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قیاس درجة االنصھار

:مل طریقة الع

.خذي كمیة قلیلة جدا من المادة الصلبة وضعیھا على ورقة الترشیح واطحنیھا جیدا.1

2.3 ,

).متراصا(مسحوق المادة متراكما 

.ضعي األنبوبة في جھاز قیاس درجة االنصھار.3

وسجلي أو, راقبي األنبوبة.4

.نھایة االنصھار

.احسبي متوسط القراءتین والتي تمثل درجة االنصھار.5



قیاس درجة الغلیان

:طریقة العمل

.تراقركبي جھاز قیاس درجة الغلیان ثم ضعي قطرات من السائل في أنبوبة االح.1

.الالزمة ثم شغلي اللھب ویكون في البدایة ضعیف ثم یرفع تدریجیاتاتبعي االحتیاطا.2

3. ,

. ستالحظین تناقص سرعة تصاعد الفقاعات إلى أن تتوقف 

.و عند دخول السائل في األنبوبة الشعریة أخر فقاعة أ

.كرري العملیة باستخدام قطرات جدیدة من السائل.4

.  احسبي متوسط الدرجتین.5



الكشف عن العناصر

تجربة السین

:طریقة العمل

.ضعي قطعة صغیرة من معدن الصودیوم في أنبوبة احتراق نظیفة وجافة.1

.لون الصودیوم ابیض أو  حتى تتصاعد أبخرة بیضاءسخني على لھب ضعیف حتى یصبح .2

).والسائلة قطرتان, الصلبة بضع ملیجرامات(أضیفي كمیة قلیلة جدا من المادة .3

4.

) (

.     عندھا سخني األنبوب حتى االحمرار, أثناء التسخین

.بردي األنبوبة ثم أضیفي قطرات من االیثانول .5

.رجة احمرار قاع األنبوبةبعد ذلك سخني بشدة لد, سخني األنبوبة للتخلص من بقایا االیثانول.6

. مل ماء مقطر ثم سخني الخلیط حتى الغلیان20في كأس یحتوي على ةاكسري األنبوب.7

, رشحي المحلول.8

.والھالید 

:الكشف عن سیانید الصودیوم 

2 +FeSO4

.ویترك جانبا لمدة دقیقتینFeCl3كلورید الحدید 

:الكشف عن كبریتید الصودیوم 

.قطرات من محلول نیتروبروسید الصودیوم المحضر حدیثا+ مل من الرشاحة 1.2

.خالت الرصاصقطرات من محلول+حمض الخل المخفف مل من 1+ مل من الرشاحة 2.1

:الكشف عن ھالیدات الصودیوم 

مل2+ 2

.AgNO3قطرات من محلول نترات الفضة 



جدول الكشف عن المجموعة الفعالة

ي الماءالذائبیة ف

مل ماء على دفعات3+المادة 

ال تذوبتذوب 

NaOH %5+ المادة مل ایثر                  2+ المادة 

تذوبال تذوب                    تذوب                                              ال تذوب                 
S2

Na2CO3+ المادة HCl %5+ المادة ورق دوار الشمس                             + المادة 

ال یحدث فوران             فوران         ال یتغیر                                   ازرق           احمر          
SASBS1                ال تذوبتذوبA1A2

B
conc H2SO4+ المادة 

تذوب  ال تذوب                      
I

conc H3PO4+ مادة ال

تذوب                     ال تذوب
N1N2

داللة الرمزالرمز
S2  سكریات-حموض كربوكسیلیة عدیدة القاعدیة
SA  فینوالت –حموض كربوكسیلیة بمجموعة فعالة واحدة
SB امینات بمجموعة فعالة  واحدة
S1  فینوالت بھا اكثر من مجموعة –كیتونات –الدھیدات –كحوالتOH– استرات
A1 فینوالت مرتبطة بمجامیع ساحبة في الوضعین بارا و اورثو–حموض كربوكسیلیة العطریة
A2 مركبات نیترو–امیدات –فینوالت
B امینات
N1 استرات –نات كیتو–الدھیدات –كحوالت
N2 المركبات العطریة التي تحتوي على مجموعة منشطة
I ھالید عطري –بنزین –ھالید الكیل –ھیدروكربون مشبع

.كن المادة ذائبة في الماء یكشف عن الخاصیة العطریةإذا لم ت:حظة مال



الكشف عن المجموعات الفعالة في المركبات العضویة

:بوكسیلیةالحموض الكر
Na2CO3التفاعل مع كربونات الصودیوم.1
FeCl3التفاعل مع كلورید الحدید .2

:السكریات
كاشف مولیش.1
اختبار فھلنج.2
اختبار بارفوید.3

:الفینوالت
Br2/H2Oالتفاعل مع ماء البروم .1
FeCl3التفاعل مع كلورید الحدید .2

:األمینات
HClمض كلورید الھیدروجین في وجود حFeCl3التفاعل مع كلورید الحدید .1
HNO2التفاعل مع حمض النیتروز .2
لألمینات األولیةاألزوتكوین صبغة .3

:الكحوالت 
اختبار لوكس.1
للكحوالت األولیةKMnO4برمنجنات البوتاسیوم التفاعل مع .2

:االلدھیدات والكیتونات 
DNPH-2.4التفاعل مع .1
اختبار فھلنج.2
اختبار الیودوفورم.3

FeCl3كلورید الحدید مركب ھیدروكسیل أمین  والتفاعل مع :االسترات 

NaOH %30مع ھیدروكسید الصودیوم المركز التسخین:االمیدات 

Fe(OH)2التفاعل مع ھیدروكسید الحدید  :مركبات النیترو

Br2/CCl4البروم في وجود رابع كلورید الكربونالتفاعل مع:المركبات الھیدروكربونیة المشبعة والعطریة 

AgNO3التفاعل مع نترات الفضة :الھالیدات االلكیلیة 

یكشف عنھا بواسطة تجربة السین:الھالیدات العطریة



كیفیـة إجـراء بعض التجــارب

1 .Na2CO3:

NaHCO3ة سائلة أضیفي إلیھا بعد التدفئة وإذا كانت المادة المجھولNa2CO3الصلبة .

أو بضع بلورات من المادة الصلبة مل من المادة المجھولة السائلةBr2/H2O:1التفاعل مع . 2

.ورجي بشدةBr2/H2Oقطرات من + المذابة في االیثانول 

KMnO4:1التفاعل مع. 3

. ورجي بشدة مع التسخین في حمام مائيKMnO4قطرات من + 

: FeCl3التفاعل مع . 4

.FeCl3مل ماء ثم قطرات من 2+قلیل من المجھول -1

HClFeCl3مل من2+ قلیل من المجھول -2أو  

.حمام مائي 

5 .2.4DNPH :1

.2.4DNPHمل من 2+المذابة في االیثانول الصلبة 

لصلبة1: اختبار فھلنج . 6 + ا

. ثم سخني في حمام مائي) A+B(فھلنج 

NaOH%5مل من 1+ من امل0.5:اختبار الیودفورم . 7

.مع الرجيقطرة قطرة مع الرج حتى الحصول على محلول أصفر فاتح وال یختف) I2/KI(الیود



8 .HNO2 :

.NaNO2قطرات من 5+ المخفف HClمل من 4+الصلبة 

9. :HNO2لول من مح

. NaOH%10نافثول في -بتا

1:التفاعل مع كاشف لوكس. 10

. مل من  كاشف لوكس2+المذابة في االیثانول الصلبة 

من المادة المجھولة السائلة أو قطرات: FeCl3و كسیل أمینالتفاعل مع مركب ھیدرو.11

ھیدروكلورید ھیدروكسیل أمین + NaOH%10مل من 5+الصلبةبضع بلورات من المادة

.FeCl3ثم یسخن لمدة دقیقتین ثم یضاف حمض الخل المخفف ثم یضاف قطرات من 

:Br2/CCl4التفاعل مع . 12

الصلبة 1.1

CCl4+ قطرات منBr2/CCl4ثم یعرض لضوء الشمس.

2.1

CCl4+ قطرات منBr2/CCl4یضاف ثم

. في حمام مائي

لصلبة 1: بار مولیش اخت. 13 ا

ات من + -1+ مل ماء 1المذابة في   H2SO4قطر

.المركز على جدار االنبوبة

لمادةمل من المادة المجھولة السائ1:فوید ااختبار بار. 14 من ا ات  لور بضع ب أو  لصلبةلة  + ا

. كاشف بارفوید ثم سخني في حمام مائي

Fe(OH)2 :1التفاعل مع . 15

. NaOH/Ethanolمل من مزیج 1المذابة في FeSO4قلیل من + الصلبة



sf DerivativePreparation oتحضیر  المشتقات  

الحموض الكربوكسیلیة: أوالً 

:Amideمشتق االمید
) مل2(1

لغازات ببحذر شدید وSOCL2مل من مركب كلورید الثیونیل 5یضاف وجاف ثم  نة ا اخل خزا د
,30باست

. مبردة بالثلجمركزةمل امونیا15داخل كأس یحتوي على الخلیط یسكب
.انصھارهویقاس درجة 

O
C +

+

Reflux H2OOHR

O
CR

O
CRCl

O
CR Cl

NH2

 +   SOCl2

+    NH3
HCl

الكحوالت:ثانیاُ 

:ـ ثنائي نیتروبنزوات5.3مشتق 
ثم وجافةمن ال) مل2(غم 1یوضع حوالي 
ـ ثنائي نیتروكلوریدالبنزویل 5.3غم من مركب 0.5یضاف حوالي 

3,5-Dinitrobenzoylchlorideو
 ,

.انصھارهیجمع الراسب ویجفف ویقاس درجة . مل ماء مبرد بالثلج 10

OHR + CCl

O NO2

NO2

O NO2

NO2

CO +     HClR

االلدھیدات والكتونات:ثالثاً 

:dinitrophenylhydrazone-2,4مشتق 
لمركب) مل2(غم1یوضع حوالي  عضويمن ا ل ثم ا

.انصھارهدرجةیقاسویجففالراسب ویجمع. DNPH-2,4مل من 4لي حوایضاف

CR

O

R (H) +

NO2

NHO2N

NO2

O2N NH N C
R

R (H)
+NH2 H2O



:Oximeمشتق االكسیم
0.5Hydroxylaminehydrochloride

محلول 32یضاف  من  % 10مل 
)

, الرجدقائق مع 10ثم یسخن الخلیط على حمام مائي لمدة ) قلیالً من االیثانول
 .

.یجمع الراسب ویجفف ویقاس درجة انصھاره

CR

O

R (H)   + +   H2ONH2HO CR

N

R (H)

OH

االمیدات واالسترات:رابعاً 

:الحمض الكربوكسیليمشتق
) مل2(غم 1یوضع حوالي  
ھیدروكسید الصودیوم ثم یسخن الخ% 30مل من 3یضاف حوالي 

,
یجمع الراسب ویجفف و یقاس . الھیدروكلورید المركز قطرة قطرة حتى یتكون راسب مع التبرید

.درجة انصھاره

CR

O

O R'

CR

O

NH2

+  30% NaOH HCl
CR

O

CR

O
OH

OH

+

+       NH 3

OHR'

االمینات: خامساً 

:Acetamideالتمشتق الخ
)لالمینات األولیة والثانویة(

) مل1(غم 0.5حوالي یوضع 
لخل ء2 مض ا Acetic anhydrideح

, الثلجي ثم یسخن الخلیط على لھب بحذر ومع الرج داخل خزانة الغاز
.مل ماء مبرد بالثلج10ثم یسكب داخل كأس یحتوي على 

.انصھاره

NH2R + CCH3 O C CH3

O O
Cl

O

CH3C CNH CH3

O

R +CH3 COOH



:Benzamideالبنزویل مشتق 
)لالمینات األولیة والثانویة(

بدالً Benzoyl chlorideلكن یوضع طریقة عمل ھذا المشتق مثل طریقة عمل مشتق الخالت و
. من حمض الخل الثلجي

NH2R    + CNH

O

R +   HClC

O

Cl

الفینوالت:سادساً 

:مشتق البروم
0.5

,10
.یجمع الراسب ویجفف ویقاس درجة انصھاره. والتبرید بالثلج حتى یتكون الراسب

OH OH
Br Br

Br

        Br2 / H2O +     3HBr   Excess+

مركبات النیترو:سابعاً 

:مشتق األمین
) مل2(1
%10من مل220وجاف ثم یضاف 

10
10) (یرشح الخلیط وھو ساخن ,دقائق

. % 30یضاف 
. ثم یجفف المحلول ثم یبخر االیثر على حمام مائي,یثرمل من اال10

.الناتج كما في مشتق االمین

NO2R       HCl 1- Zn
2- NaOH NH2R    NaCl     +    H2O+ +



)الكربوھیدرات(السكریات: ثامناً 

:مشتق االوزازون
المجھول في أنبوبة اختبارلعضوي اغم من المركب0.5حواليیوضع

غم من خالت الصودیوم 0.5غم من فینیل ھیدرازین ھیدروكلورید و0.5ثم یضافقلیلة من الماء 
15األنبوبة داخل كأس فیھ ماء یغلي فوق لھب لمدة توضع .

.درجة انصھارهیقاسیجمع الراسب ویجفف و.األنبوبة ثم تبرد 
CHR OH

CHO

NHH2N CR

CH

N

N

NH

NH

+ NH2 +   NH3 + H2 O +  3

الھیدروكربونات العطریة:تاسعاً 

:Nitroمشتق النیترو 
44یوضع 

2(غم 1حواليالنیتروجین المركز
باستخدام المكثف 545من المركب العضوي المجھول ثم یسخن الخلیط على حمام مائي فاتر ) مل

. 520العاكس لمدة 
.الراسب ویجفف ویقاس درجة انصھاره

+ H2SO4 / HNO3

NO2

ینیةالمركبات الھالوج:عاشراً 

:مشتق االیثر :ھالیدات األلكیل-1
0.525

) مل4(غم 2-غم من بیتا2یضاف 
)0.5( .

لغازات30كھربائي باستخدام المكثف العاكس لمدة  , ا
75داخل كأس یحتوي على 

.یجمع الراسب ویجفف و یقاس درجة انصھاره. المحلول قاعدي

XR
OH CH

3
CH2OH

NaOH

O R
+    HX+

:ھالیدات األریل-2
.كما في مشتق الھیدروكربونات العطریةیستخدم مشتق النیترو



قتــة تحضیر المشـــطریق

:ثنائي نیتروبنزوات-5.3مشتق -1

غم 0.5من المركب المجھول في أنبوبة اختبار جافة وأضیفي إلیھا ) غم1(مل2ضعي حوالي 
كلورید البنزویل ثم سخني على لھب لدرجة الغلیان بلطف داخل یتروثنائي ن-5.3من مركب 

مل 10. خزانة الغازات لمدة خمس دقائق 
.اجمعي الراسب وجففیھ وسجلي درجة انصھاره ثم اكتبي معادلة التفاعل . ماء مبرد بالثلج 

:DNPHydrazone-2,4مشتق-2

) غم0.5(مل 1والي ضعي ح
. DNPH-2,4مل من 2

. التفاعل 

:مشتق الخالت-3

2ضعي قلیال من المركب المجھول في أنبوبة اختبار جافة وأضیفي 
, لمدة دقیقةمل من حمض الخل الثلجي وسخني2في یأض

. 10األنبوبة داخل كأس یحتوي على 
.درجة انصھاره ثم اكتبي معادلة التفاعل 

: مشتق البروم -4

, 0.5ضعي حوالي 
اجمعي الراسب .مل من محلول البروم المحضر بردي الخلیط بالثلج 10أضیفي مع التحریك 

.وجففیھ وسجلي درجة انصھاره ثم اكتبي معادلة التفاعل 

: مشتق األوزازون -5

0.5ضعي 
0.50.5.

15 .
.اجمعي الراسب وجففیھ وسجلي درجة انصھاره ثم اكتبي معادلة التفاعل . بردي األنبوبة 
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العلمي كیمیاء                                                           الجزء-كلیة العلوم

: رقم الجامعيال:                                                        اسم الطالبة

(      )ویحمل الرقم(                      ) أمامك مركب عضوي مجھول صلب لھ درجة انصھار
: والمطلوب منك التعرف على المركب بإتباع اآلتي

:یةالصفات الطبیع.1

:                        كشف العناصر. 2

االستنتاجالمشاھدةالتجربة

:كشف الذوبانیة. 3

:االحتماالت األولیة طبقا للذوبانیة. 4



:الكشف عن المجموعة الفعالة. 5

:المركبات المحتملة طبقا للمجموعة الفعالة. 6

:تحضیر المشتق. 7

: اسم المركب المجھول وصیغتھ البنائیة والجزیئیة. 8



كیم347جامعة الملك سعود                                               االمتحان النھائي لمقرر 

كیمیاء                                                           الجزء العملي -كلیة العلوم

: الرقم الجامعي:                                                        البةاسم الط

)(     ویحمل الرقم(                      ) أمامك مركب عضوي مجھول سائل لھ درجة غلیان
: والمطلوب منك التعرف على المركب بإتباع اآلتي

:الصفات الطبیعیة.1

:                        كشف العناصر.2

االستنتاجالمشاھدةالتجربة

:كشف الذوبانیة.3

:االحتماالت األولیة طبقا للذوبانیة.4




