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-2-الكربوهيدرات 



(:Types of Carbohydrate)أنواع الكربوهيدرات 

:الكربوهيدرات البسيطة •

.الجاليكوجينمثل النشا او فقط السكريات األحادية من تتكون 

:الكربوهيدرات المعقدة•
أو الدهون (Glycoproteins)جاليكوبروتينوتسمى البروتيناتمثل سكريغير وجزء اخر تتكون من جزء سكري 

.( Glycolipid)جاليكولبيدوتسمى
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ووجودها على الحلقي،استيالالهيمى وتسمى الحلقية الصورةتوجد السكريات في المحاليل بشكل أساسي في •

.يشكل نسبة ضئيلة جدا  مفتوحةشكل سلسلة 

.الحلقي الجلوكوز في 1رقم متناظرة بناء على ذرة الكربون الشكل الحلقي ينتج عنه •

أعلى اتجهت إلى إذا ، والعكس ( α)ألفا إلى أسفل أو اليمين يطلق على المتناظر الهيدروكسيلمجموعة كانت إذا •

(.β)بيتا عليها أو اليسار يطلق 

الحلقياستيالالهيمى  السلسلة المفتوحة 



(:polysaccharides)التسكرالكربوهيدرات عديدة 

عدد كبير من السكريات األحادية و تتكون ( Hydrolysis)المائيهي كربوهيدرات ينتج من تحللها •

يديةجليكوسمرتبطة بواسطة روابط مستقيمةأو متفرعةطويلة جدا هذه السكريات من سلسلة 

(Glyosidic bonds).

من السكريات نوع واحد أنها تحتوي على أي ( homopolysaccharides)متجانسة تكون قد و•

.السيلولوزأو االحادية كالنشا 

من أكثر من نوع على أي أنها تحتوي (heteropolysaccharides)متجانسةغير تكون أو •

.كالهيبارينالسكريات االحادية 

اإلنزيماتأواألحماض القوية العديدة عموما وكذلك المتعددة و الثنائية بواسطة و تتحلل السكريات •

.التي تحلل تلك الروابط إلى مكوناتها األحادية



التحلل المائي





عديدةاالختبارات العملية للسكريات الثنائية وال

كشف اليود
(iodine test)

التحلل المائي للسكروز
(sucrose hydrolysis)

التحلل المائي للنشا
(starch hydrolysis)



(:iodine test)كشف اختبار اليود : أولا 

حيث تعطي بعض (األحادية والثنائية)والسكريات األخرى (الديكسترين-الجليكوجين-النشا)يستخدم هذا االختبار للتمييز بين السكريات العديدة  •

.إضافة اليود اليهاألوانا  مميزة عند الدكسترينو و الجليكوجين ( أميلوبكتينو أميلوز )السكريات العديدة مثل النشا 

:النظرية العلمية لالختبار

زونية الشكل هذا سلسلة حلجزئ االميلوز يوجد على هيئة و السبب في ذلك أن لون أزرق السكريات العديدة فيعطي النشا مع محلول اليود يتفاعل •

.  مع اليودبنفسجي لونا  يكوناألميلوبكتينو (لماذا؟)أخرىيزول بالتدفئة ويعود بالتبريد مرة اللون 

تبعا  لعدد وحدات األصفرى الالبنيالى الفاتح البنفسىجيمع اليود ألوانا  تتدرج من الديكسىترينويعطي بنيا  مع اليود  لون ويعطي الجليكوجين •

.االختبارهذا مع الثنائية نتائج إيجابيةأو األحادية تعطي السكريات وال ، اليودأي لون مع االنيولينوال يعطي ،  الدكسترينالجلوكوز في جزئ 



:  طريقة العمل

(.دكسترين، جاليكوجين، نشا، سكروز، جلوكوز) مل من محلول الكربوهيدرات 2أضيفي -1

.مل من محلول اليود0.5أضيفي -2

.اللونرجي جيدا ، والحظي تكون -3

:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة

االستنتاج المالحظات العينة 

النشا 

الجلوكوز 

السكروز 

الجاليكوجين

الدكسترين



محلول اليود+ النشا 

[قبل التسخين]
محلول اليود+ النشا 

[بعد التسخين]



ا  (:sucrose hydrolysis)التحلل المائي للسكروز : ثانيا

على 2و 1في الموقعين الفركتوز مع جزئ منالجلوكوز جزئ منسكر ثنائي يتكون من ارتباط السكروز عبارة عن •

كوز والفركتوز تحلله مائيا يعطي السكرين المختزلين الجلوفي السكروز، فعند يوجد مجموعات اختزالية الترتيب لذا ال 
.  اختزاليةفيكتسب خواصا  

.

HCl

ال يمتلك خواص اختزالية

يمتلكان خواص اختزالية



:النظرية العلمية لالختبار

إال مختزالال يكون ، كما أنه بارفويدأو كاشف بندكتتوجد مجموعات مختزلة في السكروز فال يؤثر على كاشف ال 

(.-الجلوكوز والفركتوز–التي تمتلك خواص اختزالية )مكوناته بعد أن يتحلل السكروز إلى 

:  طريقة العمل

.مل من محلول السكروز4حضري انبوبتين اختبار في كل منهما ضعي -1

، اما االنبوبة األخرى ال (1انبوبة )قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى احدى االنبوبتين 7أضيفي -2
(.2انبوبة)يضاف عليها 

.دقائق في حمام مائي مغلي، أتركي االنبوبتين لتبرد15سخني األنبوبتين لمدة -3

(لكي يكون الوسط القاعدي)قطرات من هيدروكسيد الصوديوم 15أضيفي الى كال االنبوبتين  -4

:(حمض الهيدروكلوريك+ سكروز )1االنبوبة علىوسلفانوفبندكتقومي بإجراء اختبار -5
.دقائق3، سخني في حمام مائي مغلي لمدة بندكتمل كاشف 2( + 1)مل من انبوبة 2في أنبوبة اضيفي  *

.دقائق3، سخني في حمام مائي مغلي لمدة سلفانوفمل كاشف 2.5( + 1)مل من انبوبة 2في أنبوبة اضيفي  *

:(تحتوي على سكروز فقط)2االنبوبة علىبندكتقومي بإجراء اختبار -6
دقائق3، سخني في حمام مائي مغلي لمدة بندكتمل كاشف 2( + 2)مل من انبوبة 2في انبوبة اضيفي  *

للكشف عن بندكتاختبار باجراءيتم الكشف عن الجلوكوز والفركتوز في المحلول الناتج وذلك -7

.سلفانوفالجلوكوز ثم الكشف عن الفركتوز بكاشف .



:النتائج

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة

حمض الهيدروكلوريك المركز+  محلول السكروز محلول السكروز

اختبار بندكتاختبار سلفانوفاختبار بندكت



+

(-)بندكت

حمض الهيدروكلوريك+ سكروز  سكروز فقط

)+(سلفانوف )+(بندكت



ا  (:starch hydrolysis)التحلل المائي للنشا : ثالثا

وسط حمضي وذلك بالتحلل المائي فيالنشا لجزيء على طبيعة السكر األحادي المكون االختبار للتعرف هذا يستخدم •

.الذي يمكن الكشف عنه حيث يتكون الجلوكوز 

:النظرية العلمية لالختبار

وال دكتبنمحلول يختزل ال أساسا من المجموعات المختزلة ولذا فهو جدا  ال يحتوي جزئ النشا العمالق إال على عدد محدد 

.مختزلالجلوكوز وهو سكر إلى مكونه التحلل المائي إال بعد بارفويدوال كاشف البكريكحمىض



: طريقة العمل

.مل من  النشا في انبوبة اختبار كبيرة2أضيفي -1

.دقيقي، ثم بردي المحلول15وسخنيها في حمام مائي مغلي لمدة , من حمض الهيدروكلوريك المركزقطرات 15أضيفي-2

.من هيدروكسيد الصوديوم إلى أن يصبح الوسط قاعديا  قطرة 25أضيفي -3

.اقسمي محتوى األنبوبة إلى أنبوبتين نظيفتين بالتساوي-4

.  قطرات من محلول اليود ، والحظي النتيجة3أضيفي إلى إحدى األنبوبتين -5

.دقائق ، والحظي النتيجة3ثم رجي و سخن لمدة بندكتمل من كاشف 1أضيفي إلى األنبوبة الثانية -6

:النتائج

حمض الهيدروكلوريك المركز+ محلول النشا 

اختبار اليود بندكتاختبار 

االستنتاج المالحظة االستنتاج المالحظة

.السببذكرمععليهاحصلتينتيجةكلعلىتعليقكاكتبي

:المناقشة



حمض الهيدروكلوريك+ نشا 

[بعد التسخين ]

(-)كشف اليود )+(بندكت



:األسئلة

:تجربة اليود-

.النشا تناسبا  طرديا  .................... تتناسب درجة اللون األزرق مع -1

.  )    (يظهر الجلوكوز نتيجة إيجابية مع هذا االختبار-2

:تجربة التحلل المائي للسكروز-

هل يملك السكروز خواص اختزالية؟ ولماذا؟-1

كيف يمكن الكشف عن تحلل السكروز؟-2

:  تجربة التحلل المائي للنشا-

كيف يمكن الكشف عن تحلل النشا ؟-1


