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-2-الكربوهٌدرات   
Carbohydrates 



 :الوحدات المكونة لها هنان نوعان من الكربوهٌدرات بناء على نوع

 :الكربوهٌدرات البسٌطة •

 .تتكون من السكرٌات األحادٌة فمط مثل النشا او الجالٌكوجٌن 

 

 

 

 :الكربوهٌدرات المعمدة•

أو الدهون وتسمى  (Glycoproteins) جالٌكوبروتٌنوتسمى  تتكون من جزء سكري وجزء آخر غٌر سكري مثل البروتٌنات 

 .( Glycolipid) جالٌكولبٌد
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 (:Polysaccharides) التسكرالكربوهٌدرات عدٌدة 

 جالٌكوسٌدٌةعدد كبٌر من السكرٌات األحادٌة مرتبطة بواسطة روابط ( Hydrolysis) هً كربوهٌدرات ٌنتج من تحللها المائً•

(Glyosidic bonds ) مستمٌمةأو  متفرعةو تتكون هذه السكرٌات من سلسلة طوٌلة جدا. 

 

كلها  السٌلولوزمن السكرٌات االحادٌة كالنشا أو نوع واحد أي أنها تحتوي على ( homopolysaccharides)متجانسة ولد تكون •

 .جلوكوزتتكون من السكر األحادي 

 .كالهٌبارٌنمن السكرٌات االحادٌة أكثر من نوع أي أنها تحتوي على (  heteropolysaccharides) غٌر متجانسةأو تكون •

التً تحلل تلن الروابط إلى مكوناتها  اإلنزٌماتأو األحماض الموٌة و تتحلل السكرٌات العدٌدة عموما وكذلن المتعددة و الثنائٌة بواسطة  •

 . األحادٌة

(سكرٌات متجانسة )   

سكرٌات غٌر ) 

(متجانسة   

 متفرعة

 متفرعة

 مستمٌمة

 مستمٌمة



   (polysaccharides)  للسكرٌات العدٌدة  (hydrolysis)التحلل المائً



حعد  انمفخىحتانحهقي، وأن انسهسهت  أسخيبل انهيميوحسمى انحهقيت  أثبخج اندراسبث أن انسكريبث حىجد في انصىرة•

 .ذاث وسبت ضئيهت جدا في انمحهىل

 .انحهقي في الجلوكوز  1متناظرة بناء على ذرة الكربون رقم انشكم انحهقي يىخج عىه  •

 

إنى أسفم أو انيميه يطهق عهى انمخىبظر ( ١)انمىجىدة عهى ذرة انكربىن رقم  انهيدروكسيموإذا كبوج مجمىعت •

 (.β)بيخب ، وانعكس إذا احجهج إنى أعهى أو انيسبر يطهق عهيهب ( α)أنفب 



الكربوهٌدرات أنواع 
(Carbohydrates:) 

 الكربوهٌدرات المعمدة

تتكون من جزء سكري )
 (.وجزء آخر غٌر سكري

 (  Glycoproteins) جالٌكوبروتٌن

 ( .Glycolipid) جالٌكولبٌد

 الكربوهٌدرات البسٌطة

تتكون من جزء سكري )
 (.فمط

متجانسة 
(homopolysaccharides  ) 

  غٌر متجانسة

(heteropolysaccharides  ) 



 ��الجزء العملً 



 االختبارات العملٌة للسكرٌات الثنائٌة والعدٌدة

 كشف الٌود

(iodine test) 

 التحلل المائً للسكروز

(sucrose hydrolysis) 

 التحلل المائً للنشا

(starch hydrolysis) 



 (:iodine test)كشف اختبار الٌود : أوالا 

حٌث  (األحادٌة والثنائٌة)والسكرٌات األخرى  (الدٌكسترٌن-الجلٌكوجٌن -النشا)ٌستخدم هذا االختبار للتمٌٌز بٌن السكرٌات العدٌدة  •

 .ألواناا ممٌزة عند إضافة الٌود إلٌها )الدكسترٌنالنشا و الجلٌكوجٌن و )العدٌدة مثل  السكرٌاتبعض تعطً 

 

 :النظرٌة العلمٌة لالختبار
و السبب فً ذلن أن جزئ األمٌلوز ٌوجد على هٌئة سلسلة لون أزرق ٌتفاعل محلول الٌود مع السكرٌات العدٌدة فٌعطً النشا •

 حلزونٌة الشكل،

 ( لماذا؟)�� ٌزول بالتدفئة وٌعود بالتبرٌد مرة أخرىهذا اللون 

ا بنفسجً  ٌكون األمٌلوبكتٌنو   . مع الٌودلونا

ا مع الٌود  وٌعطً الجلٌكوجٌن • ا تتدرج تبعاا لعدد وحدات لون بنٌا لجلوكوز فً جزئ الدكسترٌن، اوٌعطً الدٌكسىترٌن مع الٌود ألوانا

 .األحادٌة أو الثنائٌة نتائج إٌجابٌة مع هذا االختبارالسكرٌات  تعطًوال 

 األمٌلوز

 األمٌلوبكتٌن

 األمٌلوز

 الٌود



 :  طرٌمة العمل

 (.دكسترٌن، جالٌكوجٌن، نشا، سكروز، جلوكوز) مل من محلول الكربوهٌدرات  2أضٌفً  -1

 .مل من محلول الٌود 0.5أضٌفً  -2

 .رجً جٌداا، والحظً تكون اللون ثم سخنً األنبوبة والحظً اللون وبردي األنبوبة والحظً اللون مره أخرى -3

 

 

 

 :النتائج

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها

 :المنالشة

   االستنتاج  المالحظات  العٌنة 

 بعد التسخٌن  بعد االضافه 

     النشا 

     الجلوكوز 

     السكروز 

 الجالٌكوجٌن

 الدكسترٌن







ا   (:sucrose hydrolysis)التحلل المائً للسكروز : ثانٌا

 

على  2و  1فً المولعٌن  الفركتوز مع جزئ من الجلوكوز السكروز عبارة عن سكر ثنائً ٌتكون من ارتباط جزئ من•

الترتٌب لذا ال ٌوجد مجموعات اختزالٌة فً السكروز، فعند تحلله مائٌا ٌعطً السكرٌن المختزلٌن الجلوكوز والفركتوز 

ا اختزالٌة  .  فٌكتسب خواصا

 ال ٌمتلن خواص اختزالٌة

 ٌمتلكان خواص اختزالٌة



 :النظرٌة العلمٌة لالختبار

 إال بعد أن ٌتحلل ، كما أنه ال ٌكون مختزالبارفوٌدأو كاشف  بندكتال توجد مجموعات مختزلة فً السكروز فال ٌؤثر على كاشف 

 (.الجلوكوز والفركتوز(السكروز إلى مكوناته التً تمتلن خواص اختزالٌة 

 

 :  طرٌمة العمل
 

 .مل من محلول السكروز 4حضري انبوبتٌن اختبار فً كل منهما ضعً  -1

، اما االنبوبة األخرى ال ٌضاف علٌها (1انبوبة )لطرات من حمض الهٌدروكلورٌن المركز إلى احدى االنبوبتٌن  7أضٌفً -2

 (.2انبوبة)

 .دلائك فً حمام مائً مغلً، أتركً االنبوبتٌن لتبرد 15سخنً األنبوبتٌن لمدة  -3

 (لكً ٌكون الوسط الماعدي)لطرات من هٌدروكسٌد الصودٌوم  7أضٌفً الى كال االنبوبتٌن   -4

 : (حمض الهٌدروكلورٌك+ سكروز ) 1االنبوبة  على وسلفانوف بندكتلومً بإجراء اختبار  -5 

 .دلائك 3، سخنً فً حمام مائً مغلً لمدة بندكتمل كاشف  2( + 1)مل من انبوبة  2فً أنبوبة اضٌفً  *

 .دلائك 3، سخنً فً حمام مائً مغلً لمدة  سلفانوفمل كاشف  2.5( + 1)مل من انبوبة  2فً أنبوبة اضٌفً  *

 : (تحتوي على سكروز فقط)2االنبوبة  على بندكتلومً بإجراء اختبار -6

 دلائك 3، سخنً فً حمام مائً مغلً لمدة بندكتمل كاشف  2( + 2)مل من انبوبة  2فً انبوبة اضٌفً  *

 للكشف عن  بندكتاختبار  باجراءٌتم الكشف عن الجلوكوز والفركتوز فً المحلول الناتج وذلن  -7

 .سلفانوفالجلوكوز ثم الكشف عن الفركتوز بكاشف .

 



 :النتائج

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  

 :المنالشة

 حمض الهٌدروكلورٌك المركز+  محلول السكروز  محلول السكروز

 اختبار بندكت اختبار سلفانوف اختبار بندكت



(-) بندكت  

حمض الهٌدروكلورٌك+ سكروز   سكروز فقط 

)+( سلفانوف )+(  بندكت   



ا   (:starch hydrolysis)التحلل المائً للنشا : ثالثا

وسط ٌستخدم هذا االختبار للتعرف على طبٌعة السكر األحادي المكون لجزيء النشا وذلن بالتحلل المائً فً •

 .حٌث ٌتكون الجلوكوز الذي ٌمكن الكشف عنه حمضً 

 

 :النظرٌة العلمٌة لالختبار
 

محلول ال ٌختزل ال ٌحتوي جزئ النشا العمالق إال على عدد محدد جداا من المجموعات المختزلة ولذا فهو أساسا 

 .بعد التحلل المائً إلى مكونه الجلوكوز وهو سكر مختزلإال  بارفوٌدبندكت وال كاشف 



 :  طرٌمة العمل
 .مل من  النشا فً انبوبة اختبار كبٌرة 2أضٌفً  -1

 .دلٌمً، ثم بردي المحلول 15وسخنٌها فً حمام مائً مغلً لمدة ، نماط من حمض الهٌدروكلورٌن المركز 10أضٌفً -2

ا  10أضٌفً  -3  .لطرات من هٌدروكسٌد الصودٌوم إلى أن ٌصبح الوسط لاعدٌا

 .السمً محتوى األنبوبة إلى أنبوبتٌن نظٌفتٌن بالتساوي -4

 .  لطرات من محلول الٌود ، والحظً النتٌجة 3أضٌفً إلى إحدى األنبوبتٌن  -5

 .دلائك ، والحظً النتٌجة 3ثم رجً و سخن لمدة  بندكتمل من كاشف  1أضٌفً إلى األنبوبة الثانٌة  -6

 

 

 :النتائج 

حمض الهٌدروكلورٌك المركز+ محلول النشا   

بندكتاختبار  اختبار الٌود  

 المالحظة االستنتاج المالحظة االستنتاج

.السبب ذكر مع علٌها حصلتً نتٌجة كل على تعلٌمن اكتبً  

 :المنالشة



)+( بندكت (-)كشف الٌود    

حمض الهٌدروكلورٌك + نشا 

HCl 

 

 ]بعد التسخٌن  [



 :األسئلة

 :تجربة الٌود-

ا .................... تتناسب درجة اللون األزرق مع  -1 ا طردٌا  .النشا تناسبا

 .  )    (ٌظهر الجلوكوز نتٌجة إٌجابٌة مع هذا االختبار -2

 

 :تجربة التحلل المائً للسكروز-

 ....................مع ................ ٌتكون السكروز من اتحاد  -1

 هل ٌملن السكروز خواص اختزالٌة؟ ولماذا؟ -2

 لماذا؟. بندكتلها ، أظهرت نتٌجة إٌجابٌة مع كاشف ( HCl)فً األنبوبة التً تم إضافة حمض الهٌدروكلورٌن  -3

 

 :  تجربة التحلل المائً للنشا-

 كٌف ٌمكن الكشف عن تحلل النشا ؟ -1
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 ....تم بحمد هللا 
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