
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشخيص العضوي العملي

 

 للمرحلة الرابعة 

 قسم الكيمياء

لعلوم اكلية   

 جامعة ديالى
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 :العضوي التشخيص

عن تمييزه بصورة منفردة واوي يالكيم ركبأاليوني للم يعني تعيين التركيب الجزيئي أو  

الث طرق لتشخيص . وهناك ثالمختلفة اويةيالخواص الكيممن خالل  المركبات االخرى بقية

 -المادة العضوية:

 الطريقة النظامية . -1

 الطريقة المجهرية. -2

 الطريقة الفيزياوية . -3

 -الطريقة النظامية:

لون المركب حيث , تشمل مالحظة الحالة الفيزياوية للمركب فيما اذا كان سائل او صلب -1

وكذلك  ون في جزيئاتهاتكون كثير من المركبات السائلة او الصلبة ملونة بسبب وجود مجاميع الل

 تاثيره على ورقة عباد الشمس.

تعيين الثوابت الفيزياوية المتمثلة بدرجة االنصهار بالنسبة للمركب العضوي الصلب ودرجة  -2

 .وكذلك تعيين معامل االنكسار للمركب العضوي السائل الغليان للمركب العضوي السائل

 الحرق -3

 ابلية ذوبان, كشف الحامضية والقاعدية .تحليل العناصر المتمثلة بمعرفة ق -4

 كشف المجاميع الفعالة. -5

 تحضير المشتقات بعد تعيين قائمة بالمركبات المحتملة والرجوع إلى األدبيات.  -6
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 )) التشخيص النظامي للمركبات العضوية ((

 

 الفحص الفيزياوي ) الحالة , اللون , الرائحة (                                    

 

 

 كشف الحرق                                          

 أليفاتي                             أروماتي                        

 

 قياس درجة الحرارة                                    

B.p(liquid)                                      m.p(solid)            

  

 ( N,S,X)    تحليل العناصر                                       

 

 

 تحديد المجموعة التي ينتمي لها المحلول (الذوبانية   ) ل                                          

 

 

 الحامضية                                         

 

                                        

 كشف المجموعة الفعالة                                

 

 تحضير المشتق المناسب                               

 الحرق:معلومات عن كشف 

 أذا احترقت المادة بدخان اسود مع ترك األثر على الملعقة فالمركب أروماتي  -1

 أذا احترقت المادة بدخان اسود مع عدم ترك األثر على الملعقة فالمركب حلقي .  -2

أذا احترقت المادة بدخان اسود مع عدم ترك األثر على الملعقة مصحوب بلهب اخضر  -3

 ين.فالمركب أليفاتي حاوي على هالوج

 أذا احترقت المادة بدخان ابيض مع عدم ترك األثر على الملعقة فالمركب أليفاتي . -4

 

 نقاوة المركب العضوي :

 نقاوة المركب العضوي تتم بأحد الطرق التالية  

 . recrystallizationأعادة البلورة  -1

 .  distillationالتقطير  -2

 . chromatographic separationطرق فصل بالكروموتوغرافي   -3
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 : melting pointدرجة االنصهار 

عندما تمتلك  الصلب إلى سائلالمركب هي تلك الدرجة الحرارية التي يتحول فيها 

تحت ضغط الطاقة الالزمة للتغلب على القوى الفيزياوية الرابطة لها وتحطيمها  ركبجزيئات الم

 .جوي واحد وهي من الصفات الفيزياوية الثابتة للمادة

التي تكون فيها الحالة الصلبة للمادة باتزان مع حالتها السائلة تحت  هي تلك الدرجة الحرارية)او

 ضغط معين ودرجة حرارة معينة(

 صفات المادة المراد قياس درجة انصهارها

 يجب ان تكون جافة تماما الن عدم جفافها بصورة تامة يؤدي الى تقليل درجة االنصهار لها -1

 وق ناعميجب ان تكون بشكل مسح -2

 : melting rangeمدى االنصهار 

( وفائدته هو لتشخيص 2-1) الفرق بين بداية االنصهار ونهايته وهو حوالي وه

 المركبات ومعرفة مدى نقاوتها.

من  كمية قليلةعادة تقاس درجة االنصهار بطريقة األنبوبة الشعرية حيث يؤخذ عادة 

ربط بمحرار ثم توضع بحمام زيتي وتسخن وضع في األنبوبة الشعرية وتتالمادة المجهولة و

  .ببطء

وتزيد من  m.p  درجة االنصهار الشوائب في حال وجودها مع المادة المجهولة تعمل على تقليل

 المادة المجهولة . m.p  درجة االنصهار مدى االنصهار .أما الرطوبة فأنها تزيد من

ني أن المادة غير نقية وإنما درجات وهذا اليع 10إلى  5هناك مواد يصل المدى فيها من 

 طبيعتها هكذا ومثال ذلك الهيروكاربونات واألحماض االمينية .

: وهو عملية تحول المادة دون decompositionبعض المركبات عند صهرها تتفحم 

انصهارها إلى مادة ذات لون غامق أي يحصل تغير في اللون وهذا يحصل باألمالح والمركبات 

 ية العالية مثل االنثراسين .ذات األوزان الجزيئ

تقاس درجة انصهار المواد العضوية بالطريقة التقليدية وهي طريقة المحرار بينما المواد 

 الالعضوية درجات انصهارها التقاس بهذه الطريقة لكونها مواد ذات درجات انصهار عالية

  صفات درجة االنصهار للمادة العضوية النقية

 يجب ان تكون ثابتة -1

تسمى درجة  %100وعندما تكون المادة نقية  تكون حادة جدا للمركب العضوي النقي -2

  االنصهار )بدرجة النقاء(

 درجة االنصهار اليمكن ان تتغيير والكن تتغير بوجود الشوائب -3
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 درجة االنصهارتاثير الشوائب على 

 انخفاض درجة االنصهار -1

 اطالة زمن االنصهار -2

 رجة االنصهارالعوامل التي تؤثر على د

 طبيعة المركب اما  ايوني او تساهمي -1

 الضغط ) عكسي( -2

 الوزن الجزيئي- 3

 تناسق الجزيئات ) ترتيبها( - 4

 الشوائب- 5

 الرطوبة -6

 درجة االنصهار للمادة العضوية  اهمية 

 معرفة نقاوة المركب العضوي -1

 التشخيص العضوي للمركب -2

 الحمام المائي لقياس درجة االنصهارلماذا يفضل الحمام الزيتي على 

 ال يكون فقاعات تؤثر على الروية -1

 شفاف وتسهل الرؤية فيه -2

 كثاقته عالية بحيث تتوزع الحرارة فيه -3

 100درجة غليانه اعلى من  -4

 غير سام  -5

 قياس درجة االنصهار عمليا :

 تسد أحدى فوهات األنبوبة الشعرية بواسطة لهب مصباح . -1

 . cm  0.5مادة الصلبة وتسحق لتصبح ناعمة وتعبئ باألنبوبة لحوالي تؤخذ ال -2

بحيث تصبح نهاية األنبوبة    rubber ringتربط األنبوبة بالمحرار بواسطة حلقة مطاطية  -3

 الشعرية بموازاة بصلة المحرار.

 . 300Cºأو شمع  200Cºأو سيليكون  140Cºتوضع في حمام زيتي  -4

 .   ءة مدى درجة االنصهار على المحراراالنتظار لحين قرا -5
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 :Boiling pointدرجة الغليان 

والتي مع الضغط الجوي  لسائلهي تلك الدرجة الحرارية التي يتساوى فيها ضغط بخار ا  

وهي احد الصفات المهمة التي يتميز بها  عندها يتحول السائل الى بخار بارتفاع درجة حرارته

 .كل سائل

 مل على زيادة درجة الغليان ألنها تزيد الضغط الجوي .وجود الشوائب يع

 درجة الغليان اهمية

 تشخيص المركبات العضوية السائلة -1

معرفة نقاوة المركبات السائلة بالسائل الذي يغلي بدرجة واحدة او درجتين يعتبر سائل نقي  -2

 والذي يغلي على امتداد اكثر من ذالك فهو غير نقي ويحتوي شوائب

  ل مركبين او اكثرفص -3

 درجة الغليان طرق ايجاد

 طريقة التقطير والتي تستعمل عندما تتوفر كمية كبيرة من السائل -1

 طريقة االنبوبة الشعرية ) طريقة سوبولوف( والتي تستعمل للكميات القليلة من السائل -2

 

 درجة الغليانالعوامل التي تؤثر على 

 طبيعة المركب العضوي -1

 جزيئيالوزن ال -2

 الضغط الخارجي- 3

 الضغط البخاري للمركب -4

 الشوائب -6

 قياس درجة الغليان عمليا :

لها  B.p  درجة الغليان تمأل أنبوبة غليان وهي جافة ونظيفة وتمأل بالمادة السائلة المراد قياس -1

 سم .  2إلى  1من 

ث يكون الطرف توضع داخل أنبوبة الغليان أنبوبة شعرية مسدودة من احد طرفيها بحي -2

 المفتوح لألسفل والمغلق لألعلى.

 Note: 

 أذا دخل السائل إلى األنبوبة الشعرية قبل التسخين هذا يعني أنها مفتوحة ( . 

 تربط أنبوبة الغليان مع المحرار بحيث تصل نهايتها بصلة المحرار . -3

 .توضع في حمام زيتي وتسخن بهدوء لكي يحصل انتظام حراري ) تجانس (  -4
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عند ظهور أول فقاعة وتليها الثانية ثم خروج سيل من الفقاعات يبعد النار عنها وننتظر إلى  -5

أن ينتهي سيل الفقاعات وعند دخول السائل داخل األنبوبة الشعرية تسجل درجة الغليان من خالل 

 المحرار.

 

   Sodium fusionصهر الصوديوم 

ثوابته الفيزياوية يصبح من المهم معرفة بعد التأكد من نقاوة المركب العضوي وقياس 

 العناصر الداخلة في تركيب المادة العضوية عن طريق كشف صهر الصوديوم .

ترتبط هذه العناصر مع المادة العضوية بأواصر  N,X,Sيستخدم صهر الصوديوم للكشف عن 

تسنى لنا الكشف تساهمية لذا توجب تحويلها إلى الحالة األيونية بمفاعلتها مع فلز الصوديوم لي

عنها حيث أن صهرها مع فلز الصوديوم يعطي أمالح الصوديوم من خالل حدوث تجزئة واسعة 

إلى ايونات الهاليد  S,Xسيانيد ويتحول  CNإلى  Nيتحول الـ  Cللمادة العضوية وبوجود 

                                  والكبريت بالتعاقب والمعادلة العامة هي :

  

اذاوجدا معا  N,Sعند الصهر لكي اليتحول  Naروري جدا استعمال زيادة من من الض

                                                                                      إلى ثايوسيانيد:

     

S, N NaSCN
Na Na

Na2S + NaCN
Exess  

الزيادة من الصوديوم غير المتفاعل            عادة المادة اقل من قطعة الصوديوم أو تساويها , أن

 )المتبقي( يعامل مع الكحول )ايثانول أو غالبا ميثانول( فيتحول إلى ميثوكسيد الصوديوم .

 

2CH3OH + 2Na                      2CH3ONa + H2 

 طريقة عمل كشف صهر الصوديوم :

يوم مع الماء وقد تؤدي إلى انفجار يجب أن تجفف أنبوبة الصهر وذلك لشدة تفاعل الصود -1

 شديد

صغيرة بواسطة ملقط وتجفف بواسطة ورقة ترشيح للتخلص من النفط  Naتؤخذ قطعة  -2 

 المحفوظ فيه .

توضع قطعة الصوديوم في أنبوبة الصهر الجافة ونبدأ بالتسخين المباشر لبضع ثواني فيتحول  -3

و بضع قطرات من المادة السائلة ويعاد التسخين الصوديوم إلى كرة عندها توضع المادة الصلبة أ

 بصورة مباشرة لحين احمرار قعر األنبوبة وبعد االحمرار يستمر التسخين لمدة دقيقتين أضافية 

Na
C, H, N, O, S, X                    NaCN + Na2S + NaX + NaOH
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 تبعد النار ونترك األنبوبة تبرد لحين باإلمكان لمسها .  -4

قريبا ثلث األنبوبة ( ملليلتر من كحول الميثانول ) ت 2 إلى 1يضاف إلى محتويات األنبوبة من -5

مع تحريكه بالمحرك لتفتيت الكتل خالل هذه العملية وتخرج فقاعات وأزيز وذلك نتيجة تحرر 

 . 2Hغاز 

يضاف ماء مقطر إلى حوالي ثلثي األنبوبة بعدها نسخن المزيج لحد الغليان ) اليغلي بل يبدأ  -6

الغليان وترشح على نفس ورقة  بالغليان ( ثم يرشح ونضيف ماء مرة أخرى لألنبوبة وتغلى حد

 الترشيح .

 

 -الراشح الذي حصلنا عليه يسمى بمحلول الصهر ويتميز بـ :

 عني أن الماء كثير أي مخفف وبالتالي يؤثر على نتيجة الكشف(زيادته ت) 10mlأن اليتجاوز  -1

 يجب أن يكون رائق . -2

ثم يسخن ويرشح للحصول على  أذا كان المحلول اسود فيجب قصره بواسطة الفحم الحيواني -3

 محلول رائق .

Note: 

أنبوبة الصهر التغسل فقد تحتاج إلى محلول صهر إلجراء كشوفات أضافية لذا نضع فيها ماء  

 مقطر بالقدر الذي نريده ونسخن ثم نرشح . 

 

 الكشوفات:
 : Nكشف النيتروجين  -1

ركبات النيتروجين أغلبها قاعدية يستفاد منه في التأكد من حامضية أو قاعدية المجهول ألن م 

 طريقة العمل : .

 ( من محلول الصهر . ml 1-0.5نأخذ )  -1

  O2.6H4SO2)4(NH4FeSO   نضيف نصف ملعقة صغيرة كبريتات الحديدوز االمونياكي  -2

 يسخن لحد الغليان ألكثر من مرة. -3

 تبرد األنبوبة تحت ماء الحنفية .  -4

 5ة واحدة وإذا لم يظهر نضيف قطرة ثم قطرة وهكذا لحين المركز قطر 4SO2Hإضافة  -5

 قطرات وتكون األنبوبة بشكل مائل وبعدها يتكون لون اخضر بروسي أو ازرق مخضر 

مع مالحظة اإلضافة مع رج األنبوبة  Nبشكل حلقة في أسفل األنبوبة يدل على وجود 

 والمعادالت كاآلتي :   
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6NaCN + FeSO4              Na4  Fe(CN)6    + Na2SO4 

 

3Na4  Fe(CN)6   + 2 Fe2( SO4)3                   Fe4 Fe( CN )6  3 + 6Na2SO4 

 

المتطاير. أما فائدة  S2Hبهيئة كبريتيد الهيدروجين  Sفائدة التسخين لغرض التخلص من 

4SO2H  هو للتخلص من راسب هيدروكسيدات الحديد كذلك زيادته تؤدي إلى ظهور المركز

 الحلقة البروسية.

 

 : Sكشف الكبريت  -2

( من محلول الصهر ويحمض بحامض ألخليك المخفف إلى أن يتحول  ml 1-0.5يؤخذ )  -1

 لون ورقة العباد من األزرق إلى األحمر .

سب األسود من كبريتيد الرصاص نضيف بضع قطرات من خالت الرصاص ظهور الرا -2

 -في المركب والمعادالت هي : Sيؤكد وجود 

Na2S + Pb(CH3COO)2             PbS   + 2CH3COONa 

 

 :   Xالكشف عن الهالوجينات  -4

A - :الكشف العام عن الهالوجينات- 

 ( من محلول الصهر ويحمض بحامض النتريك المخفف . 1ml-0.5يؤخذ )  -1

 ول إلى أن يختزل حجمه إلى النصف .يسخن المحل -2

برد المحلول وخذ عدة قطرات منه في أنبوبة اختبار وأضف إليه عدة قطرات من نترات  -3

 ( وظهور راسب ابيض أو أصفر يدل على وجود الهالوجين . 3AgNOالفضة المائية ) 

  

AgNO3 + NaX              NaI    +  NaBr   + NaCl  

 أبيض     أصفر فاتح   أصفر غامق                                   

 S2HCN,Hوتحويلها إلى   C,N,Sنحمض بحامض النتريك المخفف لغرض التخلص من 

 وعند تسخينها تتطاير فنتخلص منها بسهولة. 

 

HNO3+Na2S,NaCN+AgNO3             H2S+HCN+NaNO3+Ag2S+AgCN 
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B – حلول :الكشف عن البروم واليود في الم- 

 N,Sمن محلول الصهر ويحمض بحامض النتريك المخفف للتخلص من  1mlنأخذ  -1

وذلك بعد أن يسخن المحلول إلى درجة الغليان عدة مرات ثم  41ml CClوبعدها نضيف 

 يبرد .

يحضر حديثا ( لحصول عملية أكسدة مع  H2Cl)O)2نضيف قطرة فقطرة ماء الكلور  -2

 الرج الشديد.

 ة يظهر لون ارجواني أو وردي فاتح يدل على وجود اليود .في البداي -3

زيادة أو استمرار إضافة ماء الكلور يؤدي إلى تأكسد الطبقة فتتحول إلى اللون األصفر  -4

                                                  داللة على وجود البروم .

 

C – : الكشف عن الكلور بوجود اليود والبروم 

 في أنبوبة اختبار. 2PbOملعقة من   2/1من محلول الصهر ويضاف له  1mlأخذ ن -1

نسخن لحد الغليان أكثر من مرة ثم نرشح وعندما تكون الكمية قليلة نضيف ماء مقطر  -2

 مرة أخرى ثم نرشح .

 المخفف . 3HNOنحمض الراشح بحامض  -3

 . Clيض يدل على وجود يضاف إلى أنبوبة االختبار نترات الفضة , ظهور راسب أب -4

Note: 

أعطى كشف سالب فهذا يعني أن  and I -Br-أذا ظهر بالكشف العام راسب أبيض وكشف  

  الهالوجين هو كلور ) أذا كان تركيزه قليل يظهر بشكل ضباب ( .

 

 : Solubilityأإلذابة  

كل من بين االيونات التي يظهرها  بين الجزيئات أو ما تعتمد اإلذابة على القوى ما

المذيب والمذاب لكي تبدو إحدى المواد ذائبة باألخرى. أن األواصر في كل منهما يجب أن تنكسر 

وتتكون بدال عنها أواصر جديدة بين جزيئات أو ايونات المذاب مع جزيئات أو ايونات المذيب , 

عند اإلذابة الجزيئات أو االيونات يجب أن تكون مفصولة بعضها عن بعض ويجب تزويد 

لمحلول بالطاقة للتغلب على القوى بين الجزيئات التي ترتبط بااليونات أو جزيئات المادة المذابة ا

.الطاقة الالزمة لكسر األواصر بين جزيئات المذاب ممكن الحصول عليها من الطاقة المتحررة 

 من تكوين أواصر جديدة بين المذاب والمذيب .
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المهمة في تشخيص المركبات العضوية حيث ممكن  تعد ذوبانية المركبات العضوية من الدالئل

 االستدالل من نوع المذيب على معرفة المجاميع التي يحتويها المركب .

عندما تكون األواصر في المركب العضوي أيونية كما في األمالح تزداد مقاومة المركب 

أذا كانت عالية أما  m.p and B.pالعضوي على تحمل درجات الحرارة وبالتالي تكون قيم 

 . m.p and B.pاألواصر تساهمية والتي تكون ضعيفة مقارنة باأليونية يؤدي إلى انخفاض 

 

 أنواع المذيبات :

إن كل مركب قطبي يكون أواصر هيدروجينية مع  -:  polar solventمذيب قطبي -1

 المذيب القطبي وبالتالي يذوب فيه.   

بي يذوب في المذيب الالقطبي كل مركب القط -: non-polar solventمذيب القطبي  -2

 مثال البنزين يذوب في االيثر الكن اليذوب في الماء .

للماء خصوصية في اإلذابة كونه مذيبا أيونيا فهو غير مالئم لمعظم المركبات العضوية الن 

العديد منها قليل الذوبان فيه ولكن فيما عدا ذلك يعتبر الماء مذيبا أيونيا قويا ويكون فعلة على 

 زيئة المذابة بثالث طرق :الج

قابليته على التداخل أاليوني بين جزيئات األمالح القطبية داخل الشبكة البلورية وبالتالي  -1

 يفصل االيونات الموجبة والسالبة بعضها عن البعض األخر .

قابليته على نمطين من السلوك احدهما حامضي واآلخر قاعدي والتي تساعد على كسر  -2

وتأين المنتوج وبالتالي يساعد على ذوبانه كما في حالة إذابة الروابط التساهمية 

 الحوامض .

HCl + HOH                     H3O
+ + Cl-    

 

اذابتة للمركبات ذات التركيب المشابه له عن طريق مشاركة جزيئاته لجزيئات المذاب  -3

ب جزء عن طريق األواصر الهيدروجينية للمركبات القطبية خاصة حيث يصبح المذا

 من السلسلة الهيدروجينية المترابطة كما في حالة ذوبان الكحول في الماء .

H-O…..H-O….H-O….H-O….. 

      H           R          H          R 

إن قابلية الماء على تكوين أواصر هيدروجينية مع المركبات العضوية القطبية يعتمد على 

وبالتالي انخفضت قابلية  Rالكحول تقل كلما كبرت  ولما كانت قطبية Rحجم المجموعة 

ذوبان الكحوالت بسبب قلة قطبيتها .إضافة إلى ذلك الكحوالت ذوات المجاميع المتفرعة أكثر 
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ذوبانا من الكحوالت ذات السلسلة المستقيمة الطويلة ويعود سبب ذلك ربما إلى التأثير ألحثي 

و العامل األكثر أهمية في اختالف الذوبانية .أما في ( ه αللمجاميع المتصلة بالكاربون ألفا ) 

حالة هاليدات االلكيل فان الهالوجين يزيد من قطبية الجزيئة إال انه بالمقابل الوزن الجزيئي 

العالي وعدم قدرتها على تكوين أواصر هيدروجينية يجعلها اقل ذوبانا في الماء مقارنة 

عالية في الماء مقارنة بالكحوالت ذات العدد نفسه  بالكحوالت . كذلك لألمينات قابلية ذوبان

من ذرات الكاربون يعزى سبب ذلك إلى قابلية التأين الجزيئي لجزيئة األمين من قبل الماء 

 . وكذلك قابلية األمين على تكوين أواصر هيدروجينية مع الماء

R3N + HOH             R3N…..H-O-H             R3N
+H + OH-  

مذيبات غير القطبية فإنها عموما مذيبات جيدة للمركبات غير القطبية الن المذيب أما ال

غير القطبي عكس الماء إذ ليس له القابلية على تكوين مستقطب لذلك يذيب المركبات غير 

 ( لها في التركيب أي ذات قوى بينية ضعيفة . like dissolves likeالقطبية المشابهة ) 

ية الصلبة عن السائلة في كون احتواء المركبات العضوية الصلبة تختلف المركبات العضو

على قوى بينية قوية مقارنة بالقوى البينية التي تربط جزيئات السائل لذلك تصبح قابلية ذوبان 

المركبات العضوية الصلبة اقل منها في المركبات العضوية السائلة المقابلة لها في عدد ذرات 

 في التركيب . الكاربون أو المشابه لها

 

 اآلصرة الهيدروجينية :

( في جزيئه ما Hوهي اآلصرة الناتجة عن تكون أواصر ضعيفة بين ذرة الهيدروجين ) 

 وهي على نوعين : F,N,S,Oوبين ذرة ذات كهروسالبية عالية في جزيئه أخرى مثل 

 مثال ذلك   Intramolecular hydrogen bondingأواصر هيدروجينية ضمنية :  -1

                     

 

هيدروجينية ضمنيه ألنه يكون أواصر ذوبانا اقل    ألنه يكون أواصرهيدروجينية بينية    ذوبان اكثر        
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 ومثال ذلك : Intermolecular hydrogen bondingأواصر هيدروجينية بينية : -3

 

 
 

وسبب ذلك الن  مرة(  125)  مثال أن ذوبانية ألماليك أسيد أكثر من ذوبانية الفيومريك أسيد

 . ضمنية واألخير يكون أواصر هيدروجينية  بينيةاألول يكون أواصر هيدروجينية 

 

 
 

 

Notes: 

وهي تذوب  ل ذوبانا من ذوات العدد الفرديأن المركبات العضوية ذات العدد الزوجي اق -1 

 وأكثر من أربعة ذرات كاربون اليذوب . 4Cلحد 

 (المستقيمة  R( يجعلها أكثر ذوبانا من)  Rبصورة عامة التفرع في السلسلة الجانبية لـ )  -2

( تؤثر على قابلية الذوبان حيث تكافئ أربعة ذرات كاربون  phenylمجموعة الفنيل )  -4

 االعتيادية ) تقلل الذوبانية (.  في السلسلة
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مجاميع لكل مجموعة مذيب مناسب لها وتجري عملية  7تصنف المركبات العضوية إلى 

 اإلذابة حسب المخطط التالي 
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 طريقة عمل اإلذابة بصورة عامة :

قليلة من المادة الصلبة أو ثالث قطرات من المادة  تؤخذ أنبوبة اختبار ويضاف أليها كمية

وإذا أردنا الحصول على نتائج  ml 1السائلة ثم يضاف لألنبوبة مذيب مناسب كميته تقريبا 

أفضل فإننا نضيف المذيب ثم نضع المادة المذابة حيث أن المادة الصلبة تتحول إلى سائلة أما 

(  60-1دون طبقات أو تكتالت ووقت اإلذابة ) المادة السائلة تتجانس وتظهر طبقة واحدة ب

 ثانية مع الرج بقوة وال نحتاج إلى تسخين أبدا وإنما تتم العملية بدرجة حرارة المختبر .

 

 :  Group 1المجموعة األولى 

أذا لم يذوب المركب بالماء النستعمل االيثر أبدا , مالحظة : المذيب ) ماء وايثر ( : 

والتي  الذوبانية بااليثر عندها يمكن أجراءالمجهول بالماء وإذا ذاب حيث تجرى عملية إذابة 

 يجب أن تكون األنبوبة جافة عند ذوبان المادة بااليثر لذا تنتمي للمجموعة األولى المركبات 

 :التالية

Alcohol , aldehyde , ketone, acid , Esters , phenols , anhydride , 

amines , nitrites , poly hydroxyl phenols .                                    

 

 : Group 2المجموعة الثانية 

المذيب ) ماء ( : الن مركبات هذه المجموعة تذوب بالماء فقط وتكون معه أواصر 

 هيدروجينية ومن هذه المركبات : 

Poly basic acid and hydroxyl acid , glycols , sulfonic acids and salts , 

amine salts , amino acid , sugars , ammonium salts ,    

 

 : Group 3a, bوهي بمجموعتين  3المجموعة الثالثة 

: تكون اإلذابة أيونية ( NaHCO%35أو )  ( NaOH%5المذيب )  A3المجموعة 

والمادة التي تذوب بهذا المذيب تمتلك خواص حامضية حيث يتفاعل محلول هيدروكسيد 

ع المركبات التي التذوب في الماء مكونا معها أمالحا ذائبة في الماء ,المذيب الصوديوم م

( ومن ثم  NaOH%5( ويستعمل عند حصول إذابة في )  NaHCO%35اآلخر هو ) 

اختبار إذابة المجهول في بيكاربونات الصوديوم الن األخير قاعدة ضعيفة تعمل على إذابة 

وب في محلول هيدروكسيد الصوديوم وبيكاربونات الحوامض القوية لذا المركبات التي تذ
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 )strong acid , phenols( ومن هذه المركبات :  3Aالصوديوم تقع ضمن المجموعة )

contain withdrawing group), diketones    

والتذوب في (  NaOH%5) أما المركبات التي تذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم

( ومن هذه  3Bفأنها تقع ضمن مجموعة ) (  NaHCO%5) بيكاربونات الصوديوم 

 , weak acid,  enoles , oximes, المركبات :

 thiophenol, nitro compound( contain α-H) , phenols(contain electron-

releasing  group  ) 

وجود مجاميع دافعة على الحلقة االروماتية تزيد من القاعدية بسبب الحصول على حالة 

ن المستقرة أما وجود مجاميع ساحبة على الحلقة تزيد من الحامضية )موقع اورثو, بارا الرني

 ( بسبب تكون الشكل المستقر للمركب وانتشار الشحنة السالبة وإدخالها بحالة ريزونانس ( . 

 

 : Group 4المجموعة الرابعة 

قاعدية  : أن المركبات التي تذوب في هذا المركب تمتلك خواص HCl%5المذيب هو 

ومعظمها يحتوي على ذرة نيتروجين والتي تتفاعل مع المذيب مكونة أمالح ذائبة في الماء 

وتزداد هذه الخاصية كما ذكر سابقا عند إدخال مجاميع دافعة للمركب مثال ذلك الفينول أكثر 

لذا تقل  ذوبانا من النايترو فينول الن مجموعة النايترو ساحبة تزيد من الحامضية وتقلل القاعدية

 , primary aminesذوبانيته في هذا المذيب ومن المركبات التي تقع ضمن هذه المجموعة :

secondary amines , aryl amine,p-toluidine, aniline 

الحظ أن األمين الثالثي اليذوب في هذا المذيب لعدم احتوائها على الهيدروجين . كذلك األمينات 

 بة .الثانوية االروماتية غير ذائ

 

 :  Group 5المجموعة الخامسة 

( يجب عند أجراء  N or S:) المركبات التي التحتوي على  4SO2conc Hالمذيب هو 

هذا االختبار أن تكون أنبوبة االختبار جافة ونظيفة , تكون المادة ذائبة في هذا المذيب أذا أظهرت 

عند ارتفاع درجة الحرارة أو  -3عند ذوبانها أو تكون راسب كثيف  -2تغير لونها  -1التالي : 

 تفحم أو بلمرة . -4تحرر غاز

أن وجود رطوبة أو ماء يؤدي إلى رفع درجة الحرارة وبالتالي الكشف يكون غير 

 واضح .
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 ,unsaturated hydrocarbon , alcoholsمن المركبات التي تقع ضمن هذا الصنف : 

aldehyde, ketone, esters, quinine, cyclohexanone, alkenes, alkynes,  

 

 :   Group 6المجموعة السادسة 

تقع المركبات التي التذوب بأي من المذيبات السابقة ضمن هذه المجموعة ومن هذه   

 المركبات :

 Saturate hydrocarbon, cyclo alkane, aryl and alkyl halide, inert aromatic 

compound, ethers    

 

 : Group 7المجموعة السابعة 

( هي التي تقع  N or S:) المركبات التي تحتوي على  4SO2conc Hالمذيب هو 

 nitrobenzene ( nitro compound) ,amineضمن هذه المجموعة ومن هذه المركبات : 

( aliphatic or aromatic), amide( benzamide),                      

Notes: 

وظهر لنا المذيب حامض الكبريتيك المركز فأن القرار هو عند البدء بالكشوفات عن اإلذابة  -1 

( ثم نعتمد على تركيب المادة أذا لم تكن حاوية على نيتروجين أو كبريت فهي مجموعة  5+7) 

 خامسة أما أذا كانت حاوية فهي مجموعة سابعة .

 أين تذوب المادة نتوقف عند هذا المذيب والنذهب لإلذابة التي بعده .    -2

 مركب الذي اليذوب بالماء اليذوب بااليثر .ال -3

 

   General Testsكـــشوفـــــات  عامــــة

 :   acidityكشف الحامضية 

وهو كشف مهم ويجرى لكل مجهول حيث انه باالعتماد على الفينونفثالين نتعرف على 

 خاصية المادة المجهولة هل هي حامضية ,  قاعدية أم متعادلة وكاالتي :

صغير من المادة الصلبة في الماء وإذا لم تذوب يتم إذابتها بااليثانول أما. نذوب جزء  -1

 المادة السائلة فالتذوب

 نضيف قطرة من دليل الفينونفثالين إلى أنبوبة االختبار. -2

فإذا تحول المحلول إلى لون وردي يعني انه  NaOH%2نضيف قطرة من محلول  -3

إذا تغير اللون إلى وردي يعني أن ف NaOH%2قاعدي وإذا لم يتغير نضيف قطرتين من
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 قطرات من أو أكثر 4أو  3المادة المجهولة متعادلة , أما أذا احتجنا إلضافة 

2%NaOH   . يعني المادة حامضية 

 

 

 كشف الحرق :

( نظيفة ونضع فيها كمية قليلة من المادة الصلبة أو بضع  spatulaنأخذ ملعقة ) 

 ن على اللهب مباشرة ونستنتج التالي :  من المادة السائلة وتسخ ) 4-3قطرات)

 أذا احترقت المادة بدخان اسود مع ترك األثر على الملعقة فالمركب أروماتي . -1     

 أذا احترقت المادة بدخان ابيض مع عدم ترك األثر على الملعقة فالمركب أليفاتي . -2

المركب حلقي أو انه أذا احترقت المادة بدخان اسود مع عدم ترك األثر على الملعقة ف -4

 أليفاتي حاوي على هالوجين أو آصرة مزدوجة وإذا هناك فرقعة فلدينا مركبات نايترو.

 أما أذا المادة تنصهر ثم تتفحم المادة سكر أو ملح . -4

 

 :  Unsaturated compound testكشف عدم التشبع

 -كشف يجرى لكل مجهول ويتم بطريقتين :

 :  Baeyers testكشف باير  -1

يؤخذ المجهول ويضاف له محلول مشبع من بيكاربونات الصوديوم ثم يضاف قطرة 

وان   potassium permanganate solutionفقطرة من محلول برمنغنات البوتاسيوم 

داللة على  2MnOزوال اللون البنفسجي للكاشف وظهور راسب بني من اوكسيد المنغنيز 

 وجود آصرة مزدوجة .  

2KMnO4 + H2O              2KOH + 2MnO2 + 3 O  

                                                              O    

C=C +  H2O +  O               - C      C -                 C=O + C=O     

                                               OH  OH 

 

قطرة فقطرة اختفاء  CCl22%Br)4(ويضاف له  4CClمن  1mlيذوب المجهول في  -2

لون البروم البني خالل دقيقة واحدة يعني الكشف موجب أي وجود آصرة مزدوجة أو 

 ثالثية .
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كشف البرومين في رابع كلوريد الكاربون يستعمل للكشف عن اآلصرة الثنائية والثالثية ويجب 

غير لون البروم وال تغير لون البرمنغنات أن يرافقه كشف باير الن بعض مركبات الكاربونيل ت

مثل األسيتون كذلك بعض االلديهيدات مثل البنزالديهايد والفورمالديهايد اليغيرون لون البروم 

الكنهم يعطون كشف موجب مع البرمنغنات وأيضا الفينول وحامض الفورميك واستراته يغيرون 

 ن عدم التشبع .لون البرمنغنات لذا يجب استخدام كشف باير للتأكد م

 

 

 

فان  HBrفإذا تحرر غاز HBrمذيب جيد للبرومين وللمادة العضوية ولكنه اليذيب  4CClيعتبر 

 التفاعل من نوع تعويض كاآلتي :    

 
 

 تي :        يتأثر التفاعل بوجود المجاميع الساحبة فيصبح بطيء كاأل
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Note : 

يدل على  HBrيدل على عدم التشبع وتحرر غاز  HBrاختفاء لون البروم وعدم تحرر غاز  

 أن التفاعل من نوع التعويض . 

 

 : * ترتب ورقة المجهول بالشكل التالي

 

 رقم المجهول  اسم المادة   التركيب الكيمياوي   المذيب      رقم المجموعة      سبب اإلذابة                            

 

 

 

 

 

 *جدول يوضح بعض المجاهيل التي من المحتمل دراستها كنماذج :

 

 ألمجموعه        المذيب             التركيب الكيمياوي       رقم المجهول    اسم المادة           

        

   1            aniline                               4SO2H                      7  
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2              fructose                        O2H                         2 

 

 

3                       cyclohexanone             4SO2H                     5 

 

 

 4           benzamide                           4SO2H                    7 

 

 

5           hydroxyphenol-3            O+Ether2H                        

1 

 

6            phenanethren                                                     6  

 

 

 

 

 

 

 

 

7      p-methyl benzoic acid             5%NaOH                  3  

 

8         p-toluidine                            5%HCl                           4  
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9                   urea                                       O2H                 2 

 

10              Nitro benzene                                  4SO2H              7   

 

 

 -( : Oالكشوفات الخاصة بالمجاميع الفعالة الحاوية على األوكسجين ) 

 R-OH( :  OH –الكشف عن الكحوالت ) المجموعة الفعالة  -1

يصنف الكحول على انه حامض الحتوائه على ذرة هيدروجين متصلة بذرة أوكسجين 

ين على ذات سالبيه كهربائية عالية . ويصنف بتصرفه كقاعدة الحتواء ذرة األوكسج

 مزدوجات الكترونية .

 الكشف العام :

A-  الصوديوم:كشف 

ضع قطرتين من المجهول في أنبوبة اختبار جافة وأضف إليه قطعه صغيرة جدا من   

 الصوديوم فعند حدوث أزيز وفوران داللة على وجود كحول .  

B –  3(6االمونياكية )نترات السيريومCe(NO2)4NH : 

في حالة الكحول ذائب بالماء ( ونضيف قطرة أو قطرتين من  نأخذ قليل من المجهول )

 º1 ,º2 ,º3نترات السيريوم االمونياكية  حيث تتكون معقدات حمراء اللون مع الكحوالت ) 

(التي تحتوي في تركيبها على عشرة ذرات كاربون أو اقل علما أن هذا الكشف الينجح مع 

 الكحوالت ذات األوزان الجزيئية العالية .

) في حالة الكحول غير ذائب بالماء ( يأخذ قليل من المجهول ) قطرتين ( ويذاب بالدايوكسان 

 dioxan   (5  ( ثم أضف عدة قطرات ) من الكاشف نترات السيريوم  6-1قطرات ) 

 االمونياكية تلون المحلول باللون األحمر داللة على وجود الكحول .

    ( NH4)2Ce(NO3)6 + RCH2OH               reagent + alcohol complex 

                                                                                  Red colour 

يختفي لون المعقد األحمر عند تركه مده ألنه خطوة وسطية عند أكسدة الكحول بوساطة 

( إلى معقد  4Ce+ال السيريوم ) ( تلي خطوة تكوين المعقد األحمر واختز 4Ce+السيريوم ) 

 ( . 3Ce+آخر غير ملون يحتوي على السيريوم ) 
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      complex                RCH2O. + ( NH4)2Ce(NO3)5 + HNO3 

 

RCH2O. +  ( NH4)2Ce(NO3)6             RCHO +   complex    + HNO3 

                                                                              Colorless 

التعطي الفينوالت اللون األحمر الخاص بالكحوالت عند معاملتها بهذا الكاشف بل تعطي 

 محاليل ألوانها تتراوح بين القهوائي إلى األسود .

 الكشف الخاص :

A – ( 7كشف حامض الكروميكO2Cr2H أو مايسمى بأكسدة جونز )Jones 

oxidation:  

يميز الكحوالت األولية والثانوية عن الثالثية أي التي تحتوي على ذرة  كشف خاص

 هيدروجين واحدة على األقل مرتبطة بذرة الكاربون الحاملة لمجموعة الهيدروكسيل

  (- OH ( حيث أن : الكحوالت )º1 ,º2  تعطي كشف موجب ألنها تغير لون المحلول من )

 أما الكحول الثالثي فال تعطي كشفا موجبا   .البرتقالي المحمر إلى أخضر حشيشي غامق 

 

 فكرة الكاشف هو أكسدة الكحول بوساطة ثالث اوكسيد الكروم كاألتي :

3RCH2OH + 4Cr+6O3 + 6H2SO4              3RCOOH + 9H2O + 2Cr+3(SO4)3                 

                                                                                                        º1 

3R2CHOH + 2Cr+6O3 + 3H2SO4              3R2CO + 6H2O + Cr2(SO4)3 

                                                                                                        º2 

 شبه مطلقا اللون الذي تعطيه الكحوالت . تعطي الفينوالت لونا غامقا وال ي         

 طريقة العمل :

أسيتون ثم نضيف قطرة أو قطرتين من الحامض  1mlيذاب جزء قليل من المجهول في 

7O2Cr2H  (1الحظ في حالة الكحولº ,2º  يتغير اللون البرتقالي المحمر للكاشف إلى )

 األخضر الغامق أما الثالثي فال تغيير في اللون . 

 

B –  عبارة عن مزيج من( كاشف لوكاسHCl  2المركز معZnCl :) الالمائي 

( اعتمادا على الفرق في  º1 ,º2 ,º3هذا الكشف يميز بين أصناف الكحوالت الثالث) 

سرعة  التفاعل مع الكاشف ويتكون نتيجة الكشف كلوريد االلكيل غير ذائب في مزيج التفاعل 

 بقة زيتية .حيث يظهر مستحلب عالق ثم ينفصل بشكل ط
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                                ZnCl2 

RCH2OH + HCl                     RCH2Cl  + H2O                slow    

                                                                                                          º1 

                                ZnCl2 

R2CHOH + HCl                     R2CHCl  + H2O               ( 5-10min)    

                                                                                                          º2 

                                ZnCl2 

R3COH + HCl                     R3CCl  + H2O                         fast    

                                                                                                          º3 

 طريقة العمل :

نأخذ كمية من المجهول وتوضع في أنبوبة اختبار جافة ويضاف أليه الكاشف بكمية أكثر 

قليال منه ونسخن بحمام مائي مغلي فظهور محلول ضبابي أبيض في الحال يدل على أن 

دقائق فالكحول  5المجهول كحول ثالثي أما أذا استغرق ظهور المحلول الضبابي تقريبا 

 دقائق ولم يظهر شيء فالكحول أولي  10دقائق تقريبا  5استغرق الوقت أكثر من ثانوي وإذا 

 

( المجموعة الفعالة هي  RCOR( والكيتونات )  RCOHالكشف عن االلديهيدات )  -2

 ( : C=O-مجموعة الكاربونيل ) 

 الكشف العام عن مجموعة الكاربونيل : 

بونيل التي تدخل في تفاعالت تمتاز هذه المركبات باحتوائها على مجموعة الكار

اإلضافة النكليوفيلية, أن الكشف العام عنها يسمى بكشـــف بريـــدج والكاشــــــف هــــــو                                     

2,4-dinitrophenylhydrazine   في البداية يتكون مركب زيتي سرعان مايتحول بعد

  dinitrophenylhydrazone-2,4ذائب هو  فترة إلى راسب اصفر أو برتقالي غير

 

 

 

 

 

 راسب أصفر أو برتقالي محمر          

 طريقة العمل :

( ثم نضيف الكاشف , أن  1ml-0.5نأخذ كمية قليلة من المجهول ويذوب في الميثانول ) 

ظهور راسب أصفر أو برتقالي دليل وجود الديهايد أو كيتون أما في حال عدم ظهور راسب 

 دقائق ثم نبرد . 5حمام مائي مغلي لمدة نسخن ب

N
H

NH2

N+

O

-O

N+

O

O-

2,4-dinitrophenylhydrazine

- C=O +

carbonyl group

N
H

N=C

N+

O

-O

N+

O

O-

2,4-dinitrophenylhydrazone

-H2O +  H2O
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Notes: 

 تعطي مركبات الكاربونيل االليفاتية ألوان صفراء أو برتقالي فاتحة .  -1 

                    غامقة )األصفر يكون على حني(  تعطي مركبات الكاربونيل االروماتية ألوان -2

 ألوان حمراء أو ارجوانية براقة     تعطي مركبات الكاربونيل ألفا, بيتا غير المشبعة  - 3

 . ومثالها السينمالديهايد              

 
 

 الكشف الخاص :

للتمييز بين االلديهايدات والكيتونات هناك عدة طرق تعتمد على أساس االختالف في 

دة الكيتونات ونستعمل عدة قابلية األكسدة , حيث أكسدة االلديهيدات أسهل بكثير من أكس

عوامل مؤكسده معتدلة حيث تؤكسد االلديهيد وال تؤكسد الكيتون وتعطي نتيجة هذه العملية 

 أما رواسب أو ألوان معينة بحسب الكشف المستخدم وأهم هذه الكشوفات :

A –  ) كاشف تولن ) كشف المرآة الفضيةTollens test ( silver mirror test )  : 

 3AgNOب الكاربونيل مع نترات الفضة االمونياكية ) مزيج من نترات الفضة يعامل مرك

( حيث يتم ترسب الفضة إلى فلز الفضة على جدران  OH4NHوهيدروكسيد االمونيوم 

األنبوبة كنتيجة لعملية اختزال نترات الفضة إلى الفضة الذي يسبب طالء جدران األنبوبة 

ركب الكاربونيل هو الديهيد وليس كيتون الن األخير وتكون المرآة الفضية داللة على إن م

 اليتأكسد تحت ظروف األكسدة هذه .

 RCHO  +  2Ag(NH3)2OH              2Ag   + RCOONH4 + H2O + 3NH3   

Aldehyde   tollen reagent 

 

 تحضير كاشف تولن : 

 . NaOH%10تجانس أنبوبة نظيفة مغسولة بالماء المقطر مع  -1

 قطرات من نترات الفضة . 3نضيف له  -2

 نالحظ تكون راسب أسود هو أوكسيد الفضة . -3

 نبدأ بإضافة هيدروكسيد االمونيوم قطرة فقطرة مع الرج حتى يختفي الراسب األسود . -4

   طريقة العمل :
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وبعدها نضيف  NaOH%10من  1mlنأخذ أنبوبة اختبار ونغسلها جيدا ثم نضيف تقريبا 

نالحظ تكون راسب أسود هو  AgNO%35حلول قطرتين إلى ثالث قطرات من م

لحين اختفاء الراسب األسود  OH42%NHهيدروكسيد الفضة وبعد ذلك نضيف محلول 

حيث يتكون )هيدروكسيد الفضة االمونياكي ( وفي أنبوبة أخرى نذوب المجهول بكحول 

تولن /  الميثانول ثم نضيف أليه األنبوبة السابقة التي تضم الكاشف المحضر آنيا ) كاشف

هيدروكسيد الفضة االمونياكي ( بعد إضافة الكاشف توضع األنبوبة بكل هدوء وبدون تحريك 

كي التترسب الفضة بشكل راسب اسود ويفشل الكشف  في حمام مائي مغلي نالحظ  تكون 

 مرآة فضية داللة على أن المجهول هو الديهيد أما الكيتون اليستجيب .

تحضير كاشف تولن مسبقا أما أذا كان الكاشف محضر أصال الطريقة السابقة في حال عدم 

قطرة من المجهول السائل  3-2فتكون طريقة الكشف كاآلتي : نأخذ أنبوبة اختبار ونضع فيها 

كاشف تولن , تنقل األنبوبة بهدوء وبدون  3ml-2أذا كان صلب وأضف إلية  0.05gmأو 

االستجابة في  في حال االلديهيد وعدمتحريك إلى حمام مائي ساخن نالحظ تكون مرآة فضية 

 حال الكيتون .

B –  ) كاشف فهلنك ) كشف خاص بااللديهيدات االليفاتيةs test,Fehling : 

هذا الكاشف عبارة عن محلول قاعدي لتارتارات الصوديوم البوتاسيوم) ملح روشيل + 

10%NaOH ( يدعى )s test B,Fehling  4( مع محلول كبريتات النحاسCuSO  يدعى

(s test A,Fehling . ويكون لونه ازرق غامق ) 

إن االلديهيدات فقط تتأثر بهذا الكاشف حيث تتأكسد فيه وتعطي راسب احمر قهوائي من 

اوكسيد النحاسوز نتيجة األكسدة أما االلديهيد فانه يعطي الحامض الكاربوكسيلي المقابل له 

 بينما الكيتونات ال تتأثر بهذا الكاشف .

 RCHO   +  Fehling,s test              RCOOH + Cu2O  + 2H2O 
Aldehyde                                     carboxylic acid      red ppt 

     

 

 طريقة العمل :

قطرات من  3(مع  Aقطرات من الكاشف)  5خذ أنبوبة اختبار نظيفة وضع فيها 

قطرة أو  5ختفاء الراسب األزرق ثم نضيف ( وترج األنبوبة جيدا إلى ا Bالكاشف  ) 

0.2gm  من المجهول وترج األنبوبة جيدا ثم تسخن في حمام مائي مغلي أو على النار

مباشرة وبهدوء حيث يتلون المحلول باللون األخضر ويتكون الراسب األحمر داللة على 

 وجود االلديهيد .



27 

 

C –  7كشف حامض الكروميكO2Cr2H: 

طريقة العمل : نأخذ قليل من المجهول ونذوبه في األسيتون ونضيف له عدة قطرات من 

7O2Cr2H  دقائق فيتحول اللون من البني إلى  3ونترك أنبوبة االختبار على جانب لمدة

راسب أصفر على خضار أو لون يدل على أألخضر وهذا اللون دليل وجود االلديهيد أما أذا 

                                       يب المجهول للكشف فهو كيتون .لم يحدث تغيير ولم يستج

   

D -  كاشف شيفSchiff's reagent  : 

( للمركب هيدروكلوريد  3SO2Hيتكون هذا الكاشف نتيجة إضافة حامض الكبريتوز) 

روزانيلين ) الصبغة الوردية ( حيث يتكون محلول عديم اللون يدعى ليوكوسلفونيك  –بارا 

leuoco sulfonic acid ع االلديهايد فانه يفقد أو كاشف شيف وعند اتحاد هذا الكاشف م

 violet-purple solutionمن حامض الكبريتوز ويتكون لون بنفسجي أو ارجواني  جزيئه 

 كاآلتي :

 

 طريقة العمل :

ماء مقطر , أمزج  5mlهول ثم أضف ضع في أنبوبة اختبار قطرتين أو ثالث من المج

جيدا ثم أضف قطرتين أو ثالث من هذه األنبوبة إلى أنبوبة أخرى حاوية على كاشف شيف 

 نالحظ تكون لون بنفسجي أو أرجواني داللة على وجود الديهايد . 
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 (:RCORالكشف عن الكيتون )

ب في الماء وال الكيتونات مركبات صلبة متبلورة صفراء أو ذات ألوان غامقة التذو

 تتفاعل مع الكواشف الكاربونية ويمكن تشخيصها والكشف عنها كاآلتي : 

 

A – ( 2كشف االيودوفورمKI/I )testIodoform : 

والمركبات التي تعطي هذا  COR3CHكشف خاص عن المثيل كيتون التي لها التركيب 

األيثانول التي لها مجموعة مثيل طرفية وكذلك  CHOHR3CHالتركيب كالكحوالت 

بشكل راسب أصفر  3CHIواالسيتالديهايد يعطي كشف موجب حيث يتكون االيودوفورم 

 اللون والرائحة المتميزة حسب المعادالت التالية . 

 

CH3COR  +  3I2  + 3NaOH                CHI3   + RCOONa 

                                                         Yellow ppt  

 

 

  2NaOH/Iأما في حالة الكحوالت نحصل على المثيل كيتون أوال ثم يعامل مع محلول 

 

    OH                                                        CH3 

R-CH– CH3 + I2 + 2NaOH               R- C=O  + 2NaI + 2H2O 

  

     CH3                                                                      CI3 

R-C=O  +3I2 + 3NaOH              R-C=O  + 3NaI + 3H2O 

NaOH                                          

  

                                              RCOONa + CHI3  

 طريقة العمل :  

ماء مقطر وإذا لم  2ml( في  0.1gmطرات أو ق 5يذوب قليل من المجهول )            

من محلول  2mlيذوب أستخدم الدايوكسان لإلذابة والحصول على محلول متجانس أضف 

5%NaOH  ثم أضف قطرة أو أكثر من كاشف اليود في يوديد البوتاسيوم مع الرج المستمر

ن االلديهايد طرفية أي يوجد لدينا كيتون أل 3CHفإذا تكون راسب أصفر دليل على وجود 

 اليستجيب ماعدا االسيتالديهايد . 
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B –  نأخذ كمية قليلة من المجهول ويضاف لهN,N-dimethyl aniline                      

                                                        

                                                                   
 فأن تغير اللون إلى البنفسجي ألشرابي  دليل وجود الكيتون .

 

C –  ( نأخذ برأس الملعقة كمية صغيرة من فلز الزنكZn  ونذوبها في )2ml  من محلول

10%NaOH  ثم نضيف أليها كمية قليلة من المجهول نالحظ تغير اللون بعد فترة ليصبح

                                                       صوصا عند النظر إلية بالضوء . تقريبا أحمر خ

 

 : phenols test(  ArOHالكشف عن الفينوالت )  -3

تعتبر الفينوالت من الحوامض الضعيفة ويعود سبب ذلك إلى سالبيه ذرة األوكسجين           

ولهذا  NaHCO%35ذوب في محلول أال أنها الت NaOH%5وتذوب الفينوالت في محلول 

صنفت على شكل حوامض ضعيفة أال أن هناك بعض الفينوالت وخاصة المعوضة بمجامع 

 ساحبة قوية 

( تــعد مـــن   trinitro phenol-2,4,6في المواقع اورثو وبارا مـــثل حامض البكريــك )

 الحوامض القوية والذائبة في محلول بيكاربونات الصوديوم .

 

A -                                 )كاشف كلوريد ألحديديك في الكلوروفورم )كشف خاص

Ferric chloride in chloroform  (specific test)                                :     

باشرة بالحلقة يستعمل هذا الكشف لمعرفة مجموعة الهيدروكسيل المتصلة م          

االروماتية وتعطي معظم الفينوالت ألوانا مميزة عند تفاعلها مع هذا الكاشف حيث تتراوح 

هذه األلوان بين البنفسجي إلى األزرق ويعتمد ذلك على تركيب الفينول المستعمل , ولقد وجد 

نت عند إضافة قطرة من البريدين للكاشف تعطي نتائج أفضل وأن بعض الفينوالت التي كا

 تعطي كشفا سالبا أو غير واضح بغياب البريدين أعطت كشفا موجبا جيدا بوجوده .
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ويالحظ تغير اللون لحظة  phenol%0.1إلى محلول  FeCl%31تضاف قطرة من محلول 

تالمس الكاشف مع الفينول ألن أللون يكون غير ثابت والطريقة األكثر فعالية هي إضافة 

وروفورم إلى قطرة من الفينول مذابة في الكلوروفورم ثم في الكل 3FeClقطرتين من محلول 

فان اللون الذي يظهر من األحمر أو  pyridineتضاف قطرة صغيرة واحدة من البريدين 

 األخضر أو األزرق هو كشف موجب عن الفينول .

 

 طريقة العمل :

من الماء وإذا كان المركب شحيح الذوبان سخنه  5mlمن المجهول في  0.05mgأذب         

من الراشح البارد في أنبوبة اختبار نظيفة وأضف  1mlإلى أن يذوب ورشح المحلول وخذ 

المتعادل والحظ تغير اللون ويمكن إضافة قطرة من  FeCl%31إلية قطرتين من محلول 

داللة على أن الكشف البريدين فظهور اللون األزرق أو األخضر أو األحمر أو القهوائي 

                                               موجب . 

Notes: 

 أذا كان المجهول غير ذائب بالماء يذوب بالميثانول. -1

       أذا كان الفينول غير معوض يعطي لون بنفسجي وإذا معوض يعطي ألوان أخرى .  -2
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B –  كشف ماء البرومBromine water  : 

إلى محلول الفينول المائي فيالحظ اختفاء لون  O)2(H2Brيضاف محلول البروم المائي         

يزيد من والماء بصفته مذيبا قطبيا يمكنه أن  tribromophenol-2,4,6البروم بسبب تكون 

سرعة التفاعل وذلك من خالل مساعدته في عملية تأين الفينول إلى أيون الفينوكسيد األكثر فعالية 

 تجاه التعويض االلكتروفيلي .

 
وعند استعمال زيادة من ماء البروم يتكون رباعي بروموسايكلوهكساداينون األصفر اللون الذي 

حامض  HI%2عند معاملته مع محلول    tribromophenol-2,4,6 ة إلىيتحول ثاني

 الهيدروايوديك . 

 
 

 
 

 

 

Note: 

 ن من نوع اإلضافة .والن التفاعل يك HBrفي حالة االلكينات وااللكاينات اليتحرر غاز  

 طريقة العمل :
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ثم أضف أليه ماء البروم قطرة فقطرة نالحظ تكون  HCl%5أو علق قليل من المجهول في أذب 

 راسب ابيض واختفاء لون البروم داللة على وجود الفينول . 

 

C –  كاشف حامض النتروزNitrous acid test ( HONO) : 

ريك مع حامض الهيدروكلو 2NaNO يتكون هذا الحامض من تفاعل نتريت الصوديوم        

 ويحضر آنيا .

تتفاعل مع حامض النتروز فيتكون  (Ortho , Paraالفينوالت غير المعوضة في موقع )         

 مركب 

Para-Nitroso phenol  أصفر اللون ثم يتحول إلى اللون األزرق نتيجة التفاعل مع زيادة من

 NaOHوعند إضافة الفينول وعند إضافة األخير إلى الماء الثلجي يتغير اللون إلى األحمر 

 يتحول اللون إلى األزرق وحسب التفاعالت التالية :
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 طريقة العمل :

من حامض الهيدروكلوريك المركز في 1ml من المجهول إلى  0.1gmأضف حوالي        

من نتريت الصوديوم ورج األنبوبة جيدا ثم سخنها قليال  0.05gmأنبوبة اختبار ثم أضف حوالي 

 وبهدوء , أن الكشف الموجب يكون بظهور اللون األخضر أو األزرق أو أألرجواني , أضف هذا

من الماء الثلجي فأن اللون سيتحول إلى األحمر أجعل المحلول قاعديا  5mlالمزيج ببطء إلى 

  حيث سيتلون المحلول باللون األزرق أو األخضر . NaOH%20بإضافة محلول 

 

D –  االزدواج مع امالح الديازانيومcoupling with diazonium salts : 

 مع أمالح الديازونيوم مركبات االزو الملونة :تعطي الفينوالت في محيط قاعدي         

 

 طريقة العمل :

 2mlمن المجهول في  0.1gmمن محلول ملح الديازونيوم البارد إلى محلول  2mlأضف        

( صبغة داللة على  dyeماء مقطر حيث يتكون لون أحمر برتقالي ) 5mlو  NaOH%10من 

                                                      .  β-naphtholوجود 
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E –        3(6كاشف نترات السيريوم االمونياكيةCe( NO2)4( NH : 

 طريقة العمل :

من المجهول في الدايوكسان ثم أضف عدة قطرات من الكاشف فظهور  0.05gmأذب        

 كشف موجب . اللون القهوائي يعني وجود فينول وال

 
  

 :   carboxylic acid test(  RCOOHالكشف عن الحوامض الكاربوكسيلية )  -4

هي مركبات قطبية مثل الكحوالت تكون أواصر هيدروجينية مع بعضها , األربعة األولى         

ذيبات الغير قطبية مثل االيثر تذوب في الماء والخامس يذوب جزئيا وهي تذوب كذلك في الم

,الكحول والبنزين ولها درجة غليان أعلى من الكحوالت التي لها نفس العدد من ذرات الكاربون 

 بسبب ارتباط جزيئاتها بواسطة رابطتين هيدروجينية .

 

 

 6ة والذوبانية تكون في الماء لحد أما الحوامض الثنائية الكاربوكسيل كلها مواد صلب          

ذرات كاربون وهي كذلك مركبات قطبية .أما االيزومرات فإنها تختلف في قابلية ذوبانها وفي 

درجات انصهارها وهذا يعود إلى نوع الترابط الهيدروجيني فنالحظ الفرق بين االيزومرين 

له درجة انصهار واطئة (  cis( حيث ) trans( وحامض الفيوماريك )  cisحامض ألماليك )

 ( فله درجة انصهار عالية وذوبانية قليلة .  transوذوبانية عالية أما النوع ) 

 
 

ل يمكن معرفة الحوامض الكاربوكسيلية من صفتها الحامضية حيث أنها تذوب في محلو

ربونات الصوديوم ويمكن الكشف بيكا %5هيدروكسيد الصوديوم وكذلك ذوبانها في محلول5%

 عنها بالطرق التالية :
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                                                            3NaHCO   كشف بيكاربونات الصوديوم  -1

غاز ثاني  تعامل كمية قليلة من المجهول مع محلول مشبع من بيكاربونات الصوديوم حيث يتحرر

فقاعات يمكن مشاهدتها داللة على وجود حامض كاربوكسيلي . أوكسيد الكاربون بشكل  

    RCOOH + NaHCO3                  RCOONa + H2O +CO2   

 Notes: 

 معظم الحوامض الكاربوكسيلية مواد صلبة . -1 

 بعض الحوامض الكاربوكسيلية يفضل أذابتها في االيثانول ) ليست إذابة تامة وإنما    -2

 قطرتين من االيثانول فتصبح لدينا مادة متميئة ( ثم يتم الكشف عنها      نضع قطرة أو

  فيصبح الكشف واضح .

 طريقة العمل :

من المادة المجهولة أو بضع بلورات أذا كانت مادة صلبة ونضيف في  1ml-0.5نأخذ         

نات الصوديوم أنبوبة االختبار الحاوية على المجهول وعلى جدرانها محلول مشبع من بيكاربو

3NaHCO  2بدون رج نالحظ تكون فقاعات وأزيز حول جدران األنبوبة بسبب تحرر غازCO  

 

 :  3KIO –KIيوديد البوتاسيوم  –كشف أيودات  -1

 طريقة العمل :

 KI%2تذاب كمية قليلة من المجهول في الكحول ثم تضاف إليه قطرتين من محلول         

حرر اليود ويتغير لون المحلول إلى اللون األحمر عند حيث يت KIO%34وقطرتين من محلول 

 تسخين المزيج دقيقة واحدة في حمام مائي دليل وجود حامض كاربوكسيلي .

 

 :s test'Esterالكشف عن االسترات ُ -5

 كشف حامض الهيدروكساميك:

 OH.HCl2NHمن هيدروكسيل أمين هيدروكلورايد  0.5mlضع في أنبوبة اختبار        

مذاب في  KOH(1N)من المجهول , حضر محلول  0.05gmب في الميثانول ثم أضف المذا

الميثانول أبدأ بإضافته قطرة فقطرة إلى أنبوبة المجهول إلى أن يصبح المحلول قاعدي ) يغير 

قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  5ورقة العباد من األحمر إلى األزرق ( ثم أضف 

( قطرة فقطرة مع الرج إلى أن يصبح 2N)HClلغليان ثم أبدأ بإضافة وسخن المزيج إلى درجة ا
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 (=3HP  أضف قطرة من محلول)310%FeCl  نالحظ ظهور لون أحمر أو أزرق دليل وجود

 االستر ويعتبر الكشف موجب .

RCOOR-   + NaOH                RCOONa + R-OH  

 

 

 عل حامض الكبريتيك المركز يمكن تحللها .االسترات المعاقة فراغيا التتحلل بسهولة ولكن بف

  
        

 

 : Hydrocarbon compounds testالكشف عن المركبات الهيدروكاربونية  -6

 ( وتقسم إلى : I-,Br-Cl,-(فقط وقد تحتوي على )  C,Hوهي المركبات التي تتكون من ) 

 (. Aromatic هيدروكاربونات أروماتية ) -1

 (.  aliphaticهيدروكاربونات أليفاتية )  -2

 

 : Aromatic ring testالكشف عن التركيب االروماتي 

هناك فائدة كبيرة من معرفة كون المادة المجهولة ذات صفات اروماتية أم ال ولمعرفة         

طعية والطريقة ذلك يمكن معرفة الكشوف اآلتية أال انه اليمكن االعتماد عليها بصورة ق

 IR, NMR , Massاألفضل للكشف عن االروماتية تكون باستعمال الطرائق الطيفية ) 

spectra . ) 

A –  كشف حامض الكبريتيك الداخنfume sulphuric acid test: 

يضمن عملية السلفنة للمركبات  3SOامتالك حامض الكبريتيك الداخن نسبة عالية من         

 ة الن المركبات االروماتية الفعالة مثل تلك المحتوية على مجاميعاالروماتية الخامل

 (2OH,NH- تتحطم نتيجة معاملتها وهذا الحامض , ومن المعروف أن الهيدروكاربونات )

االروماتية التذوب في حامض الكبريتيك المركز أال أنها تذوب في حامض الكبريتيك الداخن 

 ويحصل ذوبان اعتيادي لمركب السلفنه المتكون .وقد تنبعث حرارة نتيجة هذا التفاعل أ



37 

 

 

 طريقة العمل : 

تأخذ كمية قليلة من المجهول في أنبوبة اختبار جافة ونظيفة ويضاف لها قطرة أو          

أن انبعاث حرارة أو ذوبان المجهول داللة  SO4SO2H.3أكثر من حامض الكبريتيك الداخن 

 على وجود مركب اروماتي .

B –  كلوريد األلمنيوم  –كشف الكلوروفورمtest 3AlCl-chloroform: 

أن المركبات االروماتية غالبا ماتتفاعل مع الكلوروفورم بوجود كلوريد األلمنيوم )          

 ألكلة فريدل كرافت ( مكونا مركبات ملونة .     

 :  طريقة العمل

في أنبوبة اختبار جافة بأقل كمية من الكلوروفورم ثم نأخذ كمية قليلة يذاب المجهول          

ونسخنه إلى أن يتسامى على جدران األنبوبة العلوي ثم برد األنبوبة , أسكب  3AlClمن 

المتسامي الحظ  3AlClمحتويات أنبوبة المجهول على جدران أنبوبة االختبار الحاوية على 

لول مع الملح أن ظهور اللون البرتقالي أو األخضر أو ظهور اللون الفاتح من تماس المح

األزرق يدل على أن المجهول هيدروكاربون اروماتي ) اليشترط تحول جميع الراسب وإنما 

 بلورات قليلة منه تتحول إلى اللون (  .

أن معظم المركبات غير االروماتية التي تحتوي على البروم تعطي لون أصفر والتي           

على الكلور تعطي لون أصفر والتي تحتوي على اليود تعطي لون بنفسجي لكن  تحتوي

كقاعدة عامة فأن المركبات غير االروماتية التعطي أي لون مع كلوريد األلمنيوم , بينما 

المركبات االروماتية تعطي ألوان مختلفة حسب عدد الحلقات االروماتية فالمركبات التي 

لون أصفر برتقالي أو أحمر والمركبات التي تحتو التي تحتوي على حلقة واحدة تعطي 

تحتوي حلقتين مثل النفثالين فأنها تعطي لون أزرق والتي تحتوي على أكثر من حلقتين مثل 

 األنثراسين تعطي لونا أخضر .
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C –  حامض الكبريتيك   –كشف الفورمالديهايدtest 4SO2H-formaldehyde: 

يعد هذا الكشف مهما أيضا للمركبات التي التذوب في حامض الكبريتيك المركز البارد         

 حيث تعطي المركبات التالية مع هذا الكاشف النتائج اآلتية :

 Benzene, toluene, n-butyl benzene  أحمر.لونا 

 sec-butyl benzene . لونا ورديا 

 tert-butyl benzene لونا برتقاليا . 

 triphenyl  and diphenyl .  لونا أزرق 

 naphthalene and phenanthrene . لونا أخضر مزرق إلى األخضر 

 aryl halides . ألوانا تتراوح بين الوردي واألرجواني 

 alkanes and cyclic alkanes  تعطي  ومشتقاتها الهالوجينية التعطي أي لون أو قد

 واسب . أصفر فاتح وفي بعض األحيان تتكون ر

 :  alkyl halide test ( R-x)الكشف عن هاليدات االلكيل -7 

 طريقة العمل :

 من الميثانول ونضيف له نترات الفضة الكحولية   1mlيذوب قليل من المجهول في         

(3alc.AgNO( ونستخدم هنا الكحولية ألن الهالوجين )-,I-,Br-Cl مرتبط بالسلسلة )

المائية .بعد إضافة  3AgNOصعوبة اقتالعه أذا استخدمنا الكاربونية بقوة فمن ال

(3alc.AgNO  أذا ظهر لدينا راسب أبيض داللة على وجود )Cl-R  وإذا ظهر لدينا راسب

)وهذا يؤكد نتائجنا التي حصلنا عليها في صهر الصوديوم(  R-Iأو  R-Brأصفر دليل وجود 

.  
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 : acid halides compound test(RCOX)الكشف عن هاليدات الحوامض  -8

 يكشف عادة عن كلوريد الحامض الكاربوكسيلي بالطرق التالية :        

A– . التفاعل مع الماء يؤدي إلى انبعاث حرارة 

  RCOCl    +    H2O                RCOOH + HCl + heat .  

A few drops    1ml   

B - ن لتكوين اميدات معوضة قليلة الذوبان في   التفاعل مع األمين مثل البنزيل أمين أو األنيلي 

 الماء البارد .       

 
C    –  بومان  –تفاعل سكوتنSchotten baumann reaction: 

  RCOCl    +    R-OH    + NaOH               RCOOR-  + NaCl + H2O 

Acid chloride   alcohol (aqu)                         ester             

  RCOCl    +    R-NH2    + NaOH               RCONHR-  + NaCl + H2O 

Acid chloride     amine                                amide  

 

 

 طريقة العمل :

غلقة المخفف في أنبوبة غليان م NaOHمحلول  25mlمن أألمين في  0.5gmعلق           

من كلوريد البنزويل بوجبات صغيرة رج المزيج بشدة ,برده بالماء عند  3mlبأحكام , أضف 

الضرورة أستمر في رج المزيج  لمدة عشر دقائق حتى تختفي رائحة كلوريد البنزويل سخن 

المزيج بهدوء عند الضرورة , رشح المشتق ثم بلورة من الكحول هذه البلورات هي االمايد داللة 

 إن الكشف موجب . على 
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 : 2Nitro compound test ( NO (الكشف عن مركبات النايترو -9

توجد مجموعة النايترو كمجموعة معوضة في عدد كبير من المركبات االروماتية           

كااللديهيدات والكيتونات وألمينات والفينوالت وفي مثل هذه الحالة يشخص المركب العضوي 

 C=Oالوظيفية األخرى التي يحتوي عليها المركب كمجموعة الكاربونيل بتشخيص المجموعة 

وال يشخص المركب كمركب نايترو ولكن معرفة احتواء المركب على  2NHأو مجموعة األمين 

مجموعة نايترو يساعد كثيرا في تشخيص المركب العضوي واهم الكشوفات التي يمكن أن 

                                                       تستعمل في هذا الكشف هي :

A –  2 كشف هيدروكسيد الحديدوزFerrous hydroxide test Fe(OH) : 

تؤكسد مجموعة النايترو هيدروكسيد الحديدوز إلى هيدروكسيد ألحديديك بينما تختزل           

 هي إلى األمين المقابل مع تغير لون المحلول من األزرق إلى األحمر . 

    ArNO2    +   6Fe(OH)2 + 4H2O                ArNH2  + 6Fe(OH)3  

Nitro benzene                                                            aniline      red-brown 

ppt 

 وتعطي جميع مركبات النايترو تقريبا كشفا موجبا وسريعا مع هذا الكاشف .

 طريقة العمل :

كبريتات الحديدوز  %5من محلول  1.5mlمن المجهول مع  0.05gmأمزج           

 االمونياكية

من  1mlو  3N) محضرة حديثا ( ثم أضف قطرة واحدة من حامض الكبريتيك عياريه  

2N)KOH في الكحول ألمثيلي ثم سد فوهة األنبوبة بسرعة ورجها حيث يتكون راسب لونه )

 ل دقيقة واحدة داللة على وجود مجموعة النايترو.مائل مابين األحمر والقهوائي خال

 

B – :) كشف جانويسكي ) كاشف خاص بمعرفة عدد مجاميع النايترو 

 طريقة العمل :

من األسيتون في أنبوبة اختبار ثم أضف مع الرج  5mlأذب كمية قليلة من المجهول في          

1ml  10من محلول%NaOH : فنالحظ التالي 

 ة نايترو واحدة التعطي أي تغير في اللون .عند وجود مجموع -1

 عند وجود مجموعتين نايترو تعطي لون بنفسجي , أزرق غامق , نيلي . -2

 عند وجود ثالث مجاميع نايترو  فأنها تعطي لون أحمر غامق .   -3
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Note: 

 2OH,NHهناك مركبات شاذة مثال أذا أحتوى المجهول على مجموعة دافعة قوية مثل           

 وي على مجموعة واحدة من النايترو فأن هذا الكشف يعطي لون أحمر للمركبات :ويح

 

            

C –  كشف حامض النتروزNitrous acid test (HONO) : 

 ( : ,º31º, 2ºيستعمل هذا الكشف عادة للتمييز بين أصناف مركبات النايترو الثالثة )         

والتي عند معاملتها ومحلول  α-nitrousoطي مركبات النايترو األليفاتية األولية مركبات تع

قاعدي تعطي ملحا أحمر اللون نتيجة تفاعل القاعدة والهيدروجين ألحامضي الباقي على ذرة 

 ( لمركب النتروزو المتكون . αالكاربون )

 

 

                     HONO           NO2            OH-                NO2 

RCH2NO2                      R- CH-NO2                       R-C-          

     1º                          nitrouso compound                         NO2 

                                        contain α-H                       Ion(red colour) 

                                                                                                                                               

في حين مركبات النايترو الثانوية تعطي مركب        α-nitrouso أزرق اللون عند معاملتها مع

ز كذلك التتأثر في المحلول القاعدي لعدم وجود هيدروجين حامضية )حامض النترو H  : )  

                     HONO            NO2 

R2CHNO2                       R2C-NO2 

     2º                                   blue  

طي أي لون لعدم احتوائها على أما مركبات النايترو الثالثية فال تتفاعل وحامض النتروز وال تع

 ألفا حامضية :–أية ذرة هيدروجين 

                    HONO  

R3C-NO2                      N . R   
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D – :كشف موليكان 

 طريقة العمل :

ماء ثم نضيف ربع ملعقة  1mlأيثانول ويضاف له  1mlيذوب كمية قليلة من المجهول في         

من الماء المقطر في أنبوبة بايركس ,  2mlثم نضيف  Znم وربع ملعقة زنك كلوريد االمونيو

سخن على لهب مصباح حتى الغليان ثالث مرات ثم رشح وخذ الراشح في أنبوبة وأضف إلية 

كاشف تولن المحضر آنيا نالحظ تكون راسب أسود أو رصاصي يدل على وجود مجموعة 

   النايترو.

 

 ( : Nروجين ) الكشوفات الخاصة بالنيت -10

A –  2 (األمينات كشفArNH ,2(RNHtest  amine : 

المركب أألميني هو المركب الذي يكون غير ذائب في الماء ويذوب في محلول مخفف من 

حامض الهيدروكلوريك أو أنه يذوب في الماء ويستطيع محلوله المائي أن يغير لون ورقة عباد 

على نوعين أمينات اروماتية وأمينات اليفاتية وكل الشمس من اللون األحمر إلى األزرق وهي 

 ( . ,º31º, 2ºنوع يقسم إلى  )

Notes: 

 األمينات ذات رائحة كريهة وقوية تشبه رائحة السمك . -1 

 ذات سمية عالية . -2           

 مواد مسرطنة . -3           

واألكثر تعقيدا  HCl%5في  البسيطة منها تذوب بالماء وااليثر والمعقدة تذوب -4           

 . 4SO2concHتذوب  في 

 كيفية التمييز بين أمين أليفاتي وآخر اروماتي :

بواسطة  كشف حامض النتروز  1ºوأمين اروماتي   1ºيمكن التمييز بين أمين أليفاتي  -1

HONO : وكاالتي 

تكون أمالح عند معاملة األمين االليفاتي األولي واالروماتي األولي مع حامض النتروز ت

الديازونيوم أال أن أمالح الديازونيوم لألمينات االليفاتية األولية تكون غير مستقرة في محاليلها 

حتى في درجات الحرارة المنخفضة حيث تتجزأ محررة غاز النيتروجين بشكل فقاعات أما 

المنخفضة  أمالح الديازونيوم االروماتية األولية فال تتجزأ في محاليلها في درجات الحرارة

                                                     لكونها أكثر استقرارا بسبب ظاهرة الرنين .
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  تجزأ                                                          

        RNH2    + HNO2           RN+
2           N2   + mix alcohol and alkenes 

 Aliphatic amine 1º                instable salt 

                                     

      ArNH2   +   HNO2     0Cº      ArN+
2Cl- + H2O + NaCl   

Aromatic amine1º                          stable salt  

 

 طريقة العمل :

في أنبوبة اختبار ثانية  1ºى وأمين اروماتيفي أنبوبة اختبار أول 1ºنأخذ أمين أليفاتي  -1

من الماء المقطر  1mlمن حامض الهيدروكلوريك المركز ثم أضف  1mlونضيف لكل أنبوبة 

 لكل أنبوبة ثم ضع األنبوبتين في حمام ثلجي .

من نتريت الصوديوم المذاب بالماء ونضعه في الحمام  2mlفي أنبوبة اختبار ثالثة نضع  -2

 ( . 5Cº-0ل درجة االنجماد ) الثلجي حتى تص

ونضعه في  NaOH%10ويذوب في  β-naphtholمن  1gmفي أنبوبة اختبار رابعة نأخذ  -3

ألن ملح الديازونيوم قلق ويتفكك  5Cº-0الحمام الثلجي ) يجب الحصول على درجة حرارة 

 بالحرارة ( .

كل من األنبوبة األولى  من محتويات األنبوبة الثالثة )نتريت الصوديوم ( إلى 1mlنضيف  -4

والثانية تمزج جيدا بعدها نضيف محتويات األنبوبة األولى ومحتويات األنبوبة الثانية  إلى 

( بعد أن نقسمها إلى أنبوبتين واحدة تستقبل محتويات  β-naphtholمحتويات األنبوبة الرابعة )

األخرى تستقبل محتويات األنبوبة األولى )التي تحتوي أمين أليفاتي + نتريت الصوديوم ( و

األنبوبة الثانية )التي تحتوي على أمين اروماتي + نتريت الصوديوم ( نالحظ أن األمين االليفاتي 

  1º 1يبقى رائق واالروماتيº . يعطي لون برتقالي 

Note : 

ألن  β-naphtholيجب إضافة محتويات األنبوبة ) التي تحتوي على األمين ( إلى أنبوبة 

 حدث في وسط قاعدي .   االزدواج ي
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                                      NaNO2 

            R-NH2                       RN+
2Cl                  N2 + ROH + Alkenes        

     Primary aliphatic   HCl 

                 Amine 

 

 

                                                        

بواسطة  كشف حامض النتروز  2ºوأمين اروماتي   2ºيمكن التمييز بين أمين أليفاتي  - 2

HONO : وكاالتي 

 نكرر الخطوات السابقة في حالة األمين األولي ونالحظ التالي :

 لية ) تعكر( .األمين االليفاتي الثانوي يتكون فيه طبقة زيتيه برتقا -1

 األمين االروماتي الثانوي يتكون فيه مستحلب لونه أصفر مائل للبياض . -2

 
 

 

 

بواسطة  كشف حامض النتروز  3ºوأمين اروماتي   3ºيمكن التمييز بين أمين أليفاتي  - 3

HONO : وكاالتي 

 لخطوات السابقة في حالة األمين األولي ونالحظ التالي :نكرر ا

 األمين االروماتي الثالثي يعطي راسب أخضر أو أخضر زيتي . -1

 األمين االليفاتي الثالثي يبقى لون المحلول رائق . -2
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 :    Hinesburg's testكشف هانيزبرك   

ويستعمل هذا الكاشف للتمييز بين أصناف  Benzene sulfonyl chlorideالكاشف هو          

األمينات الثالث , بعض األمينات تذوب بالماء وتغير ورقة عباد الشمس من األحمر إلى األزرق 

المخفف وهي مركبات قطبية تتجمع جزيئاتها بواسطة  HClوالبعض منها يذوب في حامض 

 ماعدا األمين الثالثي  اآلصرة الهيدروجينية

 

ولها درجات غليان أقل من الكحوالت والحوامض الكاربوكسيلية المقابلة  في عدد ذرات 

ذرات كاربون فمادون ذائبة بالماء بفعل اآلصرة الهيدروجينية  6الكاربون , األمينات الصغيرة 

ركبات القليلة القطبية مثل االيثر والبنزين والكحول ولها التي تكونها معه وكذلك تذوب في الم

رائحة شبيه برائحة االمونيا أما الكبيرة منها فلها رائحة السمك وبصوره عامة األمينات 

 االروماتية سامه وتمتص من قبل الجلد وهي عديمة اللون ولكن تتأكسد بالجو ويتغير لونها .  

ي والثالثي يرج األمين مع المركب بنزين سلفونايل كلورايد للتمييز بين األمين األولي والثانو

بوجود هيدروكسيد الصوديوم حيث تتفاعل األمينات األولي والثانوي مكونة سلفون امايد أما 

 الثالثي فال يتفاعل وكاالتي : 
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 عند وجودها معا : 1º,2º,3ºصل األمينات عندما نريد ف

عندما نريد فصل األمينات عن بعضها نحولها إلى أميدات بالتفاعل مع بنزين سلفونيل 

ويبقى  2NR2SO5H6Cومع الثانوي   NHR2SO5H6Cكلورايد فيتكون مع األمين األولي 

فيذوب األمايد  NaOHاألمين الثالثي غير متفاعل نعادل المزيج مع محلول 

NHR2SO5H6C .  ونفصله بالترشيح  كما في المعادالت السابقة 

 

 : طريقة العمل

من محلول  5mlضع في أنبوبة اختبار كمية قليلة من المجهول وأضف إليه         

10%NaOH  قطرات من محلول بنزين سلفونيل كلورايد ثم سد فوهة األنبوبة  10ثم أضف

تفاعل ارفع السداد ثم سخن األنبوبة في حمام مائي  دقائق أذا لم يحدث أي 5جيدا ورجها لمدة 

 ساخن لمدة دقيقة واحدة والحظ مايلي :
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أذا لم يحدث أي تفاعل أجعل المزيج حامضي ) بحذر( فإذا الحظت ذوبان المركب  -1

 الرئيسي والمحلول حامضي فأن هذا يعني أن المجهول أمين ثالثي .

حذر قطرة فقطرة بحامض الهيدروكلوريك أذا كان المحلول القاعدي رائق حمضه ب -2

المخفف مع الرج المستمر فعند تكون راسب فأن هذا يعني أن المركب المجهول أمين أولي 

ويالحظ أحيانا تكون قطرات زيتية فيجب تبريد المحلول مع حك جدران األنبوبة للحصول 

 على الراسب .

من الماء وحرك  5mlج بإضافة أذا كان المحلول القاعدي يحتوي على راسب خفف المزي -3

 األنبوبة ففي حالة ذوبان الراسب فأن هذا يعني أن المركب المجهول هو أمين ثانوي . 

 

 : Rimini testكشف ريميني 

 طريقة العمل :

نأخذ كمية قليلة من المجهول بأنبوبة اختبار نظيفة ويذوب في األسيتون ثم يضاف له         

ا أضف قطرة أو قطرتين من محلول صوديوم نتروبروسايد الحظ قليل من الماء المقطر بعده

تكون لون بنفسجي دليل على وجود أمين أليفاتي أولي وإذا لم يظهر نعيد نفس العملية ولكن 

 نذوب المجهول باالستلديهايد بدل األسيتون تكون لون أزرق يعني وجود أمين أليفاتي ثانوي .  

 

B –    2الكشف عن األميدNHamide RCO : 

 : طريقة العمل

في أنبوبة بايركس سخن لحد  NaOH%5يأخذ كمية قليلة من المجهول ويذوب في        

الغليان بعد أن تبلل ورقة عباد حمراء بالماء وضعها على فوهة األنبوبة دون أن تمسها ورقة 

 العباد 

لهب سوف يتبخر ) يعني بارتفاع قليل عن فوهة األنبوبة ( نالحظ عند غليان المحلول على  

الماء الموجود داخل األنبوبة وعند وصول البخار إلى ورقة العباد الحمراء ستتحول إلى 

 . amideزرقاء بسبب تحرر غاز االمونيا وهذا دليل على وجود االميد 

                   NaOH 

RCONH2                  RCOO-Na+  +  NH3     

                        NaOH 

       RCONHR-                  RCOO-Na+ +R-NH2 

Substituted amide                             amine 1º 
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                  NaOH 

RCONR2                  RCOO-Na+ + R2NH 

                                                        Amine 2º  

 

C – د   الكشف عن األيمايNH 2Imide ( RCO)  : 

للكشف عن االيمايد نستخدم نفس طريقة الكشف عن االمايد لكن نستخدم محلول         

10%NaOH  5بدل%NaOH  . 

                  

 
 

 

 

      

D –  المعوض الكشف عن األميدSubstituted amide (RCONHR): 

ف الصودا الين وهي مزيج من أوكسيد الكالسيوم مع هيدروكسيد الصوديوم يستخدم كش       

(CaO+NaOH . بوجود هذه القاعدة والحرارة سوف تتكسر االصرة لتكوين األمين ) 

 طريقة العمل :

نأخذ أنبوبة بايركس مغسولة جيدا بالماء المقطر وحامض الهيدروكلوريك ثم بالماء المقطر مرة 

ة من مادة الصودا الين بشكل طبقة ثم نضع المجهول بشكل طبقة أيضا أخرى وتجفف ,نضع كمي

ثم نعود ونضع طبقة صودا الين أخرى تربط األنبوبة بالماسك ونسخن ليتم تحرر األمين األولي 

 ويستقبل بحمام ثلجي كنتيجة من تسخين االميد المعوض دليل وجود أميد معوض .

 

 

RCONH2  +  NaOH               RCOO-Na+ + NH3 
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RCONHR  +  NaOH               RCOO-Na+ + RNH2    

 :  carbohydrate testالكشف عن الكاربوهيدرات  -11

 الكاربوهيدرات هي كحوالت متعددة الهيدروكسيل تحتوي على جذر الديهايد أو كيتون .

 * الكشف العام :

 : anthrone testكشف االنثرون  -1

 طي لونا أخضر مع كل أنواع الكربوهيدرات.هذا الكشف عام حيث يع

 طريقة العمل :

ماء مقطر في أنبوبة اختبار ثم أسكب على  1mlفي  3mg-1أضف كمية قليلة من المجهول 

 4SO295%Hفي  anthrone%0.2من محلول )   2mlجدران األنبوبة الداخلية بصورة مائلة 

خضر أو األزرق المخضر داللة على ( مع رج األنبوبة بهدوء مع التسخين فظهور اللون األ

 وجود الكربوهيدرات أي أن الكشف موجب .

 

 : Molish testكشف مولش -2

 يستخدم للكشف عن السكريات الذائبة بالماء وكاالتي :

 : طريقة العمل

من الماء المقطر في أنبوبة اختبار وأضف  1mlمن المجهول في  5mgأذب كمية قليلة جدا        

الكحولي ) عامل يحلل األواصر الكاليكوسيدية (  α-naphthol%10من محلول أليه قطرتين 

من حامض الكبريتيك المركز ببطء ) لغرض انتزاع الماء ( على  1mlوأمزجه جيدا ثم أضف 

جدران األنبوبة بحيث يكون الحامض طبقة دون أن يمتزج مع المحلول المائي حيث تتكون حلقة 

اء السائلين داللة على أن الكشف موجب , أن هذا اللون يتغير إلى بنفسجية اللون عند نقطة التق

األرجواني الغامق بسرعة عند ترك المحلول أو رجه وعند رج المحلول وتركه يركد لمدة 

 من الماء سوف يظهر راسب بنفسجي اللون مباشرة .  5mlدقيقتين ثم تخفيفه بـ 

 

 الكشف الخاص :

 :OH2)3Ag(NHكاشف تولن   -1

سكريات أما أن تكون الديهايدية مثل كلوكوز أو كيتونية مثل الفركتوز وبالتالي يمكن أن ال

استخدام هذا الكاشف مثل ما مر بنا في التمييز بين االلديهايد والكيتون ونتبع نفس الطريقة 

 السابقة حيث السكر االلديهيدي يعطي مرآة فضية أما السكر الكيتوني فال يستجيب . 
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 بالسكريات المختزلة(: كشف فهلنك )خاص -1

تعود الصفة االختزالية للسكريات إلى وجود مجموعة الكاربونيل بصورة حرة علما أن        

جذر الكيتون أقوى اختزاال من جذر االلديهايد لهذا فأن كافة السكريات األحادية مختزلة 

ك بعض وأقوى اختزاال من السكريات الثنائية بسبب كبر الوزن الجزيئي لألخيرة كذل

 السكريات الثنائية مختزلة مثل الالكتوز والمالتوز .   

 طريقة العمل:

وفي أنبوبة  B+ محلول فهلنك  Aفي أنبوبة اختبار نضع حجوم متساوية من محلول فهلنك 

أخرى يذوب السكر بأقل كمية من الماء ثم أضف محتويات األنبوبة األولى إلى األنبوبة 

) السكر( أن تحول اللون من األزرق إلى البني المحمر دليل  الثانية الحاوية على المجهول

 وجود سكر مختزل .

 

  : Benedictومحلول بندكت  Barfoedكاشف محلول بارفويد  -3

للتمييز بين السكريات األحادية المختزلة )كلوكوز (عن السكريات الثنائية المختزلة        

حادية بسهولة أكثر من السكريات الثنائية )الكتوز , مالتوز ( حيث تتأكسد السكريات األ

بواسطة محلول بارفويد في محلول حامضي ولكن التتأكسد السكريات الثنائية أال أذا سخن 

 لعدة دقائق , أما محلول بندكت فيؤكسد جميع السكريات العامة ماعدا السكروز . 

ضل مما في وسط تختزل السكريات ايونات الفلزات مثل النحاس والفضة في وسط قاعدي أف

حامضي كما يحدث في كشف بارفويد  أما في كشف بندكت يكون الوسط قاعدي ضعيف 

 األحمر اللون . O2Cuحيث تختزل أمالح ألنحاسيك إلى اوكسيد النحاسوز 

                                                                    OH 

CuSO4  +  NaOH            Cu(OH)2 ( Cu          )    

                                                                     OH 

        reduced sugar              

 

                                                             Cu2O  + Oxidant sugar 

 أحمر راسب                                        

سكروز يعطي راسب أزرق ألنه غير مختزل أما سكر المالتوز فيعطي لون برتقالي ألنه 

 مختزل.   
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 طريقة العمل :

من الكربوهيدرات ) أو  15mgمن الكاشف في أنبوبة اختبار ثم يضاف  2mlيوضع        

1ml ئي مغلي لمدة من محلولها المخفف ( إلى أنبوبة الكاشف ثم توضع األنبوبة في حمام ما

دقائق ثم تترك لتبرد فان ظهور راسب برتقالي أو أحمر )أوكسيد النحاسوز ( يدل على أن  3

 الكشف موجب .

 

 ( : 1Lيتكون محلول بندكت من مزيج المواد التالية في الماء )

1- hydrated copper sulfate ( 17.3gm). 

2- sodium citrate ( 17.3gm). 

3- anhydrous sodium carbonate ( 17.3gm) . 

                                                 

يستخدم محلول بندكت في أكسدة السكريات بدل محلول تولن أو فهلنك اللذان يكونان في 

 محيط قاعدي قوي يؤدي إلى ايزومرة السكريات أو تفككها .

 

 

خالت النحاس مع حامض ألخليك ويستعمل للتمييز بين يتكون محلول بارفويد من محلول 

 السكريات األحادية المختزلة والثنائية المختزلة .

                                            

 : phenyl hydrazineكاشف فنيل هيدرازين   -4

في السكر تفاعل السكريات مع هذا الكاشف اعتمادا على مجموعة الكاربونيل الموجودة        

 سواء أن كان الديهيدي أو كيتوني . 

 طريقة العمل :

من الفنيل هيدرازين ثم أضف  0.4gmمن المجهول وأضف أليه   0.1gmضع في أنبوبة اختبار 

0.4gm  4من خالت الرصاص وكذلكml  من الماء المقطر وسد فوهة األنبوبة وضعها في

 Osazoneب األصفر والذي هو االوزازون حمام مائي يغلي وأحسب الزمن الالزم لتكون الراس

حيث مدة تكون الراسب في المحلول الساخن تختلف من سكر إلى آخر ولهذا تعتبر هذه الطريقة 

مهمة للتمييز بين أنواع السكريات المختلفة فمثال الزمن الالزم لتحول الفركتوز إلى االوزازون 
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دقائق وسكر  10دقائق واألرابينوز 7 دقيقة وسكر الزايلوز 5-4دقيقة والكلوكوز  2يستغرق 

 دقيقة أما الالكتوز فانه ذائب في المحلول الساخن .  60دقيقة والرافينوز  19-15الكاالكتوز 
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 s test'Ether :الكشف عن االيثرات -12

حامض الهيدرويوديك طريقة زايزل لتعيين مجاميع  -1ويستخدم الكواشف التالية :       

 الكوكسيل 

Zeisel,s alkoxyl-method ( hydroiodic acid) 

 . FeSCNكاشف ثايوسيانات ألحديديك  -2

 . 2Iكاشف اليود  -3

 


