

                                 اذكر أھم النواتج لعملية التصبن؟

.........................                         .............................................................................................................................                                                                                                                             . 

.............................................................................................................................                                                                                                                             .....     .....................                     

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

  من الزيت فھل تتوقع أن تحصل على الصابون ؟  ً ال  لو استخدمت أحماض دھنية بد

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  	



] ٣٩ [ 

  Soap	of	Out	Salting الصابون من المحلول بالتمليحفصل اختبار  .٥٫٢٫٣

  Out	Salting)	 (                                                  الحصول على الصابون من محلوله وذلك بعملية التمليح                    بواسطة ھذا االختبار      يمكن

  

          لالختبار:                  النظرية العـلمية

     ابون                 التشبع ينفصل الص     درجة                       إلى محلول الصابون حتى                           أو المذاب في الماء المقطر                 الصوديوم الصلب                ند إضافة كلوريد  ع

ير                                                                   ، وذلك ألن كلوريد الصوديوم مركب شره للماء فھو ينافس جزيئات الصابون                        ذائبة ويطفو فوق السطح               على صورة غـ

                              على االرتباط مع جزيئات الماء.

  

                 المواد واألدوات:

  ولى  األ                           (الذي تم تحضيره في التجربة          الصابون      محلول   ( .   

  ملح كلوريد الصوديوم الصلب                          NaCl.   

 س زجاجي صغـير أ ك             .   

  

  العـمل:طريقة 

	 .   مل)    ٢٥                               محلول الصابون في كأس صغير (سعة       مل من    ٣ - ٢   ع ض  . ١

	 .       المحلول     حرك    ثم  ) NaCl (        الذائب          الصوديوم        كلوريد       محلول    من    مل   ١     أضف  . ٢

      ابون   الص        انفصال      تالحظ     حتى         المستمر         التحريك    مع        الذائب          الصوديوم        كلوريد       محلول    من       كافية      أخرى      كمية    ضف أ  . ٣

	 .       المحلول     سطح     على       صغيرة     قطع      ھيئة     على

  

          النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                              

   :      األسئلة

       لملح؟                                                ما سبب انفصال طبقة الصابون على السطح عند إضافة ا

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

...................................................................................................                                                                                                   ....................................................                                                    

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                           



] ٤٠ [ 

  Acids	Fatty	of	Formation                                       اختبار تكوين األحماض الدھنية من الصابون   .     ٥٫٢٫٤

  

                           النظرية العـلمية لالختبار:

افة     عند  ابون      إض يريد         يعمل على      فإنه                                  (األمالح المعدنية لألحماض الدھنية)                               حمض الھيدروكلوريك إلى الص    ات                تحلل الجليس

                                         دھنية على صورة حرة غـير ذائبة في الماء.      أحماض     إلى 

  

  

                 المواد واألدوات:

  ولى  األ                           (الذي تم تحضيره في التجربة          الصابون      محلول   (   

 10 (                   حمض الھيدروكلوريك%	HCl( 	

 حمام ثلجي           

  

         العـمل:      طريقة 

	                                                    محلول الصابون في أنبوبة اختبار ثم ضعھا في حمام ثلجي.      مل من    ٢   ع ض  . ١

	                  حمض الھيدروكلوريك.    من     نقط   ٥     أضف  . ٢

	 .       الدھنية        األحماض      تكون     على     تدل       السطح     على       طافية       زيتية      طبقة      تكون     الحظ  . ٣

  

          النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

  

   :      األسئلة

                       طبقة الزيتية الطافية؟ ل           الكيميائي ل              ما ھو التركيب 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.......................................................................                                                                       ................................................................................                                                                                

	  

                                           اكتب معادلة حمض الھيدروكلوريك مع الصابون؟

.............................................................................................................................                                                                                                                             .......       ...................                   

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

......................................................................................                                                                                      .................................................................                                                                   

               O  

+Na – O – C – R   +   HCl                       R – COOH   +   NaCl 

				Fatty	Acids	Salts																																																													Fatty	Acid	
														(Soap)	



] ٤١ [ 

  Soaps	lnsoluble                                              اختبار تكوين أمالح األحماض الدھنية الغـير ذائبة   .     ٥٫٢٫٥

  

    :                         النظرية العـلمية لالختبار

ير ذائب في  أ                             يونات الكالسيوم أو المغنسيوم  أ     تعمل        ث تحل         الماء حي                                                         و الرصاص أو الحديد على ترسيب الصابون وتجعله غـ

وديوم  أ          يونات محل       ھذه األ يوم  أ               يونات الص ابون           الموجودة             و البوتاس ر على كميات         الحتواء       ً ونظراً    ،           في الص                       الماء العس

ابون غير ذائب على ھيئة       يتكون    و                   فيصعب تكون الرغوة    Fe+++        أيونات      وبعض  Mg++  و   Ca++        أيونات           ملحوظة من                         ص

   .         راسب أبيض

  

                 المواد واألدوات:

  ولى                                     الصابون (الذي تم تحضيره في التجربة األ      محلول   (   

 2 (                  كلوريد الكالسيومCalcium	chloride	CaCl5%	(   	

 2 (            المغنيسيوم        كلوريدMagnesium	chloride	MgCl5%	(   	

 سيتات الرصاص  أ             Lead	Acetate		

 أنابيب اختبار نظيفة وجافة                           

  

         العـمل:      طريقة 

                أنابيب اختبار.   ٣   في          الصابون       محلول    من    مل   ٢    في   ع ض  . ١

   .    األول        األنبوب     على           الكالسيوم        كلوريد       محلول    من       قطرات   ٥     أضف  . ٢

   .      الثاني        األنبوب     على             الماغنيسيوم        كلوريد       محلول    من       قطرات   ٥     أضف  . ٣

   .      الثالث        األنبوب     على        الرصاص     خالت       محلول    من       قطرات   ٥     أضف  . ٤

   .       المحلول    في       يترسب      ذائب     غير       صابون      تكون     الحظ  . ٥

	

   :       النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

++Ca      

++Mg      

+++Fe      

  

  

  

  

  

  



] ٤٢ [ 

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                              

  

   :      األسئلة

                  سيوم مع الصابون؟                              اكتب معادلة تفاعل كلوريد الكال  

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

........................................................................................................                                                                                                        ...............................................                                               

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

                                            ماذا يحدث للصابون عند الغسيل بالماء العسر؟

.............             .............................................................................................................................                                                                                                                             .............             

......................................................................................................................                                                                                                                      .................................                                 

.............................................................................................................................                                                                                                                             .........................                         .   

  

  

  

  	



] ٤٣ [ 

  Test	Acetate	Copper                   اختبار خالت النحاس  .     ٥٫٢٫٦

                                                                                 ز بين الزيت أو الدھن المتعادل و الحمض الدھني المشبع والحمض الدھني غـير المشبع.  ي    لتمي                    يستخدم ھذا االختبار ل

  

    ر:      لالختبا                  النظرية العـلمية

بع ير مش بعة والغـ                  ة فتتفاعل مع خالت                                                                                      ال تتفاعل الزيوت أو الدھون مع محلول خالت النحاس أما األحماض الدھنية المش

ير مشبعة فقط يمكن استخالصه  ً ةً            النحاس مكون                                                                                                ملح النحاس المقابل. الملح النحاسي المتكون في حالة األحماض الدھنية الغـ

                         بواسطة اإليثر البترولي. 

  

    :         واألدوات        المواد

 زيت الزيتون           	

 (حمض دھني غـير مشبع) حمض األولييك                                	

 (حمض دھني مشبع)        ستيارك      حمض ال               	

 إيثر بترولي           	

 ) 5                  محلول خالت النحاس%( .   

  

    ل:     العـم      طريقة 

	 .      اختبار       أنابيب    ٣   في             من كل مادة    مل     ٠٫٥    ضع  . ١

	                     مل من اإليثر البترولي    ٣  ف   أض  . ٢

	                        مل من محلول خالت النحاس.    ٣  ف   أض  . ٣

                    واتركھا بعض الوقت.    ً جيداً         األنابيب     رج  . ٤

  

ت الزيتون يُ  ة زي ال ة اإليثر ال                     ُ في ح ً       البترو                  حظ أن طبق ا ذاب ت م ا تحتوي على الزي ديم اللون ويبق                                 ً لي العلي ا ويظھر ع   ى                           فيھ

                                                                             وفي حالة حمض األولييك تتلون طبقة اإليثر البترولي العليا بلون أخضر نتيجة لذوبان   ،                                 محلول المائي السفلي أزرق اللون  ال

                 رولي العليا تبقى     البت                  حظ أن طبقة اإليثر ال        ُ ستيارك يُ                 وفي حالة  حمض ال   ،                                 ا أما الطبقة السفلى فتقل زرقتھا                  أولييات النحاس فيھ

                                                                              عديمة اللون بينما يتكون راسب أخضر باھت من ستيارات النحاس في الطبقة السفلى.  

  

          النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      زيت الزيتون

      حمض األولييك

      حمض الستيارك

  

  



] ٤٤ [ 

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

   :      األسئلة

  يتكون راسب أو لون أخضر مع زيت الزيتون في ھذه التجربة ؟  لماذا ال

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

................................................                                                .......................................................................................................                                                                                                       

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  ماذا تتوقع أن تكون النتيجة فيما لو استخدمت حمض البالمتيك أو اللينولييك؟ 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

................................                                .......................................................................................................................                                                                                                                       

.............................................................................................................................                                                                                                                             ............            ..............                

    

  	



] ٤٥ [ 

  Iodine	by	Test	Desaturation       اليود        بواسطة                  اختبار عدم التشبع   .     ٥٫٢٫٧

                                                                                   على طبيعة األحماض الدھنية في الزيت أو الدھن ھل ھي من النوع المشبع أو غـير المشبع.                            تستخدم ھذه التجربة للتعرف

  

          لالختبار:                  النظرية العـلمية

                                                                                                                    يتفاعل اليود (بني اللون) مع المركبات غـير المشبعة وذلك باإلضافة على جانبي الرابطة المزدوجة وبذلك يتغـير لون اليود. 

  

          واألدوات:        المواد

 زيت الزيتون           . 	

 حمض األولييك           . 	

 ة.   زبد  	

 حمض الستيارك            . 	

  في الكحول     مذاب             محلول اليود         .   

 أنابيب اختبار             .   

    

         العـمل:      طريقة 

	                      حلول في أنبوبة اختبار.          مل من كل م   ٢   ع ض  . ١

	               من محلول اليود.     نقط   ٣    أضف   . ٢

                     يحدث وفسر مشاھدتك.         الحظ ما  . ٣

  

          النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      زيت الزيتون

      حمض األولييك

      زبدة

      حمض الستيارك

  

  

  

  

  

  

  

  



] ٤٦ [ 

	Test	Acrolein                   اختبار األكرولين  .     ٥٫٢٫٨

          األكرولين                              حيث تعطي رائحة مميزة مع مركب  ت                                          يستخدم ھذا االختبار للكشف عن وجود الليبيدا

  

          لالختبار:                 النظرية العـلمية 

يوم  لبة) على نزع جزيئين ماء  4KHSO                          تعمل بيكبريتات البوتاس    في     رول  ي               من كل جزيء جليس   )ehydrationD (                             (الص

ث يتحول الجليس دھون حي ة   Acrolein       كرولين  أ        رول إلى  ي                                 الزيوت أو ال اذة المھيج ه النف ذي يمكن تمييزه من رائحت                                             وال

         لألغشية.

  

  

	

	

بغة  طة ص ف عن وجود الدھون بواس بغة عامه للدھون)  IV	Sudan                                       ويمكن الكش افتھا      ُ حيث تُ   ،                     (ص بغ الدھون عند إض                        ص

              بصبغه حمراء.

    

                 المواد واألدوات:

  ة   زبد   -            زيت الزيتون    -                               الزيوت النباتية مثل (زيت الذرة          أنواع من   (   	

 ل       جليسيرو   Glycerol	

  4                     بيكبريتات البوتاسيوم	KHSO	

 أنابيب اختبار نظيفة وجافة                         	  	

 غلي ي           حمام مائي   	

  

         العـمل:      طريقة 

ع كمي  . ١ لبة    ة      ض يوم الص يرول   من     مل     ٠٫٥      حوالي     في                               من بيكبريتات البوتاس خن                     في أنبوبة اختبار ،            الجليس        ثم س

	 . )         جة لألغشية   ّ مھيّ       رائحة  (   ن       األكرولي                                       بحذر في حمام مائي يغلي والحظ ظھور رائحة   ة     نبوب  األ

	 .          الجليسيرول                            ً    حد أنواع الزيوت النباتية بدالً من  أ                           عد الخطوة السابقة باستعمال  أ  . ٢

	

	

  

  

Glycerol																																																														Acrolein



] ٤٧ [ 

	        النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

    

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

    

         األسئلة:

             ت والدھون ؟                        كرولين كاختبار عام للزيو                      لماذا يستخدم اختبار األ

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.............................................................................................                                                                                             ..........................................................                                                          

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

  :مع توضيح السبب تخدمت مايليھل تتوقع أن تحصل على نتيجة إيجابية فيما لو اس

  حمض األولييك أو حمض البالمتيك .١

  مع النحلش .٢

  

  

  	



] ٤٨ [ 

  Acids	Amino   األحماض األمينية .٦

	

. وھناك عشرون حمض أميني تم اكتشافھا في الطبيعة. كل حمض وحدات األساسية لبناء البروتيناتاألحماض األمينية ھي ال

 ة ّ ي  مجموعة طرفو وذرة ھيدروجين )COOH(ومجموعة كربوكسيل  )2NH(على مجموعة أمين على األقل  أميني يحتوي

R  آخر(تختلف من حمض إلى.(  

  

  األمينية:الصيغة العامة لتركيب األحماض 

  

  

                                   ً                            ولذا أمكن تقسيم األحماض األمينية تبعا  لقطبية تلك السالسل الجانبية  المجموعة الطرفيةتختلف األحماض األمينية باختالف 

)R‐group إلى:) في المحاليل المائية  

  

	polar	Nonقطبية  غـير .١

		polar	Unchargedة متعادلة الشحنة يقطب .٢

	charged)	(positively	polar	Basicقطبية موجبة الشحنة  .٣

	charged)	(Negatively	polar	Acidicقطبية سالبة الشحنة  .٤

  

 المجاميع أن إلى ذلك ويعود قطبية الغير األمينية األحماض من الماء في       ً ذوبانا   أكثر بكونھا القطبية األمينية األحماض وتتميز

  .الماء مع ھيدروجينية روابط تكوين علي قادرة مجاميع عن عبارة R الطرفية

 أميني لحمض األمين مجموعة معاألمينية  األحماض ألحد الكربوكسيل مجموعة بتفاعل بينھا فيما األمينية األحماض ترتبط

 تكوين لىإتكرار ھذا االرتباط بين األحماض األمينية  يؤديو ببتيديةال ابطةالر وتتكون ماء جزيء فقدان ذلك ويصاحب آخر

زيء  	البروتين.ُ     ج 

  

  

  

  

  

  

  



] ٤٩ [ 

		Properties	Physical	&	Chemicalالخواص الكيميائية و الفيزيائية لألحماض األمينية.٦٫١

  

  	Activity	Opticalالضوئي النشاط .٦٫١٫١

سين) على ي                                                                               ً               تتميز األحماض األمينية بقدرتھا على عمل انحراف التجاه الضوء المستقطب الحتوائھا جميعا  (باستثناء الجال

  .بطة بأربع مجاميع مختلفة) مرتasymmetricalمتماثلة ( غـيرذرة كربون 

ضوئي فتحرف الضوء المستقطب الموجه إليھا إما إلى اليمين أو إلى اليسار  نشاطلذا فإن جميع األحماض األمينية ذات 

	L	وتتميز جميع األحماض األمينية المكونة للبروتين بأنھا من النوع والمقصود بذلك ھو ترتيب المجموعات حول ذرة  	

ين ربوكسيل ألعلى فإن مجموعة األم، فالنوع يعني أنه عندما تكون مجموعة الكاالنحرافوليس اتجاه  ماثلةمت غـيرالكربون ال

  توجد ناحية اليسار.

  

  

  	Property	Amphotericةالخاصية األمفوتيري .٦٫١٫٢

جميع األحماض األمينية تتميز بالخاصية األمفوتيرية أي أنھا عندما تذوب في الماء فإنھا تحمل شحنتين (شحنة موجبة وأخرى 

	Zwitterسالبة) مكونة ما يسمى باأليون مزدوج الشحنة  ion  وتعمل كحمض (معطي للبروتونات) وكقلوي (مكتسب

) لسھولة فقدھا البروتون بينما COO‐(	ة للبروتونات) في نفس الوقت، حيث تكتسب مجموعة الكربوكسيل الشحنة السالب

  لسھولة ارتباطھا بالبروتون المنفصل عن مجموعة الكربوكسيل. )3NH+( تكتسب مجموعة األمين الشحنة الموجبة

                                                              ً                                     وجود ھذه الحالة من التأين المزدوج يجعل الحمض األميني قادرا  على أن يسلك سلوك األحماض لوجود مجموعةإن 

)‐COO3+القواعد لوجود مجموعة (سلوك ) وNH.(  

  

  

  

  

  

  



] ٥٠ [ 

  السالبة في الوسط القاعدي. بة في الوسط الحمضي و يحمل الشحنةيحمل الحمض األميني الشحنة الموج

  

  

  

محصلة الشحنات عليه و  غـيرللوسط الذي يوجد فيه الحمض األميني يؤدي إلى ت 	pHتغيير األس الھيدروجينيوعلية فإن 

  بالتالي على حركته في المجال الكھربي.

  

  	Point	Isoelectricنقطة التعادل الكھربي .٦٫١٫٣

األميني، بمعنى أن تكون الذي تتساوى فيه عدد الشحنات الموجبة والسالبة على الحمض 	pH	ھي درجة األس الھيدروجيني

السالب أو الموجب إذا وضع في مجال  نمحصلة الشحنات تساوي الصفر، وعندھا ال يتحرك الحمض األميني ألي من القطبي

ً                                        كھربي وبناء  عليه فإنه يترسب بسھوله عند ھذه الدرجة.             

  

  	Point	Meltingاالنصھاردرجة  .٦٫١٫٤

تعريضھا  بيجلذلك  االنصھارألميني لتكوين البلورات يجعلھا صعبة وجود الروابط األيونية القوية بين جزيئات الحمض ا

  م) فما فوق.°٢٠٠لدرجات حرارة عالية تصل إلى ( 

  	



] ٥١ [ 

  Acids	Amino	of	Tests	Qualitative الوصفية لألحماض األمينيةات العامة واالختبار.٦٫٢

  

	Test	Solubility الذوبانية اختبار .٦٫٢٫١

ى السلوك عل لالستداللقطبية واألحماض والقواعد  والغـيراختبار ذوبان األحماض األمينية في المحاليل القطبية إلى يھدف 

	القطبي والخاصية األمفوتيرية.

  

	لالختبار: العـلميةالنظرية 

القاعدية  3NH+	المجموعاتوجود ب ، وتقطبة بجزيئات الماء القطبيةتذوب األحماض األمينية في الماء الرتباط جزيئاتھا المس

	ل ذوبان األحماض األمينية في القواعد و األحماض.  ّ سھ           ُ الحمضية ت   COO‐	و 

  

	المواد:واألدوات 

 اليسين ،جلوتامين ،يسينجال :أحماض أمينية	

 حمض الھيدروكلوريك ،ھيدروكسيد الصوديوم ،كلوروفورم ،ماء :مذيباتال  

  ماصة. - اختبارأنابيب	

  

	:العـمل طريقة 

	في أنبوبة. مل من كل من مذيب ٥ اختبار ثم ضع  أنابيب ٤   ّ جھ ز .١

 ختباراال(مع تغيير محتوى األنابيب عند تغيير الحمض تحت  االختبارتحت األمينية جم من األحماض  ٠٫٥ أضف .٢

	في كل مرة).

	.ن المالحظات في الجدول  ّ دو   .٣

  

  

	النتائج:

 األحماض
  األنبوب

  النتيجة
  االستنتاج

  اليسين  جلوتامين  يسينجال

          ماء .١

          كلوروفورم .٢

          الصوديوم ھيدروكسيد .٣

          وريكلحمض الھيدروك .٤

  

  

  

  

  



] ٥٢ [ 

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

  األسئلة:

	يذوب في المذيبات المذكورة؟ ولماذا؟ي األحماض أ ،كل حمضالكيميائي تركيب الب  ً ا  مستعين

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  التجربة؟ ھذهعلى ماذا تدل  ،االستنتاجمن دراسة 

...........           .............................................................................................................................                                                                                                                             ...............               

....................................................................................................................                                                                                                                    ...................................                                   

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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	Test	Ninhydrin الننھيدرين اختبار .٦٫٢٫٢

	.األمينية األحماض عن للكشف العامة اللونية االختبارات أھميعد 

  

  لالختبار: العـلميةالنظرية 

) عند αمرتبطة بذرة الكربون  ‐2NHمجموعة األمين أن (حيث  αيتفاعل الننھيدرين مع جميع األحماض األمينية من النوع 

 ل الھيدرينون. ثم يتفاعو يتصاعد ثاني أكسيد الكرب رنشادالدانتين و  - ھيدرينالمركب الوسطي درجات حرارة عالية لتكوين 

 الحمض األميني برولينمن ذلك ستثنى                ُ بنفسجي اللون. ي        ً معقدا                     ً من الننھيدرين معطيا  آخر  جزيءدر مع نشاالدانتين و -

Proline أصفر.  ً ا  حيث يعطي لون  

	

  

  

	

  

  

	

   :        و األدوات        المواد

 جم/لتر ماء مقطر) ١( محاليل أحماض أمينية مجھولة	

  محلول الننھيدرينNinhydrin	solution ، )جم/لتر إيثانول) ٢	

 .حمام مائي يغلي	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

    :       العـمل      طريقة 

	المجھول. محلولالمل من  ١في كل أنبوب  أضف .١

	مل على كل أنبوبة من محلول الننھيدرين. ١ أضف .٢

	.كن مالحظات  ّ دو  ثم  غليي ضعھا في حمام مائي        ً   رج جيدا  ثم .٣

Ninhydrin												

Amino	Acid

Purple	Complex

Aldehyde						

	

Cysteine																				Glycine																						Proline



] ٥٤ [ 

	  :        النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

	

                 مناقشة النتائج:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

	:األسئلة

  ؟االختبارھي األحماض األمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع ھذا  ما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

............................................                                            ...........................................................................................................                                                                                                           

.............................................................................................................................                                                                                                                             ........................                        ..    

	

  السبب ؟ وماھو ؟        ً                           أصفر بدال  من البنفسجي مع ھذا االختبار  ً ا  لحمض األميني الذي يعطي لونا وھ ما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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	Test	Sulfur الكشف عن األحماض األمينية المحتوية على الكبريت .٦٫٢٫٣

  ونين.يالميث والسيستين  وھياألمينية المحتوية على مجموعة كبريت  حماضألھذا االختبار خاص للكشف عن ا

	

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

كبريت  لىإتسخين األحماض األمينية التي تحتوي على كبريت مع ھيدروكسيد الصوديوم (قاعدة) يحول الكبريت العضوي 

                        ً                             مع أسيتات الرصاص معطيا  راسب أسود من كبريتيد الرصاص. يتفاعلبدوره والذي عضوي  غـير

	

   :        و األدوات        المواد

 جم/لتر ماء مقطر) ١( محاليل أحماض أمينية مجھولة	

 ) 10ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH.(	

 ) 5أسيتات الرصاص%	lead	acetate.(	

 .حمام مائي يغلي	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

  

    :       العـمل      طريقة 

	مل من محلول الحمض األميني المجھول. ١كل أنبوب  ضع في .١

	مل من ھيدروكسيد الصوديوم. ١ أضف .٢

	       ً رج جيدا .ثم  ،مل من أسيتات الرصاص ٠٫٥ أضف .٣

	دقائق. ٥ضع األنابيب في حمام مائي يغلي لمدة  .٤

ن راسب أسود في حال وجود الكبريت. .٥ ّ                                 الحظ تكو        	

  

	

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

  

  

  

  



] ٥٦ [ 

                 مناقشة النتائج:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

  :األسئلة

  األحماض ؟ ؟ و أكتب الصيغة البنائية لھذهاالختبارھي األحماض األمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع ھذا  ما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

......      .............................................................................................................................                                                                                                                             ....................                    

...............................................................................................................                                                                                                               ........................................                                          

	

  ؟االختبارما التركيب الكيميائي للراسب األسود الذي يتكون من ھذا 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                                
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	Test	Xanthoproteic يكالزانثوبروت اختبار .٦٫٢٫٤

	.)األروماتيةالعطرية (األحماض األمينية  الموجودة فيلكشف عن حلقة البنزين ل االختباريستخدم ھذا 

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

عند درجات حرارة عالية  3HNOمع حمض النيتريك المركز المحتوية على حلقة بنزين  العطريةتتفاعل األحماض األمينية 

ترتبط مع حلقة البنزين، وتسمى ھذه  2NO     ً              مانحا  إياھا مجموعة  التربتوفان)و يل آالنيناالفينوبدرجة أقل  يروسيناالتخاصة (

	والتي ينتج عنھا ظھور لون أصفر واضح. Nitrationالعملية 

  

   :      األدوات  و         المواد

 جم/لتر ماء مقطر) ١( محاليل أحماض أمينية مجھولة	

 .حمض النيتريك المركز	

 .حمام مائي يغلي	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

    :       العـمل      طريقة 

	مل من محلول الحمض األميني المجھول. ١في كل أنبوبة  ضع .١

	.    ً جيدا   رج(بحذر) ثم  تريك المركزيمل من حمض الن ١ أضف .٢

	.دقائق ٣ائي يغلي لمدة مضعھا في حمام  .٣

	ك.ن مالحظات  ّ دو   .٤

  

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

                 مناقشة النتائج:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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  :األسئلة

  ؟االختبارھي األحماض األمينية التي تعطي نتائج إيجابية مع ھذا  ما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

  ية؟ وھل تقتصر ھذه النتيجة على األحماض األمينية؟ ولماذا؟ھي المجموعة الوظيفية المسئولة عن إعطاء النتيجة اإليجاب ما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.................................................                                                 ......................................................................................................                                                                                                      

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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	Test	Sakaguchi كاجوتشياإختبار س .٦٫٢٫٥

األميني حمض                ً            والتي تشكل جزءا  من تركيب ال group	guanidineكشف عن مجموعة الجوانيدين خاص يختبار ا ھو

   Arginineرجينين آ

  

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

يت امالھيبوبرومركب نافثول في وجود  -مركب ألفا رجنين مع األميني آحمض التتفاعل مجموعة الجوانيدين الموجودة في 

	وبالتالي تدل على وجود حمض اآلرجينين.  مجموعةھذه اليدل على وجود غامق أحمر ذو لون  معقدعطي               ُ كعامل مؤكسد في  

  

   :        و األدوات        المواد

 جم/لتر ماء مقطر) ١( محاليل أحماض أمينية مجھولة	

 ) 10ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH.(	

  نافثول ( -ألفاα‐	naphthol اإليثانول . %١٠) في	

 5يت الصوديوم (احلول ھيبوبرومم%	Sodium	Hypobromite.(	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

    :       العـمل      طريقة 

	مل من محلول الحمض األميني المجھول. ١في كل أنبوبة  ضع .١

	            ً م ثم رج جيدا .مل من ھيدروكسيد الصوديو ٢ أضف .٢

	.نافثول -ألفا من  نقط ٣ أضف .٣

	.          ً ثم رج جيدا   يت الصوديومامل من ھيبوبروم ٠٫٥ أضف .٤

	.كمالحظاتن   ّ دو   .٥

  

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

  



] ٦٠ [ 

	Test	Millon اختبار ميلون .٦٫٢٫٦

	ل.يالكشف عن مجموعة الھيدروكسي فينخاص با اختباروھو 

  

    :                         النظرية العـلمية لالختبار

في الحمض األميني التيروسين مع كاشف ميلون (ھو عبارة عن أيونات الزئبق مذابة  يلاتتفاعل مجموعة الھيدروكسي فين

	ّ                                        ً                   ر  من أمالح الزئبق . ھذا الكشف إيجابي أيضا  مع مركبات الفينول.  َ حم                                     ُ في أحماض النترات) فيتكون راسب بني م  

  

   :        و األدوات        المواد

 جم/لتر ماء مقطر) ١( محاليل أحماض أمينية مجھولة	

 ) كاشف ميلونMillon	Reagent (.يتوفر بشكل تجاري	

 .حمام مائي يغلي	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

  

    :             طريقة العـمل

	مل من محلول الحمض األميني المجھول. ١ضع في كل أنبوب  .١

	    ً جيدا . رجثم  أنبوبة مل من كاشف ميلون على كل ١ أضف .٢

	ضعھا في حمام مائي يغلي لمدة دقيقتين (مع الحذر). .٣

	ك.مالحظاتن   ّ دو   .٤

  

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة
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  دون نتائج التجارب السابقة على كل من األحماض األمينية في الجدول:

  

 نتيجة االختبار
  الحمض األميني

اختبار 
  الننھيدرين

   اختبار
  الكبريت

اختبار 
  ساكاجوشي

اختبار 
  زانثوبروتيك

	Glycine جاليسين
        

	Serine سيرين
        

	Proline برولين
        

	Tryptophan بتوفانيتر
        

	Tyrosine يروسينات
        

	Phenylalanine يل آالنينافين
        

	Arginine أرجينين
        

	Cysteine سيستين
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  Proteins البروتينات .٧

	

يما ف مرتبطةال سالسل من األحماض األمينيةن م ُ     م كونةمركبات عضوية ذات أوزان جزيئية كبيرة عبارة عن البروتينات 

  .)Bonds	Peptide( بتيديةبروابط ب بينھا

                    ً     ً                                                                                      تلعب البروتينات دورا  ھاما  في جسم الكائن الحي حيث تدخل في تركيب العديد من المواد البيولوجية المتخصصة مثل األجسام 

، كما تساعد في نقل السياالت )Hormones( و بعض الھرمونات) Enzymes(اإلنزيمات و ) Bodies	Anti(المضادة 

  العصبية والتحكم في التعبير الجيني و ھي المكون األساسي لألنسجة الحية.

جموعة الكربوكسيل مفيھا ترتبط  حيثمع بعضھا بروابط بيبتيدية  يتكون البروتين من سلسلة من األحماض األمينية المرتبطة

  ماء. جزيء فقديني آخر مع حمض أم منحمض أميني مع مجموعة األمين  من

  

  

  

                                                          ً            تختلف البروتينات عن بعضھا البعض في بنائھا الكيميائي تبعا  لعدة عوامل:

 البيبتيدية.نوع األحماض األمينية المكونة لسالسلھا عدد و	

 .ترتيب وتتابع األحماض األمينية	

 بروتينية. غـيرالبروتين مع جزيئات أخرى  ارتباط	

  

  	Forms	Structural للبروتيناألشكال البنائية  .٧٫١

  ية.                ً                  تلك السالسل معطية  أربعة تراكيب بنائ التفاف                             ً                 بتيدية المكونة للبروتين أشكاال  فراغية ناتجة عن تأخذ السالسل الب

  

	)structure	Primary( التركيب البنائي األولي .١

	بتيدية.لمرتبطة مع بعضھا البعض بروابط بر عن تسلسل وتتابع األحماض األمينية ا  ّ عب   ُ ي  

	)structure	Secondary( التركيب البنائي الثانوي .٢

لألحماض األمينية مع بعضھا البعض مما  group	Rينتج عن تكوين روابط ھيدروجينية بين المجموعات الطرفية 

  الشكل الحلزوني أو B‐sheetإما شكل الصفيحة المطوية   ً ة  السلسلة الببتيدية مكونوالتواء  التفافيتسبب في 

alpha	helix	.  

  



] ٦٣ [ 

	)structure	Tertiary( يثالالتركيب البنائي الث .٣

لألحماض األمينية البعيدة عن بعضھا  group	Rينتج عن تكوين روابط ھيدروجينية بين المجموعات الطرفية  

	مكونة الشكل الثالثي األبعاد.

	)structure	Quaternary( التركيب الرباعي .٤

رباعي ن الشكل ال                   ّ مع بعضھا البعض لتكو   (subunits)وفيه ترتبط وحدات مختلفة أو متشابھة من السالسل الببتيدية 

	                                              ً الھيموجلوبين المتكون من أربعة وحدات مرتبطة معا . يءاألبعاد للبروتين. مثال جز

  

	

  

الكيميائية ة وروتينات في خصائصھا الفيزيائيتشبه البو البروتينات في ھذا التركيب تصبح قادرة على أداء وظائف بيولوجية.و

تلك الخصائص التي تتميز بھا األحماض األمينية المكونة لھا، لذا فللبروتينات خاصية أمفوتيرية في تفاعلھا مع األحماض 

 قيمة ىفتحمل شحنة موجبة بينما مع القواعد نجد أنھا تكتسب شحنة سالبة، ولذا فإن حركتھا في المجال الكھربي تعتمد عل

  . تبتدأ السلسلة الببتيدية المكونة للبروتينات بالطرف األميني الحر البروتينات وتنتھي بالطرف الكربوكسيلي.للوسط 	pHالـ

  

  :أقسام ثالثة إلى بروتينية غير بمركبات الرتباطھا بالنسبة البروتينات قسم  ُ وت  

	

	    Proteins	Simple:البسيطة  البروتينات .١

 لبيوميناتاأل مثل فقط أمينية أحماضفإنھا تعطي  تحللھا عندو ، فقط أمينية أحماض على جزيئاتھا تحتوي التي وھي

	.الجلوبيولينات و

	:Proteins	Conjugated 	المرتبطة البروتينات .٢

	. الدھنية والبروتينات النووية البروتينات مثل بروتينية غير بجزيئات  ترتبط بروتينات وھي

	:Proteins	Derived 	المشتقة البروتينات .٣

(مثل  ناتالبروتي على الحيوية أو الكيميائية أو الطبيعية العوامل بعض تأثير من نتجتبروتينية  جزيئات وھي

 ولكنھا الطبيعي تركيبھا من غيرت حيث) pH، تغير الـ  ، األحماض والقواعد القوية ، اإلشعاعاتالعالية الحرارة

  .للبروتينات العامة الخواص بمعظم تحتفظ

  



] ٦٤ [ 

  Point	Isoelectric للبروتيننقطة التعادل الكھربي  .٧٫٢

ات نتيجة لتساوي الشحن تساوي صفر. بروتينون عندھا محصلة الشحنات على الكت تيال) pH( األس الھيدروجينيقيمة ھي 

تختلف نقطة ه، وفيسھل ترسيبلنقطة يصبح البروتين أقل كثافة وأقل ذوبانية عند ھذه االبروتين و يءالموجبة والسالبة على جز

  تين إلى آخر حسب األحماض األمينية المكونة له.والتعادل الكھربي من بر

  	



] ٦٥ [ 

  Proteins	of	Tests	Qualitative ات الوصفية للبروتيناتاالختبار.٧٫٣

  

	Test	Solubility  يةذوباناختبار ال .٧٫٣٫١

حيث أن  ،الخاصية القطبية لجزيئات البروتينالسلوك األمفوتيري و  اختبار ذوبانية البروتينات ھو ختبارا الھدف من

في  قابلة للذوبانوقابلة للذوبان بينما البروتينات الكروية تمثل القسم األعظم  غـيرالبروتينات الليفية مثل الكيراتينات 

حجم  لكبر             ً يل غروية نظرا  ن البروتينات مع الماء محال  ّ كو   ُ ت   مختلفة. واألحماض والقلويات بدرجاتالمذيبات القطبية 

عدي الشحنة الموجبة فتتنافر، أما في الوسط القا وتينرالب جزيئاتتكتسب      ً غالبا  ، بينما في الوسط الحمضي ھاجزيئات

	                                                ً               فتكتسب جزيئات البروتين الشحنة السالبة فتصبح أيضا  قابلة للذوبان.

  

   :        و األدوات        المواد

 :محاليل بروتينات	

 ) 2البيومين%	Albumin (	

 ) 1محلول جيالتين%	Gelatin.(	

 ) 1محلول كازين%	Casein.(	

 ) 0.1محلول ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH.(	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

  

	:العـملطريقة 

ختبر ذوبان كل من البروتينات (البيومين، جيالتين، كازين) في كل من الماء البارد و الماء الحار و محلول ا .١

  ).NaOH	%1ھيدروكسيد الصوديوم (

	قابلية ذوبان كل من البروتينات في جدول النتائج.سجل  .٢

	ن مالحظاتك وناقش ما الحظته  ّ دو   .٣

  

  

	النتائج:

  نوع البروتين  البروتين
ة الذوبان في الماء يقابل

  البارد
ة الذوبان في الماء يقابل

  الحار
 في ة الذوبانيقابل

1%	NaOH  

        بسيط  البيومين

        مرتبط  كازين

        مشتق  جيالتين

  

  

  



] ٦٦ [ 

  :مناقشة النتائج

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

  األسئلة:

	؟تفسر اختالف درجات الذوبان من بروتين آلخر ذابما

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  	



] ٦٧ [ 

	Test	Biuret بيوريتاختبار  .٧٫٣٫٢

قية التعرف على البروتينات وتمييزھا عن ب إلى االختبار يھدف ھذا و الصلبة.أالبروتينات الذائبة للكشف عن عام  اختبارھو 

  كالكربوھيدرات والليبيدات.البيولوجية المواد 

	

  لالختبار: العـلميةالنظرية 

تيديتين فأكثر بإيجابية فقط عند وجود رابطتين ب يتفاعل البروتين مع محلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فيعطي نتيجة

 بنفسجي     ً عقدا  م     ً أيونا                        ً رابطة البيبتيدية مكونا  ) في ال‐CO	,	NH‐. فيتفاعل أيون النحاسيك مع مجموعتي (البروتين جزيءفي 

جة بروتيني الوحيد الذي يعطي نتي غـيرمركب بيوريت ألن البيوريت ھو المركب ال باسماللون و قد تم تسمية ھذا المركب 

	. االختبارإيجابية مع ھذا 

	

  

	

	:واألدواتالمواد 

 و محاليل مجھولة محاليل بروتينات	

  42كبريتات النحاس (محلول%	CuSO(.	

 ) 10محلول ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH.(	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

	:العـملطريقة 

	مجھول.ال محلولالمل من  ١في كل أنبوبة ضع  .١

	.ل من ھيدروكسيد الصوديومم ٢أضف  .٢

	.       ً رج جيدا   ثممل من كبريتات النحاس  ٠٫٥أضف  .٣

ن مالحظاتك. .٤ ّ           دو   	

  

	

  

  



] ٦٨ [ 

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  األسئلة:

  ؟االختبارماھي البروتينات التي تعطي نتيجة إيجابية مع ھذا 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

...............................................................................................                                                                                               ........................................................                                                        

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

  عطي نتيجة إيجابية مع ھذا االختبار؟توفرھا في البروتين لكي ي مكم عدد الروابط الببتيدية الالز

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	

	 	



] ٦٩ [ 

  Metals	Heavy	of	Salts	by	Proteins	of	Precipitation ترسيب البروتينات بأمالح المعادن الثقيلة .٧٫٣٫٣

إيضاح ، ويويالح نشاطھاالتعرف على تأثير أمالح الفضة و الزئبق على طبيعة تركيب البروتينات و يھدف ھذا االختبار إلى 

  البروتينات (األلبيومين) كعالج في حاالت التسمم بالزئبق و الرصاص. استخدامإيضاح إمكانية ، وخطورة التسمم بالرصاص

  

  :النظرية العلمية لالختبار

ات تميل البروتينات إلى حمل شحن الحيوي.طھا نشا المحافظة على إلىالنظر  دونطريقة لفصل البروتينات تستخدم ھذه ال

ويؤدي ذلك إلى ارتباط المجموعات الموجبة ألمالح المعادن الثقيلة مع  )pH≥7سالبة في الوسط المتعادل أو القاعدي (

	فيحدث تعادل للشحنة ويترسب البروتين.  )COO‐(مجموعة الكربوكسيل السالبة 

  

	:المواد و األدوات

 :محاليل بروتينات	

 ) 2البيومين%	Albumin (	

 ) 1محلول جيالتين%	Gelatin.(	

 ) 1محلول كازين%	Casein.(	

  3الفضة (نتراتitrate	AgNONilver	S	2%(	

 ) 2كلوريد الزئبقhloride	HgClCercury	M	5%.(	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

	:العـملطريقة  

	مل من محلول البروتين. ١في كل أنبوب ضع  .١

	مل من نترات الفضة. ٠٫٥أضف  .٢

	النتيجة. نترات الفضة بكلوريد الزئبق و قارن استبدالالخطوات السابقة مع  كرر .٣

	

	:النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

....................................................................................................                                                                                                    ...................................................                                                     



] ٧٠ [ 

	Alkaloids	by	Proteins	of	Precipitation                       البروتينات بالقلويدات      ترسيب   .     ٧٫٣٫٤

وحمض التانيك  Acid	Picricمثل حمض البكريك  القلويدات (األحماض)التعرف على تأثير يھدف ھذا االختبار إلى 

Tanic	Acid  الحيوي نشاطھاعلى طبيعة تركيب البروتينات و.  

  

  :النظرية العلمية لالختبار

لى حمل حيث تميل البروتينات إ الحيوي.طھا نشا المحافظة على إلىالنظر  دونلفصل البروتينات كذلك طريقة تستخدم ھذه ال

) ويؤدي ذلك إلى ارتباط المجموعات السالبة للقلويدات مع مجموعة األمين pH<7شحنات موجبة في الوسط الحامضي (

  فيحدث تعادل للشحنة ويترسب البروتين. )3NH+(الموجبة 

  

	:المواد و األدوات

 :محاليل بروتينات	

 ) 2البيومين%	Albumin (	

 ) 1محلول جيالتين%	Gelatin.(	

 ) 1محلول كازين%	Casein.(	

 10( حمض البكريك%	Picric	Acid(.	

 10( حمض التانيك%	Tanic	Acid(.	

  ماصة. -ماسك  -أنابيب اختبار	

	

	:العـملطريقة 

	مل من محلول البروتين. ١ضع في كل أنبوب  .١

	.حمض التانيك مل من ٠٫٥أضف  .٢

	و قارن النتيجة. حمض البكريكب حمض التانيك استبدالالخطوات السابقة مع  كرر .٣

  

  :النتائج

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

      

  

  

  

	

	



] ٧١ [ 

	Salts	by	Proteins	of	Precipitation أثر األمالح على ذوبانية البروتين .٧٫٣٫٥

يتم فصله كل بروتين بتركيز معين للملح يترسب عنده ف ستخدام المحاليل المركزة لألمالح و يتميزايتم ترسيب البروتينات ب

		out	salting يةعن البروتينات األخرى في المحلول و تسمى ھذه العـمل

  

  ر:الھدف من االختبا

	بيان أن التراكيز القليلة من الملح قد تساعد على ذوبان البروتينات بينما التراكيز العالية تسبب ترسيب البروتين.

  

  النظرية العـلمية لالختبار: 

جزيئات البروتين و إذابته نتيجة للتجاذب بين أيونات الملح و المجموعات  استقرارالتراكيز المنخفضة من الملح تساعد على 

قل جزيئات الماء فيب االرتباطالفعالة في البروتين. بينما في التراكيز العالية فإن أيونات الملح تنافس جزيئات البروتين على 

بعد إذابتھا  طھاونشاترسيبه. وبالرغم من ترسيب البروتينات إال أنھا تحافظ على خصائصھا  إلىالبروتين مما يؤدي  استقرار

  وبالتالي فإن ھذه الطريقة تستخدم لتنقية البروتينات من محاليلھا.

	

	ت:المواد و األدوا

 ) 2البيومين%	Albumin(	

 1الصوديوم ( محلول كلوريد%	NaCl.(	

 مقطر. ماء	

 ) جم/لتر).٧٦٧محلول مشبع من كبريتات األمونيوم	

 .(صلب) ملح كبريتات أمونيوم	

	

	ل:العـمطريقة 

	.مقطر مل ماء ٣٠٠ضع األلبيومين في بيكر و أضف  .١

	يتم إضافة محلول مشبع أو الملح الصلب لكبريتات األمونيوم بكميات مختلفة. .٢

	الراسب.) ويحدد وزن rpm	300يفصل الراسب بالطرد المركزي ( .٣

	دون النتائج في الجدول. .٤

	

	ج:النتائ

  البروتين
مل ٣٠٠+ البيومين
  مقطر ماء

يفصل بالطرد 
  المركزي

كبريتات  إضافة محلول
  شبعمأمونيوم 

إضافة كبريتات 
  الصوديوم

          ألبيومين

          جلوبيولين

	

  



] ٧٢ [ 

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

	:األسئلة

  ما درجة التشبع التي يترسب عندھا الجلوبيولين؟

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  يزداد ترسبه كلما زاد تركيز الملح؟قليلة من الملح و كيزاكيف تفسر أن البروتين ال يترسب عند تر

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.......................................................................                                                                       ................................................................................                                                                                

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  

	



] ٧٣ [ 

  Estimation	Proteins	Quantitative التقدير الكمي للبروتينات.٧٫٤

أو  رتفاعا                     ً                                                                              تقدير البروتينات كميا  يساعد على معرفة التراكيز القياسية لبروتينات معينة كما أن له دالالت تشخيصية عند 

  وله أھمية في معرفة المحتوى البروتيني للعينات الغذائية. ،تركيز البروتينات عن المستوى الطبيعي انخفاض

تعتبر مقدرة الجزيئات على امتصاص أطياف الضوء من أكثر الطرق الكيموحيوية المستخدمة في تقدير كميات الجزيئات في 

ي الضوئ متصاصاالمحاليلھا، ومن ھذه الجزيئات المھمة على مستوى الخلية الحية ھي البروتينات التي لھا القدرة على 

  يروسين).ات -يل أالنين افين -لوجود بعض األحماض األمينية الحلقية العطرية (تربتوفان 

كمية ) يمكن من خاللھا تقدير Spectrophotometerأجھزة خاصة لقياس امتصاص الطيف الضوئي تسمى (وتوجد 

  عند طول موجي معين.في العينة  نالبروتيتركيز 

  

	Assay	Protein	Lowry طريقة الوري  .٧٫٤٫١

تقدير البروتينات بطريقة الوري ھي من الطرق الشائعة و ذلك لسھولتھا و سرعة إجرائھا و كذلك لحساسيتھا العالية فھي 

رةو تعتبر طريقة الوري ،    ً جدا    ً ا  لمخففة عندما يكون تركيزھا منخفضتستخدم في تقدير البروتينات ا ّ   طريقة مطو  مشتقة من  و         

	نات.يللكشف عن البروت ة بيوريتطريق

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

 نحاسيك يكون معقد مع الرابطة الببتيدية فيعند معاملة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فإن أيون ال

دات) ليبوفومفوسيسمى معقد بيوريت، وھذا المعقد يختزل محلول فولن (الذي يتكون من أمالح معقدة من تنجستنات البروتين و

	.750nmالضوئي له عند طول موجي  االمتصاصليعطي لون أزرق يمكن قياس 

عن طريق رسم العالقة بين مقدار  )Curve	Standard( إعداد منحنى قياسييجب ولتحديد تركيز أي بروتين مجھول 

لبروتينات تركيز ا القياسي حسابيمكن من المنحنى  التراكيز.ة ومختلفة لبروتينات معلوماالمتصاص الضوئي والتركيز 

	الضوئي لھا.  االمتصاصالمجھولة بمعرفة مقدار 

  

	:المواد و األدوات 

 ) ,50محاليل البيومين سيرم الدم معلومة التراكيز، تحضر بتراكيز	,100	,150	,200	250	ug/ml(.	

 حضر في نطاق التراكيز المعلومة).      ُ كيز (ت  االتر ةل بروتين مجھولاليمح	

 ) محلولa( ) 3يحتوي على كربونات الصوديومOC2Na	2%) وھيدروكسيد الصوديوم ,(M	NaOH0.1.(	

 ) محلولb) 4) يحتوي على كبريتات النحاسيكCuSO	0.5%البوتاسيوم) وطرطرات الصوديوم و	

)1%	Sodium	Potassium	Tartarate.(	

 محلول (المل من  ٥٠ خلطحلول كبريتات النحاس القاعدية، وينتج عن مaمل من محلول ( ١ ع) مbيتم  ن) ويجب أ

	بين المحلولين قبل إجراء التجربة مباشرة. الخلط

 االستعمالقبل  ١:١يجب تخفيف المحلول التجاري بالماء المقطر بنسبة ( حلول فولنم(.	

  جھازSpectrophotometer   750ضبط على طول موجي    ُ و يnm	

 ماصات أتوماتيكية. 	

  نظيفة اختبارأنابيب  ٨عدد.	
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   :العـملطريقة 

  المحلول
  رقم األنبوبة

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

                مل ١  ماء مقطر

  البروتين القياسي
50	ug/ml	  مل ١              

  البروتين القياسي
100	ug/ml	    مل ١            

  البروتين القياسي
150	ug/ml	      مل ١          

  البروتين القياسي
200	ug/ml	        مل ١        

  البروتين القياسي
250	ug/ml	          مل ١      

البروتين المجھول 
A	            مل ١    

البروتين المجھول 
B	              مل ١  

محلول كبريتات 
  مل ٥  مل ٥  مل ٥  مل ٥  مل ٥  مل ٥  مل ٥  مل ٥  النحاس القاعدية

  دقائق ١٠ لمدة نتظرارج األنابيب لمزج محتوياتھا و 

  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  مل ٠٫٥  كاشف فولن

  يقةدق ١٥ لمدة نتظرارج األنابيب لمزج محتوياتھا و 

	nm	750عند طول موجي  Spectrophotometerللعينات بواسطة جھاز الضوئي  االمتصاصقياس 

  

  النتائج :

	750nmالضوئي عند  االمتصاص	ug/mlتركيز البروتين   األنبوبة

١  0    

٢  50	  

٣  100	  

٤  150	  

٥  200	  

٦  250	  

    Aبروتين مجھول 	٧

    Bبروتين مجھول 	٨
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 على المحور ( االمتصاص الضوئيمقدار ومنحنى قياسي يوضح العالقة بين تركيز البروتين (على المحور األفقي)  ارسم

	الرأسي) وذلك على ورقة رسم بياني.

 الضوئي له. االمتصاصمن الرسم البياني تركيز محلول البروتين المجھول وذلك بمعلومية  استنتج	

	

اب تركيز لتالية لحسقياسي واحد فقط ثم نستخدم المعادلة الحسابية ا بتحضير محلول بروتين من الممكن االكتفاء مالحظة:

	:(تعتبر ھذه الطريقة غير دقيقة العتمادھا على عينة قياسية واحدة فقط مما يزيد من نسبة الخطأ) مجھول محلول بروتين

  

	
	

 

  

  حيث أن:

1C  =محلول البروتين القياسي تركيز  

1A  = بروتين القياسيلل الضوئي االمتصاصمقدار  

2C  =المجھول محلول البروتين تركيز  

2A  = المجھولللبروتين  الضوئي االمتصاصمقدار  

	

  

  األسئلة:

  الضوئي له ؟ االمتصاصما نوع العالقة بين تركيز البروتين و 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

	

  ؟نحنى القياسي أو المعادلة الحسابية؟ و أيھما أدق في النتيجةقارن بين قيمة تركيز البروتين المجھول المستنتجة بواسطة الم

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................................................                                                                                                         ..............................................                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            
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Enzymes		 	 . اإلنزيمات٨

  

 مركبات معقدة من مواد بسيطة والعكس ، أي تفكيك إنشاءالوظيفة األساسية التي تقوم بھا الخاليا الحية في الكائن الحي ھي 

رى معقدة من مواد أخ تلك المركبات المعقدة إلى مواد أبسط ، إن ھذه القدرة التي تتمتع بھا الخاليا على تكوين مواد عضوية

سرعتھا في حكم تتات آلليھذه التفاعالت تخضع ، و ن التفاعالت الكيميائية المختلفةج لعدد كبير م(أو العكس) تحتا            ً أبسط تركيبا  

ائية داخل التفاعالت الكيمي )تسريعتحفيز (، التي يعتمد عملھا على  جزيئات متخصصة تسمى اإلنزيمات عن طريق واتجاھھا

  الخلية وتنظيمھا بدقة بحسب حاجة الخاليا .

طريقة اعالت داخل الخلية بتقوم بعملھا من خالل تحفيز التفوع داخل الخلية ،   ّ صن                      ُ مساعدة عضوية حيوية ت   عواملاإلنزيمات ف

أو مجموعة  )substrate(على مادة معينة  العـملمحدد أو أكثر من خالل  أن كل إنزيم يقوم بتنشيط تفاعل ، أي تخصصية

الخلية نفسھا يحمي مادة  ، درجة تفاوته من إنزيم آلخر اختالف، فالتخصص رغم  ھاغـير                    ً     واد متشابھة كيميائيا  دون م

اتج وبن ال يتفاعل بنفسه وال يتأثراإلنزيم تعني أن اإلنزيم ، مع مالحظة أن عملية التنشيط التي يقــوم بھا  ومكوناتھا من الھدم

   التفاعل.

  تقسيمھا من حيث التركيب إلى نوعين:ويمكن بروتينات بغض النظر عن اسمھا  في تكوينھا مناإلنزيمات تتركب 

	 )Enzymes	Simple( البسيطةاإلنزيمات  .١

	.لمتتاليةوھي كأي بروتينات بسيطة عبارة عن سلسلة من األحماض األمينية ا

	 )Enzymes	Conjugated( المرتبطةاإلنزيمات  .٢

زء البروتينية ھي ج غـير              ً               بروتيني . علما  بأن المجموعات  غـيروھي التي تتكون من شقين ، أحدھما بروتيني واآلخر 

ّ             من المركز الفع ال في اإلنزيم  العامل المعاونأو  )Co‐Enzyme( المرافق اإلنزيمي ، وتسمى في ھذه الحالة باسم              

)Co‐Factor ( اإلنزيمات ھذه  نشاطالبروتينية ضرورية ل غـير، وھذه األجزاء.	

	

  :اإلنزيمات نشاطالعوامل المؤثرة في .٨٫١

	.تركيز اإلنزيم .١

	.عمل عليھا ذلك اإلنزيمالتي ي) substrate(تركيز المادة الداخلة في التفاعل  .٢

	.الحرارة التي يحدث فيھا التفاعل درجة .٣

	) . pHلوسط ( قيمة األس الھيدروجيني لدرجة  .٤

	.ه الحيوينشاط من أو تقللاإلنزيم مل ) تعيق عinhibitorsاد مثبطة (وجود مو .٥

  

  :عمليةبطريقة اإلنزيمات  نشاطمبدأ دراسة .٨٫٢

       ً                              ه عمليا  تتم من خالل قياس وتتبع المواد نشاط، ولھذا فإن دراسة  ال يدخل في التفاعلاإلنزيم ن أن قوله م ما سبقلنتذكر 

المتفاعلة  المواد اختفاء. فمن الواضح أن ر ظھور نواتج التفاعل أو زيادتھا، وكذلك باختبا المتفاعلة ومدى نقصھا أو اختفائھا

  نشط  في تحفيزه للتفاعل في الظروف المناسبة للتفاعل .اإلنزيم ، وظھور نواتج التفاعل أو تزايدھا يدل على أن  أو نقصھا
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		Enzyme	of	Tests	Qualitative	اإلنزيمات  االختبارات الوصفية للكشف عن .٨٫٣

	

	الكشف عن الطبيعة الكيميائية لإلنزيمات .٨٫٣٫١

    :        لالختبار                  النظرية العـلمية

اختبار  ھوو الكاشف العام لھا تعرفنا علىلبروتينات ل تنافي دراسو                 ً                                    من المعلوم سابقا  بأن اإلنزيمات ھي من أنواع البروتينات

جري التجربة المذكورة على محاليل إنزيمات ، فإن ظھرت نتيجة إيجابية نكون قد تحققنا من أن                          ُ بيوريت ، والمبدأ ھنا أن ن  

  عن بروتين في طبيعته الكيميائية .اإلنزيم عبارة 

  

  :المواد واألدوات

 و محلول إنزيم السكريز. مايليزمحلول إنزيم األ	

 محلول كبريتات النحاس	4CuSO 2%	

  10محلول ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH	

 أنابيب اختبار نظيفة.	

  

  :طريقة العـمل

	مل من أنزيم السكريز . ١خرى األنبوبة األ، وفي  مايليزمل من إنزيم األ ١ضع في أنبوبة  .١

ّ      ً مل من ھيدروكسيد الصوديوم ، ورج  جيدا   ٢أضف لكل منھما  .٢                              	

ّ      ً  مل من كبريتات النحاس ، ورج  جيدا  . ٠٫٥أضف  .٣                          	

  

	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      إنزيم األمايليز

      إنزيم السكريز

  

  :ةلئساأل

  أكمل الفراغات التالية:

 لبروتينات ھو اختبار ......................   .ل الكاشف العام	

  نستنتج من النتائج السابقة أن اإلنزيمات عبارة عن مواد ...................... ، ألنھا أعطت نتيجة ........................ مع

	اختبار البيوريت .

 وتينات .......................  .جميع اإلنزيمات عبارة عن ...................... ، بينما ليس جميع البر	
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	Test	Activity	α‐Amylaseإنزيم األمايليز اختبار نشاط  .٨٫٣٫٢

أخذ (جلوكوز) ، من خالل تفاعل ي يحاداأل سكروحدات عديدة من الإلى  نشاءال ، ليقوم بتحليل الغدد اللعابية في الفم هتفرز

  عدة خطوات :

Starch																																																Glucose	(many	units)	

  

   االختبار:من ھدف ال

    .                                       وذلك بالكشف عن نواتج التفاعل مع النشاء         أمايليز     ألفا        إنزيم    ية    نشاط       متابعة 

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

بر نختلكي نستدل على نشاطية اإلنزيم يجب أن و ، ابـمن اللعمايليز األ	نزيمإم من ايتم تحضير مستخلص خ ربةـذه التجـفي ھ

،  اءنشوسبق أن درسنا اختبار اليود لفحص وجود الا ظھور الجلوكوز من عدمه. ھذ كذلك نختبرو ، هبقاءأو  نشاءالاختفاء 

  .(جلوكوز) لمختزللسكر األحادي الفحص وجود اكت واختبار بند

  

  :واألدواتالمواد 

 أنابيب اختبار نظيفة	

  1 نشاءمحلول%	Starch	

 من اللعاب  مايليزمحلول إنزيم األSalivary	Amylase   ر بمضمضة الفم بالماء عدة مرات ووضعه في   ّ حض   ُ ي

  .غـيركأس ص

  محلول اليودIodine	Solution ر بإ ّ     ي حض    %٢ وتاسيوممل من محلول يوديد الب ١٠٠من اليود في  جمم ٢٥ ةذاب ُ 

 كت.اشف بندك	

 محلول كبريتات النحاس	4CuSO 2%	

  10محلول ھيدروكسيد الصوديوم%	NaOH	

  

    :       العـمل      طريقة 

     )    أ، ب   (       اختبار    ي   وبت   أنب    ّ جھّز  - ١

	 .  ين ت                                       مل من محلول إنزيم األمايليز في كال األنبوب   ١    ضع  - ٢

ّ                                  دقائق ثم بّرده تحت ماء الصنبور ، واترك األنبوب    ١٠                           (أ) في حمام مائي يغلي لمدة    ة         ضع األنبوب  - ٣ 	 .              (ب) بدون تسخين   ة          

	               ً ين مع الرج جيداً. ت                    النشاء إلى كال األنبوب            مل من محلول    ٢    أضف   - ٤

	                                         دقائق حتى يتم التفاعل بين اإلنزيم والنشاء.   ٥                             ين في درجة حرارة الغرفة لمدة  ت           اترك األنبوب  - ٥

	 . ) ٢   و ب   ١      ) و (ب ٢   و أ   ١                               (أ ، ب) إلى قسمين ليصبح لديك (أ   ة              محتوى كل أنبوب     اقسم            ين جديدين و ت  ّ       جھّز أنبوب  - ٦

	                 ، ثم الحظ النتيجة.   ١   و ب   ١ أ    ين ت                       نقط من اليود إلى األنبوب   ٣    أضف   - ٧

ف   - ٨ ف لھما    ٢   و ب   ٢    ين أ ت          إلى األنبوب  NaOH      مل من    ٢    أض خنھما في حمام مائي    ١            ثم أض ف بندكت وس                                       مل من كاش

	                                   يغلي لمدة دقيقتين ، ثم الحظ النتيجة.

α‐Amylase  
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	النتائج:

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      )مع اليود( ١أ 

      (مع بندكت) ٢أ 

      (مع اليود) ١ب 

      (مع بندكت) ٢ب 

  

                 مناقشة النتائج:

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

.........................................................................                                                                         ..............................................................................                                                                              

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                            

  

   :      األسئلة

  ؟ ولماذا ؟ نشاءقادر على تحليل ال غـيراإلنزيم في أي الحالتين وجدت أن 

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..........................                          

....................................                                    ...................................................................................................................                                                                                                                   

.............................................................................................................................                                                                                                                             ................                ..........            
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	Test	Activity	(Invertase)	Sucrase إنزيم السكريزاختبار نشاط  .٨٫٣٫٣

 كوزثنائي) إلى الجلوسكر ( قة ليقوم بتحليل السكروزفرزھا خاليا األمعاء الدقيت                      ّ       إنزيمات العصارة المعوي ة التي  أحدھو 

  .)(سكريات أحاديةوالفركتوز 

	

Sucrose																																									Glucose	+	Fructose  

  

    :        لالختبار          العـلمية        النظرية 

ز الفركتوالجلوكوز و ھمامختزلة أحادية ت جزيئين مختلفين من سكريا ارتباط، متكون من  مختزل غـيرالسكروز سكر ثنائي 

جة من تحلل ناتسكريات مختزلة  وجودبالكشف عن اإلنزيم ھذا  نشاط، ويمكن الكشف عن  يتحلل تحت تأثير إنزيم السكريزو

  .كتبند تجربةتطبيق وذلك عن طريق السكروز 

  

  :المواد واألدوات

  10محلول السكروز%	

   ر من الخميرة.  ّ حض                         ُ محلول إنزيم السكريز ، ي	

 كاشف بندكت.	

  

  :العـملطريقة 

	اختبار.أنبوبتي   ّ  جھ ز  .١

	مل من محلول إنزيم السكريز. ١ضع في كل منھما  .٢

	.بدون غلياناألنبوبة الثانية واترك ، دقائق  ١٠مدة ل ھاواترك في حمام مائي يغلي األولىاألنبوبة  ضع .٣

	.صنبورال تحت ماء ىد األنبوبة األول  ّ بر   .٤

ج األنبوبتينكال إلى مل من محلول السكروز  ٢أضف  .٥ ّ  مع الر  	.    ً جيدا        

	اإلنزيم والسكروز.دقائق حتى يتم التفاعل بين  ٥اترك األنبوبتين في درجة حرارة الغرفة لمدة  .٦

مل من كاشف بندكت وسخنھما في حمام مائي يغلي  ١إلى كال األنبوبتين ثم أضف لھما  NaOHمل من  ٢أضف  .٧

	لمدة دقيقتين ، ثم الحظ النتيجة.

  

	:لنتائجا

  االستنتاج  المالحظة  األنبوبة

      

      

  

  

  

Sucrase	
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