
 (٦)انمعمم 

 
 -١-انكشبىهُذساث 

Carbohydrates 



 .تتكون من عناصر الكربون و الهٌدروجٌن و األكسجٌن •

 .  (OH) الهٌدروكسٌلمتعددة  كٌتونٌة أو ألدهٌدٌة الكربوهٌدرات هً مركبات عضوٌة•

 .n(CH2O) صٌغتها الجزٌئٌة هً•

  (Carbohydrates):انكشبىهُذساث

 كٌتون ألدهٌد



 (.النبات)فً  و نشاأ( فً الحٌوان)للطالة على هٌئة جلٌكوجٌن  مخزن -١

 .للطالة من خالل أكسدة الجلوكوز مصدر -٢
 .مصدر للكربون فً عملٌة تكوٌن المكونات الخلوٌة -٣
 .لها وظائف بٌولوجٌة أخرى مهمة داخل الخلٌة -٤

 :وظائف انكشبىهُذساث



 . الثنائٌة والمتعددةهً الرابطة التً تربط بٌن جزٌئات السكرٌات 

 :( Glycosidic bond) انجالَكىسُذَتانشابطت 

الرابطة 

 الجالٌكوسٌدٌة



 :وحدات السكرعلى حسب عدد  -1

  (Monosaccharides)   أحادي •
 (Disaccharides) ثنائً  •
 (oligosaccharides)      متعددة •

 (Polysaccharides)  -عدٌدة-معمدة•

 

 :فً السكر األحادي( C=O)الكربونٌلعلى حسب موقع مجموعة  -2

 

                                                

 

 كٌتونٌةسكرٌات          سكرٌات ألدهٌدٌة                           

 

 :فً السكر االحاديذرات الكربون على حسب عدد  -3

 .ثالثٌة، رباعٌة، خماسٌة ،سداسٌة وسباعٌة

 

 :على حسب قدرتها على االختزال -4

 .مختزلة و غٌر مختزل

 :حصىُف انكشبىهُذساث



 :تصنٌف الكربوهٌدرات

 :حسب عدد وحدات السكر

 :سكرٌات أحادٌة -١

، وهً الوحدات البنائٌة للسكرٌات الثنائٌة سكر واحدةالكربوهٌدرات وتتكون من وحدة أبسط أنواع هً 

 .والعدٌدة

 :وتصنف إلى قسمٌن

 .جلوكوز: ، مثالألدهٌدٌةسكرٌات -

 .فركتوز: سكرٌات كٌتونٌة، مثال -

 :سكرٌات ثنائٌة -٢

 .من السكرٌات األحادٌة وأهمها الالكتوز والسكروز وحدتٌنناتجة من اتحاد 

 :سكرٌات متعددة -٣

 .من السكر األحاديوحدات  ١0-٣تنشأ من اتحاد 

 (:عدٌدة)سكرٌات معمدة  -٤

مثل النشا  جالٌكوسٌدٌةمن جزئٌات السكر األحادي ترتبط بروابط عدد كبٌر ناتجة عن اتحاد 

 .والجالٌكوجٌن

 

 وحدة سكر

 (sugar unit) 



تصنٌف الكربوهٌدرات حسب عدد 

 الوحدات  السكرٌة

 سكرٌات أحادٌة

Monosaccharides  

 سكرٌات متعددة

Oligosaccharides  

 سكرٌات ثنائٌة

Disaccharides  

(عدٌدة)سكرٌات معمدة   

Polysaccharides 



 :ٌمكن أٌضا تمسٌم السكرٌات إلى

سمٌت ( الكٌتونأو  ألدهٌد) حرة  كربونٌلسكرٌات مختزلة او غٌر مختزلة، فاذا و جدت مجموعة 

( مثل السكروز)بالسكرٌات المختزلة أما اذا ارتبطت تلن المجموعة بمادة أخرى و أصبحت غٌر حرة 

 .فمدت صفاتها االختزالٌة

 

 سكر ثنائً غٌر مختزل

( سكروز)  
أصبحت  الكربونٌلمجموعة 

جزء من الرابطة 

 (   غٌر حرة) الجالٌكوسٌدٌة

 سكر ثنائً مختزل

( المالتوز)  

 كربونٌل مجموعة

 حرة  
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 : مالحظات 

 .جمٌع السكرٌات األحادٌة مختزلة -١

 (.السكروز: مثل)، وبعضها غٌر مختزل (الالكتوز: مثل)بعض السكرٌات الثنائٌة مختزلة  -٢

 .جمٌع السكرٌات المعمدة غٌر مختزلة -٣

 (  سكر مختزل ) حرة  الكربونٌلفً حالة السكرٌات األحادٌة  مجموعة  ( سكر مختزل ) حرة  كربونٌلمجموعة 

  (Lactose) الكتوز



 الجزء العملً 
🧪  



:االختبارات العامة للكربوهٌدرات  

 .اخخباس عاو نجمُع انكشبىهُذساث(: Molisch  Test) مىنُشاخخباس  -١

 (فٍ وسط قاعذٌ. )نهكشف عه انسكشَاث انمخخضنت(:  (Benedict's Testبىذكجاخخباس  -٢

 (فٍ وسط حمضٍ. )نهكشف عه انسكشَاث االحادَت انمخخضنت(: Barfoed’s Test) باسفىَذاخخباس  -٣

 .نهكشف عه انسكشَاث االحادَت انخماسُت(: Bial’s Test) باَماخخباس  -٤

و انسكشَاث األحادَت  االنذهُذَتانخمُُض بُه انسكشَاث األحادَت (:  (Seliwanoff Testسهفاوىفاخخباس  -٥

 .انكُخىوُت



 (:Solubility Test) اخخباس انزوباوُت: أوالا 

 .انخمُُض بُه انسكشَاث األحادَت وانثىائُت مه جهت وبُه انسكشَاث انعذَذة مه جهت أخشي: انهذف

 

 (:مبذأ انخجشبت)انىظشَت انعمهُت نهخجشبت 

 

 

. 

انسكشَاث األحادَت و انثىائُت قببهة نهذوببن فٍ انماء وظشا الحخىائها عهً 

انخٍ حسخطُع حكىَه سوابط هُذسوجُىُت  انهُذسوكسُممجمىعاث قطبُت مثم 

مع انماء. بُىما انسكشَاث انعذَذة وظشاا نكبر جزيئبتهب و طىل انسالسم 

.  محبنيم غرويةنها فإوها شحُحت انزوبان فٍ انماء و إرا رابج حكىن  انمكىنة

(مثم انىشا )    



 :  طرٌمة العمل

 .على حدة وذلن برج كمٌة للٌلة من المادة مع الماء( الجلوكوز، السكروز، النشا)اختبري ذوبانٌة كل من  -١

 .دونً مالحظاتن فً الجدول، ولارنً بٌن درجة الذوبانٌة للمواد فً الماء البارد والساخن -٢

 

 

 :النتائج 

 األنبوبة اإلذابة فً الماء

 الجلوكوز

 النشا

 سكروز

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  



 (:Molisch  Test) مولٌشاختبار : ثانٌا  

 (.اختبار عام لجمٌع الكربوهٌدرات)تمٌٌز الكربوهٌدرات عن البروتٌنات والدهون : الهدف

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

 

جزٌئات ماء وٌنتج  ٣ٌتفاعل حمض الكبرٌتٌن المركز مع السكر الخماسً والسكر السداسً وٌزٌل 

من السكر السداسً وٌمكن لكل منهما أن  فورفورالٌدروكسً مٌثٌل من السكر الخماسً و ه الفورفورال

 .ٌظهر كحلمة بٌن سطحً االنفصالأحمر بنفسجً حٌث ٌتكون مركب  نافثول-ٌتفاعل مع ألفا

 



  الفورفورال                     الخماسً    السكر+ ( H2SO4)حمض الكبرٌتٌن المركز 

  .الفورفورالهٌدروكسً مٌثٌل                       السكر السداسً+ ( H2SO4) المركز الكبرٌتن حمض

 

 . سطحً االنفصال تظهربٌنحٌث ٌتكون حلمة بنفسجٌة اللون  نافثول-وٌمكن لكل منهما أن ٌتفاعل مع الفا

:ملخص التفاعل  

furfural 

5- hydroxymethyl furfural  

   α-naphthol 
 

[Present in the reagent ] 

 

α-naphthol  



 : طرٌمة العمل

 .(عٌنة غٌر سكرٌة –نشا  -سكروز -جلكوز)مل محلول الكربوهٌدرات  ٢ضعً فً أنبوبة االختبار  -١

 .مولٌشنماط من محلول  ٣اضٌفً  -٢

 (.مع عدم الرج ) مل من حمض الكبرٌتٌن المركز على جانب األنبوبة ٢أضٌفً مكونات األنبوبة باحتراس وببطء على  -٣

 (.نتٌجة إٌجابٌة) سوف ٌكون طبمتٌن بٌنهم لون بنفسجً  الكربوهٌدراتًالمحلول * 

 

 

 
 :النتائج

 األنبوبة المالحظة االستنتاج

 الجلوكوز

 الكتوز

 النشا

 عٌنة غٌر سكرٌة

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  





 :«االختزال فً الوسط الماعدي»( Benedict's Test) بندكتاختبار : ثالثا  

 (.السكروز)وغٌر المختزلة ( الالكتوز  -المالتوز -الفركتوز -الجلوكوز)التمٌٌز بٌن السكرٌات المختزلة : الهدف

 

لها المدرة على اختزال محالٌل بعض األٌونات (  كٌتونٌهأو  ألدهٌدٌة سواء)نشطه  كربونٌلهو السكر المحتوي على مجموعة  : السكر المختزل 

 .المعدنٌة

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

 

 (.وسط قاعدي)من كبرٌتات النحاس وللوي ضعٌف هو كربونات الصودٌوم  بندكتٌتكون محلول 

ى ٌتم أكسد السكرٌات المختزلة عن طرٌك أٌونات النحاس فٌنتج حمض كربوكسٌلً، وٌختزل متراكب سترات النحاس الثنائً فً وجود سكر مختزل إل

 .  راسب أحمرٌظهر بشكل حٌث أكسٌد النحاسوز 

 

. 

 سكر مختزل
كربوكسٌلًحمض   

  

النحاسوزأكسٌد   
(راسب أحمر)   



 :  طرٌمة العمل

 .فً أنبوبة اختبار بندكتمل من كاشف  ١ضعً  -١

 .مل من محلول السكر و رجً المزٌج ١أضٌفً  -٢

 .نضعها فً حمام مائً مغلً لمدة دلٌمتٌن -٣

 (نتٌجة اٌجابٌة)أخضر أو برتمالً اللون ،اتركً األنبوبة لتبرد ببطء ، الحظً تكون راسم بنً محمر  -٤

 

 
 :النتائج

 األنبوبة المالحظة

 جلوكوز

 فركتوز

 الكتوز

 سكروز

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  



ا   :«االخخضال فٍ انىسط انحمضٍ»( Barfoed’s Test) باسفىَذاخخباس : سابعا

-المالتوز)و السكرٌات الثنائٌة المختزلة (الرٌبوز -االرابٌنوز-الفركتوز-الجلوكوز)ٌمٌز ما بٌن السكرٌات االحادٌة المختزلة : الهدف

 (.السكروز)والغٌر مختزله ( الالكتوز 

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

 

 .بندكتفً هذا االختبار ٌتم االختزال فً وسط حمضً بدال  من الوسٌط الماعدي كما هو الحال فً اختبار 

 

المختزلة لالختبار السكرٌات االحادٌة و فً هذه الظروف تستجٌب . الخلٌنعبارة عن محلول خالت النحاس فً حمض  بارفوٌدكاشف 

 .المختزلة حٌث  تتفاعل السكرٌات الثنائٌة ببطءالسكرٌات الثنائٌة من  سرعأ

. 

 سكر مختزل

النحاسوزأكسٌد   

 راسب أحمر

  

كربوكسٌلًحمض   

  



 :  طرٌمة العمل

 .بارفوٌدمل من كاشف  ٢مل من محلول السكر إلى حوالً  ١ضعً حوالً  -١

 .دلائك واتركً المحلول لٌبرد ١0-٥سخنً لدرجة الغلٌان مدة من  -٢

فً وجود ( نتٌجة اٌجابٌة ) طوبًلارنً بٌن سرعة استجابة السكرٌات لهذا االختبار والحظً سرعة تكون لون أحمر  -٣

 .  السكر األحادي المختزل

  دلائك، إذا  السكر لد ٌكون سكر ثنائً مختزل أو سكر غٌر مختزل ٥النتٌجة السلبٌة هً عدم تكون اللون األحمر بعد. 

 
 :النتائج

 األنبوبة المالحظة

 جلوكوز

 فركتوز

 سكروز

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  



 ( :Bial’s Test) باٌلاختبار : خامسا  

و انسكشَاث االحادَت انسذاسُت ( االساَبىص  -انشَبىص)انخمُُض بُه انسكشَاث االحادَت انخماسُت : انهذف

 (.انفشكخىص -انجهىكىص)

 

 (:مبذأ انخجشبت)انىظشَت انعمهُت نهخجشبت 

 

 (.  الحدٌدٌنو كلورٌد  (HCl) حمض الهٌدروكلورٌن المركز)و هو عبارة عن  االورسٌنولفً هذا االختبار ٌستخدم كاشف  

و فً وجود أٌونات  الفورفورالمع حمض الهٌدروكلورٌن المركز لمدة لصٌرة ٌتكون ( السكر الخماسً) البنتوزإذا سخن محلول 

 .أخضر مزرقفإنه ٌعطً لون  الحدٌدٌن





 :  طرٌمة العمل

 .مل من محلول السكر  ١ضعً حوالً  -١

 .فً أنبوبة اختبار االورسٌنولمل من كاشف   ٢.٥أضٌفً  -٢

 .سخنً األنبوبة ، الحظً تكون لون أخضر مزرق -٣

 

 :النتائج

 األنبوبة المالحظة االستنتاج

 جلوكوز

 راٌبوز

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  



 ( :Seliwanoff Test) سلفانوفاختبار : سادسا  

 (.الفركتوز)و السكرٌات االحادٌة الكٌتونٌة ( الجلوكوز ) االلدهٌدٌةالتمٌٌز بٌن السكرٌات االحادٌة : الهدف

 

 (:مبدأ التجربة)النظرٌة العملٌة للتجربة 

 

 

 الرٌزوسٌنول

  

 فركتوز

أكثر وٌتكثف  بسهولة الفورفورالوتكون  فً أنها تفمد الماء األلدهٌدٌةعن السكرٌات  الكتونٌةتختلف السكرٌات 

بعد فترة بسٌطة من التسخٌن مع ( طوبً)مركب أحمر غامك ، نالحظ تكون الرٌزوسٌنولمع  الفورفورال

بعد فترة طوٌلة من  ببطء تعطً لون أحمر فاتح األلدهٌدٌةالسكرٌات األحادٌة  بٌنما السكرٌات األحادٌة الكٌتونٌة

 .التسخٌن

فورفورال مٌثاٌلهٌدروكسً  ٥  

  

 لون أحمر

  



 :  طرٌمة العمل

 .مل من الكاشف  ٢مل من محلول السكر إلى  0.5ضعً حوالً  -١

نتٌجة إٌجابٌة للسكر األحادي )إلى أن ٌظهر اللون األحمر ( دلائك ٥مدة ) مغلًضعً المحلول فً حمام مائً  -٢

 (.الكٌتونً

 

 :النتائج

 األنبوبة المالحظة االستنتاج

 جلوكوز

 فركتوز

 :المنالشة

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  



 :األسئلة 
 :تجربة الذوبانٌة

 ما السبب وراء كون السكرٌات العدٌدة شحٌحة الذوبان ، بٌنما السكرٌات األحادٌة والثنائٌة لابلة للذوبان فً الماء بسهولة ؟ -١

 

 :مولٌشاختبار 

 لما ٌستخدم هذا االختبار ؟  -١

 . )     (من السكر اسداسً الفورفورالجزٌئات ماء وٌنتج  ٣ٌتفاعل حمض الكبرٌتٌن المركز مع السكر الخماسً والسكر السداسً وٌزٌل  -٢

 

 :بندكتاختبار 

 كٌف تفسرٌن ذلن؟.بالرغم من أن السكروز والالكتوز كال  منهما سكر ثنائً إال أن أحدهما مختزل واآلخر غٌر مختزل  -١

 ...........................ٌتم االختزال فً وسط  بندكتفً اختبار  -٢

 

 :بارفوٌداختبار 

 لماذا ٌجب عدم ترن األنابٌب تغلً لمدة تتجاوز خمس دلائك؟  -١

 ...........................ٌتم االختزال فً وسط  بارفوٌدفً اختبار  -٢

 

 :باٌلاختبار 

 .  )     (الفورفورالوتكون  باٌلتعطً السكرٌات السداسٌة نتٌجة إٌجابٌة مع كاشف  -١ 

 

 :سلفانوفاختبار 

 .بسهولة أكثر.....................فً أنها تفمد الماء وتكون .............عن السكرٌات..................السكرٌات  تختلف-١ 
 



....تم بحمد هللا 

💜 


