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ياالكيیميیائ االمسح ااختباررااتت  
 
 

 وو اايیثلي كحولل على يیحتويي كأسس في توضع وو ططحنهھا وو تجفيیفهھا بعد للنباتت االهھواائيیة ااألجزااء من جم 5 نأخذ
 جريييی وو تركز وو االرشاحة نأخذ ).قطن على يیحتويي قمع بوااسطة( االمحلولل يیرشح ثم min 5  لمدةة تغلى
:االتاليیة ااالختباررااتت عليیهھا  

 
1- :االجليیكوسيیدااتت آآوو االكربوهھھھيیدررااتت   
موليیش ختبارراا .1  
 تضع حيیث بتحضيیرةة االطالبة تقومم( االكحولي نافثولل ااالف محلولل من ml 0.5+   االرشاحة من ml 1: االطريیقة
 ريیتيیكاالكب حمض من قطرااتت) بحرصص( تضيیف ثم )اااليیثانولل االى باالضافة" صلب" االفانافثولل من بسيیطة كميیة
  االمركز
  .بنفسجيیة حلقة ننكونن: االنتيیجة
  فهھليینج ااختبارر .2
.مائي حمامم في تسخن )B فهھلنج +A فهھلنج( خليیط من ml 1+  االرشاحة من ml 1 ناخذ: االطريیقة  
.ااحمر ررااسب :االنتيیجة  

 
:االنيیترووجيینيیة االقوااعد وو االقلويیدااتت  

 وو اايیثلي كحولل على يیحتويي كأسس في توضع وو ططحنهھا وو تجفيیفهھا بعد للنباتت االهھواائيیة ااألجزااء من جم 5 نأخذ
 نأخذ. مرااتت ثالثث االعمليیة تكررر وو ).قطن على يیحتويي قمع بوااسطة( االمحلولل يیرشح ثم min 5  لمدةة تغلى

 من االمتبقي يیذاابب ثم وومن) االمستخلص حرقق عدمم يیرااعى( بالكامل يیبذاالم تبخيیر يیتم ثم وومن االرشاحة
 ترشيیحهھا يیتم وو) ملح االى االقلويید لتحويیل) (ددفعتيین على( % 10 تركيیزهه  HClمن  ml 20 في االمستخلص
 كلوررووفوررمم ml 10 في ااستخالصهھا يیتم وو االفصل قمع في ووضعهھا ثم من وو قطن على يیحتويي قمع بوااسطة
 OH4NH قاعدةة نضيیف ذذلك بعد) االقلويید ملح على تحتويي( االمائيیة االطبقة نجمع مرةة كل في مرااتت ثالثث
 االي االقلويید ملح تحويیل يیتم حيیث ) االشمس تباعع ووررقق ططريیق عن االتأكد يیتم(  قاعديي االوسط يیصبح حتى% 50
 جمع يیتم مرةة كل يف االكلوررووفوررمم من  ml 10بوااسطة ااالستخالصص ططريیق عن فصلة يیتم ييذاال وو حر قلويید
 االالمائيیة االصودديیومم كبريیتاتت على االعضويیة االطبقة تمررر ذذلك بعد ٬،)االحر االقلويید على تحتويي( االعضويیة االطبقة
 كاشف بوااسطة عنهھا االكشف يیتم ثم من وو لتجف تتركك وو االمنتصف في ترشيیح ووررقة على توضع وو تركز ثم

dragendorff .  
.للقلويید مميیز برتقالي لونن يیعطي :االنتيیجة  

 
 

:االفالفونيیدااتت  
:Shinoda ااختبارر .1  

)بحرصص( االمركز HCl من ووقطرااتت Mg معدنن من بسيیطة كميیة إإليیهھا يیضافف وو االرشاحة من 1ml نأخذ  
.ااحمر لونن يیعطي :االنتيیجة  

: Zinc Hydrochloride reduction ااختبارر .2  
)بحرصص( االمركز HCl من ووقطرااتت االزنك غبارر من بسيیط كميیة إإليیهھا يیضافف وو االرشاحة من 1ml نأخذ  
.ااحمر لونن يیعطي :االنتيیجة  

:solution  Ammonia  ااالمونيیا محلولل ااختبارر .3  
 مائي حمامم في ووتغلى ااسيیتاتت اااليیثيیل من ml 10 وو االصلب االنباتت من بسيیطة كميیة توضع ااختبارر اانبوبة في
.االمخففة ااالمونيیا محلولل من  1ml االيیهھا نضيیق وو االمتكونة االرشاحة من 1ml نأخذ. min 3 لمدةة  



Advanced Organic Chemistry.                                                               447 chem (Lab)  
.أأصفر لونن يیعطي: االنتيیجة  

 
 

:االصابونيیاتت  
gm1 مع يیغلى االمطحونن االجافف االنباتت من  ml 5 فإذذاا االرشاحة ترجج وو يیرشح ثم ددقائق لعدةة االمقطر االماء من 
.االصابونيیاتت ووجودد على يیدلل هھھھذاا ساعة لمدةة موجوددةة تظل cm 1 ططولهھا ررغوةة ظظهھرتت  

 
:االتتنيیناتت  
  االثالثي االحديید كلورريید من قطرااتت االيیهھا يیضافف وو االرشاحة من ml 1 نأخذ .1

مسودد ااخضر أأوو مسودد ااززررقق لونن :االنتيیجة  
.) Vanillin hydrochloric acid(  كاشف من ml  2  االيیهھا يیضافف وو االخالصة من ml 1 نأخذ .2  

محمر بنفسجي لونن: االنتيیجة  
 
 

:االثالثيیة االتربيیناتت وو مشبعة االغيیر االستيیروويیدااتت  
-Libermann ااختبارر .1 Burchard:  
 من قطرااتت يیضافف ثم منوو acetic anhydride  من قطرااتت االيیهھا يیضافف وو االرشاحة من ml 1 نأخذ

H2SO4 ااألنبوبب جداارر على) بحرصص( االمركز  
.بنفسجيیة حلقة تتكونن  :االنتيیجة  
: Salkowiski ااختبارر .2  
ااألنبوبب جداارر على) بحرصص( االمركز H2SO4 من قطرااتت االيیهھا يیضافف وو االرشاحة من ml 1 نأخذ  
االوقت مع ااحمر لونن: االنتيیجة  

 
 

:االكومارريیناتت  
 بب مبللة ترشيیح ووررقة ااألنبوبة فوهھھھة على يیوضع وو ااختبارر أأنبوبة في يیوضع وو االصلب االنباتت من 1gm نأخذ

dil NaOH تحت االوررقة حظةمال يیتم ثم االبخارر نالحظ حتى ةااألنبوب سخنت ثم من وو UV.  
.فسفورريي ققااززرر لونن ظظهھورر :االنتيیجة  

 
 
 
 
 
 
 


