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. انمىاد انسائهح–انكشف عن مزكة عضىي مجهىل : معمم انمزاجعح  

 :انمىاد قيذ انذراسح

Cyclohexane, Cyclohexene, Benzene, Toluene, Ethanol, Isopropanol, tert-butanol, Phenol, Formaldehyde, Acetaldehyde, 
Benzaldehyde, Acetone, Aniline, Nitrobenzene, Acetic acid. 
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 (ب)حانح 

Formic acid, Acetic acid . 

 (جـ)حانح 

Formaldehyde, Acetaldehyde. 

 (د)حانح 

Phenol 

 (هـ)حانح 

Aniline 

 HNO2انتفاعم مع  FeCl3اختثار  NaOH %30اختثار  conc H2SO4اختثار 

 فىساٌ شذَذ 

 Formic acid 

 سائحخ انخم دوٌ فىساٌ 

Acetic acid 

 ساعت سارُغٍ اصفش

acetaldehyde 

 ال َؼطٍ ساعت

formaldehyde 

 نىٌ ثُفغغٍ

phenol 

 يحهىل اصفش شفبف

aniline 

 Formic خاص تـ ) HgCl2انتفاعم مع  -

acid) 
 Formaldehyde اختثار خاص تـ -

-  

 FeCl3اختثار  -

انًغهىل  )ػًم يحهىل يزؼبدل 

+NH4OHصى َغخٍ فٍ حًبو يبئٍ  (يخفف

 و HgCl2 يم 0.5دلبئك صى اضبفخ 5نًذح 

 انزغخٍُ

لطشاد يٍ + salicylic acid+يم يٍ انًغهىل1

conc H2SO4 

 

  رغخFeCl3ٍُيم يٍ dil HCl+0.5+يم يٍ انًغهىل1

 aniline نىٌ اخضش أو اصسق يخضش Formaldehyde نىٌ احًش لشيضٌ Formic acid ساعت اثُض 

 .تاقي تجارب االميناخ+  .تاقي تجارب انفينىالخ +  .تاقي تجارب االنذهيذاخ و انكيتىناخ+  .تاقي تجارب االحماض انكزتىكسيهيح+ 
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 كيفية إجراء انتجارب 
 

 (:HCl و NaOH في انماء و )انذوتانيح  (1

 .يٍ انكبشف يغ انشط ثشذح و الحظٍ يب َحذس ml 1 + يٍ انًبدح انًغهىل ml 1 :  إرا كبَذ انًبدح عبئهخ

 .يٍ انكبشف يغ انشط ثشذح و الحظٍ يب َحذس ml 1+ كًُخ ثغُطخ عذًا يٍ انًبدح انًغهىل :  إرا كبَذ انًبدح صهجخ

 :(كزتىناخ انصىديىو او تيكزتىناخ انصىديىو)قىج انحمضيح اختثار   (2

 . يٍ انًبدح انًغهىنخ رىضغ فٍ انحًبو انًبئٍ نهزذفئخ صى رىضغ يهؼمخ يٍ كشثىَبد انصىدَىوml 1:  إرا كبَذ انًبدح عبئهخ

 يٍ يحهىل ثُكشثىَبد انصىدَىو رىضغ فٍ انحًبو انًبئٍ نهزذفئخ صى رىضغ كًُخ يٍ انًبدح ml 1:  إرا كبَذ انًبدح صهجخ

 .انًغهىنخ

 : Br2/CCl4 انتفاعم مع (3

1 ml لطشاد يٍ+  يٍ انًبدح انًغهىنخ Br2/CCl4 يغ انشط و الحظٍ يب َحذس. 

 .إرا نى َحش رفبػم ػشضُخ نضىء انشًظ نذلُمخ واحذح و الحظٍ يب َحذس

 .إرا نى َحذس رفبػم َضبف كًُخ لهُهخ يٍ ثشادح انحذَذ يغ انزغخٍُ فٍ حًبو يبئٍ

يغ انشط  KMnO4 لطشاد يٍ + NaOHٌ  و 0.5ml+ ٌ انًبدح انًغهىنخ و KMnO4: 1ml تـ تفاعم األكسذج (4

 .ثشذح و انزغخٍُ فٍ انحًبو انًبئٍ و الحظٍ يب َحذس

اإلضبفخ ركىٌ لطشح لطشح  (HNO3 / H2SO4) خًظ لطشاد يٍ خهُط انُُزشح+  يٍ انًغهىل ml 1 :تفاعم اننيتزج (5

 يٍ ml 20 صى َغكت انخهُط ػهً كأط َحزىٌ ػهً min 10انشط يغ انزغخٍُ ػهً حًبو يبئٍ نًذح + حغش انغهُبٌ+ 

 .انًبء انًمطش و الحظٍ انُزُغخ

 . يٍ انكبشف و الحظٍ انُزُغخ ml 1+  يٍ انًغهىل  1 ml : (HCl/ ZnCl2) كاشف نىكاص (6

 َزى رذفئزهب ػهً حًبو يبئٍ صى %10-5 يٍ هُذسوكغُذ انصىدَىو 1ml+  يٍ انًغهىل 1ml :اختثار انيىدوفىرو  (7

 .َضبف إنُهب كًُخ يٍ انُىد يغ انشط عُذًا حزً رزكىٌ ػكبسح صفشاء أو ثُضبء يصفشح

 :و لكن يجب مراعاة التالي FeCl3نقطة من  2-1+ من الماء  ml 2  + من المجهىل FeCl3 : 1 ml انتفاعم مع (8

 .لرزوة فٍ اإلَضبَىفئَهب إرا انًبدح انًغهىنخ صهجخ  -

 . لجم إضبفخ انكبشفHClإرا كبٌ يٍ انًحزًم اٌ ركىٌ انًبدح انًغهىنخ أيٍُ َزى أخز لطشح يٍ االيٍُ و رزاة فٍ  -

فبَه َغت ػًم يحهىل  (Salicylic acid يبػذا )إرا كبٌ يٍ انًحزًم أٌ ركىٌ انًبدح انًغهىنخ حًض كشثىكغُهٍ  -

 يزؼبدل كًب هى يىضح

 :طريقة تحضير انمحهول انمتعادل

1ml 1 أوgm ٍيغ وسلخ رجبع شًظ حًشاء كأص يٍ انًبدح ف +   dil.NH4OH ٍ10حىانml (  ًرضبف رذسَغًُب حز

صى َغخٍ ػهً نهت حزً رخزفٍ سائحخ األيىَُب أٌ رمشَجًب  (رزحىل وسلخ رجبع انشًظ إنً انهىٌ األصسق صى َزىلف ػٍ اإلضبفخ

يهح األيىَُب  )وحُُهب رشعغ وسق رجبع انشًظ إنً انهىٌ األحًش وهزا انًزكىٌ هى انًهح  (انًهى ال َحزشق )حزً َغف انكأط 

. صى َجشد انكأط وَضغ لهُم يٍ انًبء انًمطش وثزنك َكىٌ لذ حصهُب ػهً انًحهىل انًزؼبدل نهحًض (نهحًض

 و الحظٍ يب  ثشذحيغ انشط Br2/H2O لطشاد يٍ+  يٍ انًبدح انًغهىنخ 1 ml : (Br2/H2O)انتفاعم مع ماء انثزوو  (9

 َحذس

 .DNPH-2,4 انكبشف يmlٍ 1+ انًبدح انًغهىنخ  يٍ DNPH :1 ml-2,4ع انتفاعم و (10
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% NaOH 10 يٍ لطشاد+  فٍ أَجىثخ AgNO3 لطشرٍُ يٍ َزى رحضُش انكبشف ػٍ طشَك إضبفخ :اختثار تىنن  (11

فٍ أَجىثخ . رًبيًب يغ انشط حزً َخزفٍ انهىٌ األعىد NH4OH ساعت اعىد صى َزاة هزا انشاعت ثبأليىَُب َزكىٌحزً 

 .يغ انزغخٍُ ػهً حًبو يبئٍ يٍ انكبشف ml 1+  يٍ انًغهىل ml 1أخشي أضُفٍ 

 يٍ انًبدح انًغهىنخ صى عخٍُ فٍ حًبو يبئٍ 1 ml+  (A+B) خهُط فههُظ يٍ ml 1:  فههنجر اختثا (12

واألخشي رىضغ فُهب , َأخز اَجىثزٍُ األونً َأخز ثهىسح يٍ انكبشف ورزوة فٍ انًبء : Na-nitro prusside اختثار (13

 .صى َضُف األَجىثخ األونً ػهً انضبَُخ   + NaOH %10انًبدح انًغهىنخ

 خًظ لطشاد + HCl %10رزوة رًبيًب فٍ  + (َمطخ واحذح  ) كًُخ لهُهخ يٍ انًغهىل :انتفاعم مع حمط اننيتزوسو (14

NaNO2  ورزى اضبفخ  )َمطخ َمطخ إنً أٌ َحذس فىساٌ ثغُط وَظهش يحهىل نىَه اصفش سائك وهى يهح انذَبصوَُىو

 .(َُزشَذ انصىدَىو واألَجىثخ فٍ انحًبو انضهغٍ

 %10يزاة فٍ  β-Naphthole )  َأخز اَجىثزٍُ األونً فُهب يهح انذَبصوَُىو واألخشي فُهب:تكىين صثغح األسو -أ 

NaOH) ٍصى َضُف األَجىثخ األونً ػهً انضبَُخ فُؼطٍ نىٌ أحًش طىثٍ صاه . 

 .َؼطٍ سائحخ فُُىل: يبء وانزغخٍُ ػهً انحًبو انًبئٍ + يٍ يهح انذَبصوَُىو  ml 1 :انتحهم انمائي -ة 

 + (SnCl2 )  َأخز كًُخ لهُهخ يٍ كهىسَذ انمصذَش:انتفاعم مع كهىريذ انقصذيز في وجىد هيذروكسيذ انصىديىو -ط 

1 ml ٍ10 ي% NaOH : ٌساعت اثُض عُالرٍُُ يٍ ركى( Sn(OH)2)  ٍ10َزاة انشاعت ثئضبفخ صَبدح ي% 

NaOH ًحزً َحصم ػه ( Na2SnO2 ) وهى Soduim stannite   ً1انزٌ َىضغ ػه ml يٍ يهح 

 . انذَبصوَُىو يغ انزغخٍُ ػهً انحًبو انًبئٍ فُشى سائحخ انجُضٍَ وانهىٌ ثٍُ

 

 1َحضش يٍ  )يٍ هُذسوكغُذ انصىدَىو انكحىنٍ   Fe(OH)2   +1ml ٌكًُخ لهُهخ و : Fe(OH)2 االختشال تىاسطح (15

ml 10+  يٍ االَضبَىل(% NaOH)   1 +  (انغضء انصبفٍ )صى َشط نفزشح طىَهخ وثشذح صى رؤخز انششبحخ ml ٍي 

 .انًشكت انًغهىل يغ انزغخٍُ ػهً انحًبو انًبئٍ الحظٍ انُزُغه

 

يغ انزغخٍُ ػهً انحًبو انًبئٍ   Zn فٍ وعىد  ml HCl  1+ يم يٍ انًشكت انًغهىل  : HCl/Znاالختشال تىاسطح (16

 .الحظٍ انُزُغه
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: االختثاراخ انخاصح تانمجاميع انىظيفيح قيذ انذراسح

 

: انهيذروكزتىناخ- أواًل

و انهيذروكزتىناخ االروماتيح  انهيذروكزتىناخ االنيفاتيح 

. (اخزجبس ثبَش ) KMnO4 رفبػم األكغذح  4(. HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ  1

. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ 2
رفبػم انُُزشح  5

 . Br2/CCl4 انزفبػم يغ انهبنىعٍُ   3

 

: انكحىالخ و انفينىالخ- ثانيًا

انفينىالخ انكحىالخ  

(. HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ (. HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ  1

. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ 2

 .FeCl3انزفبػم يغ . كبشف نىكبط 3

 . (Br2/H2O)انزفبػم يغ يبء انجشوو  .KMnO4األكغذح ثـ  4

 . اخزجبس انُىدوفىسو 5

 

: االنذهيذاخ و انكيتىناخ- ثانثًا

 االنذهيذاخ و انكيتىناخ   

 .كبشف رىنٍ 4( HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ  1

. كبشف فههُظ 5. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ 2

. انُىدوفىسو DNPH . 6-2,4انزفبػم يغ  3

 

: األميناخ و أمالحها و مزكثاخ اننيتزو- راتعًا

مزكثاخ اننيتزو  األميناخ 

(. HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ  1

. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ 2

 .Fe(OH)2االخزضال ثـ  .FeCl3انزفبػم يغ  3

 . HCl/ Znاالخزضال ثـ  .انزفبػم يغ حًض انُُزشوصو 4

 . ركىٍَ صجخ االصو - أ

. انزحهم انًبئٍ نًهح انذَبصوَُىو - ة

. انزفبػم يغ كهىسَذ انمصذَش - د

 

: األحماض انكزتىكسيهيح- خامسًا

  األحماض انكزتىكسيهيح 

 .FeCl3انزفبػم يغ  3( HCl و NaOHفٍ انًبء و  )انزوثبَُخ  1

 االعزشح 4. اخزجبس لىح انحًضُخ نهًشكجبد راد انصفخ انحًضُخ 2

 


