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 الجمسة العممية االولى

 الكيميائية المخابر في والسالمة الصحة
 

 المخبري العمل في العامة اإلجراءات

 .العالج من خير الوقاية أن تذكر -

 .اندالعيا فور النيران إطفاء في أسرع -

 عن يختمفان وىما ،والشحوم الزيوت عن تختمف والمالبس والورق فالخشب المالئمة، اإلطفاء وسيمة اختر -

 .الكيربائية والمعدات األجيزة

 .الالزمة الوقاية وسائل واتخذ الخطر مواطن عمى باستمرار اكشف -

 .واألخطار الحوادث مصادر عمى تعرف -

 عن العجز حالة في المكان من االنسحاب يمكن حتى الخروج وطريق النار موقع بين مكان في قف -

 .الحريق مكافحة في االستمرار

 المضافة المواد تفاعالت المعرفة تمام تعرف كنت إذا إال أخرى عمى كيميائية مادة بإضافة تخاطر ال -

 .سامة أبخرة إطالق أو اشتعال أو انفجار يحدث ال حتى بعض عمى بعضيا

 .المختبرات في المستعممة الكيميائية المواد سمية مدى عن اآلخرين أخبر -

 خبرة لدييم ليس الذين األشخاص متناول عن بعيدا معينة اماكن في والخطرة السامة الكيميائية المواد خزن -

 .المواد ىذه خطورة بمدى كافية

 فمثال خطورتيا، مدى ووضح ،الستعماليا الالزمة الضرورية الكيميائية المواد عبوات عمى التعميمات أر اق -

 عند تشتعل أنيا المركبات من وغيرىا البوتاسيوم، معدن وعبوة الصوديوم، معدن عبوة عمى يكتب

 .لمماء مالمستيا

 .كافية تيوية وجود بدون التنظيف أدوات تستخدم ال -

 .االشتعال سريعة الكيميائية المواد من الثقاب عود مثل المشتعمة المصادر تقّرب ال -

 .الكيميائية المواد مع التعامل أثناء تدخن وال تشرب وال تأكل ال -

 فوىتو توجيو يجب فإنو مفتوح وعاء في كيميائية مادة أي تسخين حالة وفي تسخينو، يتم تفاعل أي راقب -

 .اآلخرين لألشخاص المعاكسة الناحية إلى
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 في العمل أثناء الواقية والنظارات الكيميائية لممواد المقاومة والقفازات (القميص) مثل الواقية المالبس البس -

 .التجارب إجراء عند خاصة المختبر
 والكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم معدن مثل والماء لميواء الحساسة المواد نقل حالة في الحاقن استخدم -

 .والفسفور

 .الفم باستخدام الكيميائية المواد سحب من بدال اليدوية الماّصة استخدم -

 .المختبرات في الغاز مواقد من بدال الكيرباء مواقد استخدم -

 .التجربة من االنتياء بعد والصابون بالماء يديك اغسل -

 بعد تباعياا الواجب األولية باإلسعافات الخاصة التعميمات عمى تحتوي ارشادية لوحات المختبر في عمق -

 الواجب التعميمات وبمحاذاتيا السامة المادة اسم يذكر بحيث والضارة السامة الكيميائية لممواد التعرض

 .المصاب إسعاف أجل من إتباعيا
 يسبب وقد الماء مع يتفاعل بعضيا ألن الصحي الصرف مياه في الكيميائية النفايات من تتخمص ال -

 مياه تنقية نظام عمى تؤثر العظمى واألغمبية الصحي الصرف أنابيب في تآكل يسببوالبعض  حريق

 .خاصة أوعية في تجميعيا ينبغي بل الصحي الصرف

 .العاممين وغرف المختبرات وغرف المبنى تيوية عمى احرص -

 سريعة كيميائية تفاعالت ببعض التقائيا عند تنتج قد والتي معيا المتنافرة والمواد بالمادة جدوال اكتب -

 .خطرة لغازات انبعاث أو الحرارة درجة في ارتفاع أو حرائق أو انفجار يحدث وقد وعنيفة

 سميمة.  وبطريقة بحذر الكيميائية المواد انقل -

رجاع الزجاجيات وغسل العمل مكان وترتيب تنظيف يجب التجارب إجراء من االنتياء بعد -  المواد وا 

 .امكانياى إل الكيميائية

 .تطبيقيا كيفية اآلمنة العمل وطريقة السالمة أسس عمى تعّرف -

 اإلداريين غرف في كبيرة لوحات في واإلنقاذ واإلسعاف السالمة عن المسؤولة الجيات ىواتف أرقام اكتب -
 والسالمة لألمن تنفيذىا وتابع التعميمات بيذه العاممين بّمغ

 :الكيميائية المواد استعمال عند إتباعيا الواجب السالمة احتياطات -
 الكيميائية المواد استخدام قبل الواقية المالبس لبس يجب. 

 المختبر داخل قطعيا الشرب او األكل او التدخين عدم. 

 معنيين الغير األشخاص متناول عن ا بعيد معينة ماكنأ في والخطرة السامة الكيميائية المواد تخزين يجب 

 .المواد ىذه مع التعامل في خبرة ممن ال يممكون
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 عالية حرارتيا درجة تكون التي االماكن أو الميب مصادر عن بعيدا لالنفجار القابمة المواد تخزين يجب 

 .االصطدام أو لمسقوط تعريضيا أو الشمس ألشعة مباشرة تعرضيا عدم ويجب

 الميب موقد عن بعيدا لالشتعال القابمة المواد حفظ يجب. 

 باستخدام وذلك معيا التعامل قبل الكيميائية المواد سمية مدى تحديد يجب Materials Safety Data 

Sheets (MSDS)الكيميائية لممواد الدولية والخطر االمان بعبارات يستعان ذلك إلى باإلضافة Risk & 

Safety phrases (R&S) الكيميائية المواد عبوات من عبوة كل عمى الخطر نوع يوضح. 

 انفجار أو اشتعال أو تسمم أي لتفادي وذلك بالتفاعل البدء قبل النواتج معرفة يجب. 

 الكيميائية التفاعالت إجراء عند ألخرى كيميائية مادة إضافة عند الحيطة اتخاذ يجب 

 اماكن في المضغوطة الغازات أسطوانات وضع يجب كما الغازات أسطوانات إغالق من التأكد يجب 

 .لنقميا خاصة وسائل استخدام يجب كما بماسك وتثبيتيا مناسبة

 أو غازات عنيا ينتج التي التحضيرات أو التجارب مع التعامل حالة في الغازات خزانة استعمال يجب 

 .ضارة أو سامة أبخرة

 كيميائية مادة أي تذوق أو لمس عدم يجب 

 السوائل لسحب حال بأي الفم استعمال عدم يجب 

 العمل من االنتياء عند والصابون بالماء اليدين غسل يجب 
 Material Safety Data Sheets (MSDS) الكيميائية لممواد السالمة أوراق

 فيما الكيميائية لممواد أساسيا مرجعا تعتبر Material Safety Data Sheets الكيميائية لممواد السالمة أوراق ان

 :ىي فقرة ٦6 إلى مقسمة تكون والورقة السالمة يخص

 .المنتج تعريف .٦

 لممادة الكيميائي التركيب  .2

 .المادة استعمال من المتوقعة األخطار وصف .3

 .المادة بيذه العمل عند حادث وقع ما إذا اتخاذىا الواجب األولية اإلسعافات  .4

 .المادة عن الناجمة الحرائق إطفاء طرق .5

 .التسرب حالة في إتباعيا الواجب اإلجراءات .6

 .معيا والتعامل المادة لحفظ الصحيحة الطريقة استخدام  .7

 .المادة ىذه من لمخاطر التعرض حالة في الشخصية الحماية .8

 .والفيزيائية الكيميائية المادة خواص  .9
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 .وتفاعالتيا المادة ثبات ظروف   .٦1

 .المادة سمية مدى عن معمومات .٦٦

 .التسرب حالة في البيئة عمى المادة تأثير مدى .٦2

 .المادة من لمتخمص الصحيحة الطريقة .٦3

 .المادة لنقل الصحيحة الطريقة .٦4

 .معيا التعامل وكيفية المادة بإنتاج عالقة ليا قانونية معمومات .٦5

 .المادة عن أخرى معمومات .٦6

 الكيميائية المختبرات في واإلصابات المخاطر

 الكيميائية المختبرات في المخاطر أنواع

 الحرائق نشوب. 

 الكيميائية المواد مع صحيحة بطريقة بالتعامل االىتمام لعدم انفجار حدوث. 

 السامة الغازات تسرب 

 كيميائية سوائل تسرب. 

 الصمبة الكيميائية المواد إحدى انتثار. 

 الكيربائي التيار مالمسة. 

 الضارة الكيميائية المواد مالمسة. 

 الساخنة األجسام مالمسة. 

 كيميائية مواد عمى المحتوية القوارير سقوط. 

 الصمبة باألجسام كيميائية مواد عمى المحتوية األواني اصطدام. 

 كيميائية مواد عمى المحتوية األواني انزالق. . 

 منخفض ضغط عند أو اليواء تفريغ عند زجاجية أدوات انفجار Under Vacuum. 

 
 الكيميائية المواد لمخاطر التحذيرية العالمة

 بالشكل مبين ىو كما األربع األلوان ذات التحذيرية بالعالمة الكيميائية المواد مخاطر تحديد يمكن
 األبيض األزرق األصفر األحمر
 أخرى أخطار الصحية المخاطر الكيميائي النشاط الحريق أخطار
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 لةااألك السموم

 :يمي ما لةااألك السموم تشمل

أحماض  أو الزوتوا حمض كمور الماءو  الكبريت حمضك معدنية أحماض إما وىي :األحماض  -
  والبوريك ساليككواأل والفينيك (الخل)األسيتيك حمضك عضوية

 .واألمونيوم والبوتاسيوم الصوديوم سيدكىيدرو  مثل :القمويات  -

 ىذا .موريد الزئبقكو  البوتاسيوم وبرمنغنات الباريوم موريدكو  األنتيمون موريدك ثالثي مثل :األمالح بعض  -

 .الكروم وأمالح الفضة ونترات (السيانيدات)دالييدروسياني أمالح إلى باإلضافة

 بعد تبدأ أعراضيا فإن ولذلك تالمسيا أن بمجرد الخاليا عمى لةاكاأل السموم تؤثر :العامة األعراض -

 األلم ينتشر ثم والمعدة والمريء البمعوم إلى ويمتد والشفتين بالفم يبدأ محرق شديد ألم بشكل تعاطي السم

 الحمضي) الييماتين تكون نتيجة أسود لون ذي متكرر بقيء مصحوباً  ويكون موك يعم البطن حتى

مساك شديد عطش من ويشكو المريض (والقموي سيال باألحماض التسمم حالة في وا   التسمم حالة في وا 

 الحاالت ىذه في العاجمة الوفاة سبب ويرجع  .والكالم والبمع التنفس في البول وصعوبة قمة مع بالقمويات

 نجم إذا خصوصاً  المزمار لمسان ماة يذأ نتيجة االختناق إلى أو والوىن العام العصبية الصدمة إلى

 مما المعدة انثقاب عن الوفاة تنجم أن ويمكن الخل حمض أو زوتاال حمض أو األمونيا أبخرة عن التسمم

 نتيجة اإلنياك إلى سببيا فيرجع اآلجمة الوفاة أما (acute peritonitis) الحاد البريتون التياب إلى يؤدي

 .المريء ضيق
 المعدنية األحماض :أوالً 

 الىماكو  المون فأسمر التجاري الحمض أما المون عديم القوام زيتي سائل النقي الحمض :الكبريت حمض (1)

 صناعة في ثيراً ك الصناعة في الحمض ىذا ويستعمل شديدة حرارة اتحادىما من وتنطمق بشراىة الماء يمتص

 4 حوالي منو- 3 سم 5 القاتمة الجرعة تبمغ .البطاريات

 بما يقيئ المريض ألن المقيئات استعمال عدم ذلككو  المعدة انثقاب من خوفاً  لممعدة غسيل عمل يحظر :المعالجة
 إلى يؤدى عنيما الناتج الكربون سيدكأ ثاني ألن والبيكربونات الكربونات أمالح استعمال يجوز ال ماك الكفاية فيو

 يخفف ألنو ليس الحميب ويفضل عالج أفضل والحميب الماء استعمال ويعتبر .وانثقابيا المعدة جدار تمدد
 بين الناتجة الحرارة ذلككو  أيضاً  والمعدة لممريء المبطن المخاطي الغشاء ويمطف يحمي ألنو ولكن فقط الحمض

 .والحمض الماء بين الناتجة تمك من أقل والحمض الحميب تفاعل

 التنفسية األعراض معو تكثر ولذلك التطاير سريع المون عديم سائل النقي الحمض :كمور الماء حمض (2)

 .3 سم ٦5حوالي تبمغ منو القاتمة والجرعة .الكبريت حمض من سمية أقل وىو واالختناق التنفس وعسر الرئوية
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 ،الصناعات من ثيرك في يدخل آما وتنظيفيا المعادن لحام في وأيضاً  الطبية األغراض في الحمض ىذا يستعمل
 االختبارات تعطي أن يكفي ال ولذلك ،تقل أو النسبة ىذه تزيد وقد %2 بنسبة المعدة في الحمض ىذا ويوجد

 في الموجودة الكمية أن يثبت وأن الفعمية ميتوك تقدر أن يجب بل ،المعدة في لوجوده إيجابية نتائج الكيميائية

 أن إال الكبريت حمض نسق عمى :والمعالجة والعالمات األعراض .لوجوده الطبيعية المعدالت تفوق المعدة

 والمسالك اليوائية والقصبة الحنجرة التياب أن ويالحظ ،األبيض بالمون تتمون بل تفحم أي فييا يظير ال األنسجة

 .ظيوراً  أآثر التنفسية

 سيدكا أبخرة منو وتتصاعد التطاير سريع المون عديم أو أصفر النقي الحمض :زوتاال  حمض (3)

 النيتريك حمض ويستعمل .الظيور شديدة التنفسية األعراض تكون ولذلك الكاوية النفاذة الرائحة ذات النيتروجين

 نسق عمى المعالجة .بالفم 3 سم6 حوالي القاتمة والكمية واألصباغ المفرقعات صناعة وخاصة الصناعة في

 السابق االخرى األحماض
 متميية صمبة مواد وىى البوتاسيوم اتنربو كو  البوتاسيوم سيدكوىيدرو  الصوديوم سيدكىيدرو  مثل القمويات :ثانياً 

 بحالتيا سواء عرضياً  إحداىا من التسمم يحدث وقد والمنظفات الصابون صناعة وخاصة الصناعة في تستعمل

 يشرب وقد شديدة وحروقاً  ألماً  محدثة والبمعوم لمفم المبطن بالغشاء القموي بمورات تمتصق الحالة ىذه وفي الصمبة

 وحروق.البمعوم أو بالفم حروق أي إحداث دون بالمريء حروق إحداث ىإل شربو ويؤدي الماء في المذاب القموي

 تنخر ذلك نتيجة وتكون المريء جدار بأنسجة والدىون لمبروتينات القموي إذابة نتيجة تكون الناجمة المريء

 من غ ٦5 و البوتاسيوم أو الصوديوم سيدكدرو يى من مغم 5 حوالي القاتمة والجرعة بالمريء المحيطة األنسجة

 البوتاسيوم ربوناتك

 الكم لتجنب ضعيفاً  انك ولو بحمض القموي معادلة تجوز وال المعدنية باألحماض التسمم حاالت مثل :المعالجة
 باتكومر  الحيوية المضادات المريض بإعطاء المريء حروق تعالج .ذلك عن الناتجة الحرارة من اليائل

 الكورتيزون

 التنظيف في المنازل وفي الجمد صناعة مثل الصناعة في النشادر تستعمل) :النشادرم )األمونيو  سيدكىيدرو 
 انكسار أو المصانع في النشادر أنابيب انفجار يؤدي وقد خانقة نفاذة رائحة وذو المون عديم سائل وىي والتبييض

 .المكان في الموجودين األشخاص تسمم إلى مؤدياً  الغازات من بيرةك ميةك إطالق إلى المختبرات في زجاجتيا
 األعراض خاصة بصورة فييا وتتجمى زوتاال حمض وخاصة لةاكاأل األحماض عن قيل ما  تشبو :األعراض

 .الرئوية التنفسية
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 العضوية األحماض

 سيمة متمييو بيضاء بمورات ذات صمبة مادة النقي الحمض :او ما يدعى الفينول الفينيك ليكالكربو  حمض (1)

 الخام الحمض أما مسرينغوال الكحول في الذوبان وسريع الماء في الذوبان قميل معروفة نفاذة رائحة ذات التطاير

 وعند .الرائحة نفاذ المممس لزق القوام غميظ المون أسود سائل فيو المياه لدورات مطيرك المنازل في يستعمل الذي
 الكموية الكبيبات والتياب القمبية العضمة وتثبيط زيكالمر  العصبي الجياز شمل إلى ذلك يؤدي الحمض امتصاص

(glomeruli). 

 بالمريء لكتآ يصحبيا ال التي الفينيك بحمض التسمم حاالت في والمقيئات المعدية األنبوبة تستعمل :المعالجة
 لخروعا أو الزيتون زيت باستعمال المعدة وتغسل (ipecac syrup) الذىب عرق ىو المستعممة المقيئات وأفضل

 ترك المستحسن ومن امتصاصو منع ذلككو  لمسم إذابتو لسرعة الخروع زيت استعمال ويفضل (3 سم 61 حوالي)

 فيجب الجمد لحروق بالنسبة أما .التآكل من المخاطي المعدة غشاء لوقاية البيض زالل أو الزيتون زيت من ميةك

 األمر يستمزم وقد مويك غسيل عمل يتم ثم والصابون بالماء أو الخروع بزيت المبممة القطن من بقطعة مسحيا

 .الرئوي االلتياب من لموقاية حيوية مضادات المريض إعطاء حسنستي و صناعي تنفس إجراء
 وىي النبات سكر تسبو المون بيضاء بمورات ىيئة عمى وأمالحو الحمض يوجد :ساالتكواأل  ساليككاأل  :حامض
 واألثر .ةوالطباع الجمود صناعة في تستعمل الحبر بقع وخاصة البقع إزالة في وتستعمل الماء في الذوبان سيمة

 إلى يؤدي مما الدم من الكالسيوم يرسب االمتصاص بعد أنو إذ أىم أثراً  لمحمض ولكن شديد غير لمحمض لاكاأل

لى المخية زكالمرا شمل  من الكموية القنوا انسداد إلى باإلضافة وتوقفيا القمب عضمة اضطراب وا 

 3 سم ٦1 الحمض من القاتمة والجرعة .فييا الكالسيوم ساالتكأ بمورات مكترا

 وذلك المبن أو الكالسيوم تاتكال محمول ىيئة عمى بالفم الكالسيوم من بيرةك ميةك المريضى يعط :المعالجة
 الدم في الكالسيوم ىمستو  إلعادة بالوريد الكالسيوم ىيعط ماك امتصاصو ومنع بالمعدة الموجود الحمض لترسيب

 لكتآ ويمنع شديد بحذر الشفتين أو الفم عمى تآكل عالمات ظيرت إذا المعدة غسل ويجب الطبيعي وضعو إلي
 .كموي فشل حدث إذا مويك غسيل وعمل الحميب أو البيض زالل بإعطاء المخاطي الغشاء

 صناعة في يستعمل مميزة نفاذة رائحة ذو المون عديم سائل النقي األسيتيك حمض :(الخل) األسيتيك حمض
 التجاري الحمض من مخفف محمول ىو المنازل في يستعمل الذي والخل الطب في يستعمل وقد األصباغ

 بالخطأ لتناولو نظراً  غالباً  عرضياً  بو التسمم ويتم العامة النظافة وفي لمبكتريا مطيرك يستخدم وىو :البور حمض

 في خاصة لمعين غسولك عادة تستخدم التي المخففة األنواع من بدالً  منو زةكالمر  األنواع استخدام عند وذلك

 ٦5 تبمغ- 5و الكبار في جم 21- األطفال في جم 6 النقي النوع من منو القاتمة والجرعة األطفال
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 الغازية السموم

 الكربون سيدكأ أول

 تييج أي في يتسبب وال والرائحة والطعم المون عديمة الغازات من الكربون سيدكأ أول غاز يعتبر :الخواص

 يتحول حيث لالشتعال قابل غاز وىو اليواء من نسبياً  أخف إنو ماك يميائياً ك متعادل إنو حيث المخاطية لألغشية

 الكربون، سيدكأ ثاني إلى

 أو عرضية الوفاة انتك سواءً  سنوياً  الوفيات من العديد عن ولؤ سم الكربون سيدكأ أول غاز :التسمم يفيةك

 وذلك البرودة الشديد المناخ ذات الدول في وخاصة الشتاء فصل في يكون حدوثاً  الحاالت ىذه ثركوأ انتحارية،

 قميمة غرف في  والفحم الكيروسينك الغازية أو الصمبة أو السائمة الوقود لمواد المكشوف بالحرق التدفئة نتيجة
 األبنية داخل وخاصة الحرائق ضحايا ثركأ وفاة في الكربون سيدكأ أول غاز يتسبب ماك معيبة، مواقد أو التيوية
 .إلييم النيران امتداد وقبل

 سجين،كاأل من الجسم خاليا لحرمان نتيجةك الكربون سيدكأ أول لغاز السامة التأثيرات تنشأ :السامة التأثيرات

 الً ك إن وحيث موبين،غىيمو  سيكالكاربو  مادة مكوناً  الدم موبينغبييمو  استنشاقو عند يتحد الكربون سيدكأ أول فغاز
 فإن موبين،غالييمو  جزيء عمى الكيميائية المجموعة بنفس يتحدان سجينكواأل الكربون سيدكأ أول غازي من

ذا .األكسجين حمل عن عاجزاً  يكون المتكون موبينعىيمو  سيكالكاربو   بغاز لالتحاد موبينغالييمو  قابمية أن عمم وا 

 ٦511في الكربون سيدكأ أول غاز من واحداً  جزءاً  فإن سجين،كباأل عنو مرة 211 ب أعمى الكربون سيدكأ أول

 اليواء من جزء

 .موبينىيموغ سيكاربو ك إلى الدم موبينغىيمو  من % 51 تحول االتزان عند عنو ينشأ

 جزيء من سجينكاأل تحرر مؤثر بشكل يعرقل المتكون موبينغىيمو  سيكالكاربو  فإن ذلك عمى وعالوة
 موبين،غالييمو 

 :التسمم وعالمات األعراض

 المستنشق اليواء في الغاز يزكتر  :عوامل ثالثة مع الكربون سيدكأ أول بغاز التسمم وعالمات أعراض تتناسب
 سيكالكاربو  نسب تغير إلى الثالثة العوامل ىذه تؤدي حيث المبذول، العضمي والمجيود لمغاز التعرض ومدة
 .الدماغ وخاصة الجسم وخاليا أنسجة عمى سجينكاأل عوز أعراض ظيور وبالتالي الدم موبينغىيمو 

 يزكالتر  ىذا إن حيث أعراض أي عادة توجد ال اليواء، في الكربون سيدكأ أول من % 1¸٦ قدره يزكتر  فعند وعميو

 ساعة لمدة % ،15قدره يزكلتر  التعرض عند أما .% ٦1 من أآثر بالدم ىيموجموبين سيكالكاربو  نسبة من يرفع ال

 وتكون ،% 21 قدره بالدم موبينغىيمو  سيكلمكاربو  يزاً كتر  يحدث ىذا فإن معتدل، عضمي نشاط وجود في واحدة

 التعرض مدة زادت أو العضمي النشاط زاد فإذا .الشدة متوسط نابض بصداع اإلحساس عن عبارة عندئذ األعراض
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فاتن علي الشب .د  11اٌظفؾخ   
 

- الحد ىذا وعند ،الكربون  أكسيد أول غاز نسبة بالتالي معو ترتفع المستنشق اليواء في السابق الغاز يزكتر  لنفس

 والخمل بالدوار واإلحساس واالرتباك بالقمق المصحوب بالصداع الشعور يشتد % 51 -31بين ما إلى لتصل بالدم

 أكسيد أول غاز يزكتر  وبوصول .مجيود عضمي أي بذل عند إغماء ويحدث والقيء بالغثيان شعور مع البصري

 جموبينغىيم الكاربوكسي  عمى % 81– 51من سيحتوي عندئذ الدم فإن المستنشق، اليواء في % ،٦ إلى الكربون

 الوفاة. ثم ومن التنفس والفشل واالختالجات الغيبوبة حدوث إلى يؤدي مما
 المعدنية السموم

 بطاريات صناعة في االستعمال شائع فيو الصناعات من العديد في الرصاص يدخل :بالرصاص التسمم
 عالجك طبياً  استخدامو شائع وىو الرصاص خالت العضوية باتوكمر  ومن والسبائك البناء ومواد السيارات

 وقود لخواص محسنة إضافةك المستخدم (tetraethyl lead) الرصاص ايثيل رابع بكومر  لمكدمات موضعي

 .السيارات

 في أما األمعاء من ببطء يتم امتصاصو فإن بالفم الرصاص باتكمر  تعاطي عند :الرصاص باتكمر  امتصاص
 حالة في وأما الرصاص غبار استنشاق عند ذلككو  الرئتين من امتصاصو فيتم المنصير الرصاص أبخرة حالة
 أخطر أما .لالستنشاق باإلضافة المخاطية واألغشية الجمد من يمتص بكالمر  ىذا فإن الرصاص يثيلا رابع

 وينشأ (lead encephalopathy) الرصاص دماغ مرض باسم يعرف ما فيو عموماً  بالرصاص التسمم أعراض

 الجياز عمى يؤثر مما الدماغي الدموي الحاجز بعبوره تسمح بيرةك درجة إلى بالدم الرصاص نسبة ارتفاع نتيجة

 .المتسمم بحياة تؤدي قد غيبوبة تتبعيا صرعية تشخيصيو نوبات شكل عمي األعراض وتظير العصبي
إلى  النياية في المؤدي العصبي التوصيل قمة منيا أشكال بعدة فتتجمى بالرصاص المزمن التسمم أعراض أما

 اإلنزيمات لعمل الرصاص لتعطيل نتيجةكو  .والكاحل الرسغ بمفصمي سقوط شكل عمي يكحر  عصبي اعتالل
 (haem) الييم لتخميق األولية المواد مكوتترا(anaemia) دم فقر فيحدث بالدم األولية الييم مادة تخميق عن المسئولة

 المزمن التسمم تشخيصعمى  المساعدة في وتسيم األزرق بالمون تصطبغ بقع شكل عمى الحمراء الدم رياتك في

 الدم ضغط في ارتفاع عنو ينشأ بالكمية قصور إلى المزمن التسمم ويؤدي .الدم عينات فحص خالل من بالرصاص

 التسمم بين عالقة وىناك الحوامل إجياض في يتسبب قد ماك والنساء الرجال ىلد عقماً  بالرصاص التسمم ويحدث

 .وتخمف يكحر  عصبي وخمل عصبي قصور أعراض ظيور وبين األطفال في بالرصاص
 في يدخل ماك الحرارة وقياس الدم وضغط الجوي الضغط قياس أجيزة صناعة في الزئبق يستخدم :بالزئبق التسمم

 باالنسداد المصابين لممرضى إعطاؤه قديماً  الشائع انكو  األسنان وحشو السبائك صناعة

 .الزئبق ميثيل بكمر  العضوية الزئبق باتكمر  أشير ومن .العالج بقصد (intussusception)المعوي
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 المغمقة نكاألما في الخصوص وجو وعمى الغرفة حرارة درجة عند الزئبق بخار يشكل :الزئبق باتكمر  امتصاص

 صورتو في الزئبق فييا المتداول العمل نكوأما األسنان وعيادات المختبرات في األفراد عمى صحياً  خطراً 

 إلي باإلضافة األمعاء من بسرعة تمتص الزئبق وأمالح المعدني السم بيذا تسمماً  يسبب فاستنشاقو .العنصرية

 عمى خاصة قدرة البحرية والكائنات ولألسماك .واألمعاء المعدة من لكل المخاطية األغشية عمى المييج أثرىا

 من مصدراً  غذاءك األسماك ىذه استيالك ويكون األمالح بيذه المموثة المياه من أجساميا في الزئبق أمالح يزكتر 

 .ميناماتا بداء الناتج التسمم وسمي باليابان ميناماتا خميج في حدث آما بالزئبق المزمن التسمم مصادر

 والمستخدم األصفر الفوسفور أما السمية، قميل إنو حيث نسبياً  آمناً  األحمر الفوسفور يعتبر :بالفوسفور التسمم
 إلى يؤدى صغيرة جرعات وتعاطي .لمغاية السمية شديد فيو القوارض سموم وصناعة النارية األلعاب صناعة في

سيال وقيء غثيان  .بالكبد شديد وتمف الدم حموضة وزيادة الدم ضغط انخفاض نتيجة وانييار شديد وا 

 نشأت وقد اآلخرين قتل في استخداماً  السموم أوسع بأنو طويمة قرون ىمد عمى الزرنيخ شتيرا :بالزرنيخ التسمم

 :وىي ثالث بصفات يتمتع ونوك من السمعة ىذه
 والمشروبات األطعمة مختمف في تقديميا يسيل حيث مميز لون أو رائحة وال طعم بال تكون تكاد باتوكمر  أن :أوالً 

 .الريبة تثير أن دون

 عميو المجني عن الجاني فيو يبتعد حد إلى تطول قد فترة بعد يبدأ بالزرنيخ التسمم أعراض ظيور :ثانياً 

 لدي شكاً  تثير ال بحيث السارية المعوية األمراض من ثيرك مع تختمط عنو الناشئة التسممية األعراض أن :ثالثاً 
 .المعالج الطبيب

 ومن والزجاج السيراميك صناعة وفي الحائط وورق والدىانات والقوارض الطحالب مبيدات في الزرنيخ ويستخدم

 تتراوح منو القاتمة والجرعة الماء في لمذوبان قابل مسحوق وىو الزرنيخ سيدكأ ثالث سمية الزرنيخ باتكمر  أخطر

 من تتراوح زمنية فترة بعد األعراض تظير حيث ببطء األمعاء طريق عن امتصاصو ويتم ممميغرام 61 إلى  21بين

 الدم ىإل االستنشاق طريق عن امتصاصو ويتم األرسين غاز وىي أخري صورة وىناك .ساعات عدة إلى ساعة ربع

 الحاد التسمم إلى تؤدي إذ شديداً  خطراً  المحيط اليواء في منو ضئيمة مياتك وتشكل مباشرة

 من لزرنيخ الجسم تخميص إلى لمزرنيخ التعرض زيادة وقف إلى باإلضافة العالج يعتمد :بالزرنيخ التسمم معالجة

 منع ةفالمواجي األرسين بغاز التسمم حاالت في أما (BAL) البال بمادة (chelation) االستخالب طريق عن

 الدم تبديل إلى يمجأ وقد (hemodialysis) دموي غسيل عمل يجب حيث بالكمية التمف من مزيد حدوث

(exchange transfusion) حديث بدم المريض وتعويض بسحب. 
 خاصة شائع بيا والتسمم (anaemia) الدم فقر حاالت عالج في جداً  ميمة الحديد أمالح تعتبر :بالحديد التسمم

 .رامكيمو غ/رامميميغ 31 السامة الجرعة وتعتبر األطفال بين
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فاتن علي الشب .د  13اٌظفؾخ   
 

 الصوديوم ربوناتك باستخدام معدي غسيل عمل أو قيء وجود عدم في وذلك بالتقيؤ االمتصاص وقفي :المعالجة

(Na bicaronate) يومز المغن سمفاتك مسيالت واستعمال ليتر /رامغ 20 بنسبة magnasium sulfate) حيث 

 سامينكديفيرو  بمادة اإلستخالب طريق عن الحديد من الجسم تخميص الحديد أقراص من ميةك إخراج عمى يساعد

(deferoxamine) راممغم ٦5 بجرعة/ 

 برتقالي لون إلى يتحول الذي البول لون يالحظ أن ويجب اليوم في ساعة 12 لك وذلك الوريد طريق عن ساعة/مغك

 المون إلى البول يعود حتى سامينكبديفيرو  العالج ويستمر المستخمبة المادة إخراج عمى يدل مما الحمرة إلى مائل

 .الطبيعي
 شائع بو التسمم يجعل مما الشعر قشرة لعالج شامبوك السيمنيوم بريتيتك استعمال اآلن يكثر :بالسيمنيوم التسمم
 تييج ثم وقيء غثيان بو التسمم أعراض وتشمل المنازل في بكثرة لتواجده وذلك األطفال في وخاصة الحدوث
 الدم ضغط في وىبوط الحرارة درجة في وارتفاع وتشنج

 ماك .الصناعات من العديد في يدخل فيو االنتشار الشائعة المواد من األلومنيوم يعتبر :باأللومنيوم التسمم
 koalin، aluminium) لإلسيال مضادكو  (bufferedaspirin) المسكنات ومع لمحموضة، مضادك طبياً  يستعمل

magnesium silicate) قابضة مادةك يستخدم ماك (astringents). الطبيعي والمعدل 

 ،تقريباً  3 حوالي الشرب وماء الغذاء في األلومنيوم لتناول- يومياً  رامميميغ 5
 باأللومنيوم التسمم أعراض (ENCEPHALOPATHY) أخطر من الدماغ مرض يعتبر :التسمم أعراض
 في لين أيضاً  يحدث ماك واالنتباه يزكالتر  قمة األبصار في ضعف اليدين في رعشة الكالم في بصعوبة ويختص
 (رةكلمذا التدريجي الضعف) الزىايمر مرض البعض ويعزي (MICROCYTIC ANAEMIA) دم وفقر العظام

 .المخ خاليا في ضمور نتيجة السن كبار يصيب مرض وىو الدم في األلومنيوم ىمستو  نسبة ارتفاع إلى

 ارتفاع حاالت في وذلك (DEFEROXAMINE) سمينكبالديفيرو  باأللومنيوم التسمم حاالت تعالج :المعالجة
 ميمميميتر / رامغرو ميك 211 بالدم األلومنيوم مستوي

 الكيماوية الجمد حروق

 حماضاأل ىمياأ من والتي ركالذ سالفة الكيماوية لممواد التعرض أو االنسان لجسم مباشر تالمس نتيجة االصابة وتحدث

 والغازات والقمويات

 :حماضاأل ١

 :ىما نوعين الى االنسان جسم عمى تأثيرىا حسب وتقسم

 ظيور الى باإلضافة المصاب الجزء في مباشر حروق المصاب لإلنسان تسبب والتى السريع التأثير ذات حماضاأل- أ

 الجزء نفس في نقط أو فقاعات
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نما لمحامض مباشرة التعرض بعد الم المصاب لإلنسان تسبب ال والتي ءالبطي التأثير ذات حماضاأل- ب  فترة بعد بو يشعر وا 

 ليا لمقمويات التعرض عن الناتجة الحروق (4 / ٦- 2 / مساحة الى الجمد الحامض الختراق افيةك تكون والتى (ساعة٦ بين تتراوح

 أن كما ،الجمد وخاليا الداخمية األنسجة إلى النفاذ عمى أسرع قدرة ليا ألن وذلك األحماض تسببو التي من أكبر اإلنسان عمى تأثير

 نفاذ وبعد الحالة ىذه وفى ،المضادة بالمواد معادلتيا أو بالماء غسميا بعد حتى أطول لمدة يبقى األنسجة عمى السيئ تأثيرىا

 عميقة عميق لتقرح سطحي التئام يحدث بعدىا بالماء مشبع وكأنو ا شاحب يبدو فالجمد ،الجمد أنسجة داخل الى القموي المحمول
 القمويات

 الكيميائية بالحروق لإلصابة األولية إلسعافات ا

 غسل عممية تستمر ن أ ويجب يمكن ما بأسرع جار بماء المصاب الجزء بغسل وذلك ا فور لمحرق المسبب ازالة يجب- ٦

 دقائق عشر عن تقل ال مدة بالماء المصاب الجزء

 بيدوء الماء سكب يجب ولكن المصاب جمد تضر ال حتى ضغط تحت مياه استعمال تجنب يجب- 2

ال ذلك أمكن إذا الكيماوية لممواد تعرضيا حالة في المصاب مالبس خمع يجب- 3  المضاد أو الماء من كمية سكب فيجب وا 

 المالبس عمى الكيميائية لممادة

 :يمي كما المصاب الجزء عمى ىا تأثير من لمتخفيف الكيميائية المادة معادلة يجب- 4

 المصاب الجزء عمى الصوديوم بيكربونات مثل ضعيفة قمويات بوضع تعادل لألحماض التعرض عن الناتجة الحروق *

 الميمون عصير أو الميمون حامض أو الخفيف الخل مثل ضعيفة احماض بوضع تعادل لمقمويات التعرض عن الناتجة الحروق *

 في قدرة لو الذي المتعادل الفوسفيت محمول يسمى محمول ا ايض ويستخدم (تعادل العين فى يستعمل فال العين اصابة عدا ما)

 والقمويات االحماض تعادل
 باستعمال ويربط وينشف اخرى مرة بالماء المصاب الجزء غسل يتم لمحرق المسببة الكيميائية المادة معادلة من االنتياء بعد- 5

 لمميكروبات المعرض لجزء ا مساحة من تقمل حتى الجمدية الفقاقيع فتح عدم مراعاة مع معقم شاش

 العصبية الصدمة او االلم مثل اخرى لمضاعفات تعرضو  حال في المصاب اسعاف يجب- 6

 بالمواد العين صاباتا المصاب لمعالجة االمر لزم إذا المستشفى الى االولية االسعافات عمميات اجراء بعد المصاب نقل يجب- 7

 وبسرعة صحيح بشكل االسعاف عممية فأن لذلك بيا، االصابة حالة في العين عمى بيرك تأثير الكيميائية المواد تسبب .الكيميائية

 اختراق عمى لقدرتيا نظرا القموية بالمواد االصابة حالة في وخاصة محقق تمف من وانقاذىا العين عمى لمحفاظ ا جد ميم امر

 بيا الشديد والضرر العميقة الحروق واحداث العين انسجة 

 الكيميائية بالمواد االصابة حالة في لمعين األولية اإلسعافات

 المصاب رأس غمر أو مباشرة الماء صنبور تحت المصاب رأس بوضع وذلك النقي بالماء المصابة العين غسل يجب- ٦

 بالماء

 إلجراء بفتحيا القيام المسعف عمى فيجباأللم نتيجة يستطيع ال وقد بقوة الماء داخل عينو وغمق بفتح المصاب يقوم ان يجب- 2

 يجوز ال كما (وجد إن) المتعادل الفوسفيت محمول إال العين داخل لممعادلة كيميائية مواد أي استعمال عدم يجبكما  الغسيل عممية

 لمعالج المستشفى إلى ونقمو المصاب عين عمى معقم غيار وضع يتم ولكن المراىم أو تالقطرا من نوع أي وضع
 

https://manara.edu.sy/



اٌؼٍّٟ اٌغضء 2- اٌؼض٠ٛخ اٌظ١ذٌخ                                    اٌى١ّ١بء و١ٍخ/  إٌّبسح عبِؼخ   
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 الزجاجيات المخبرية
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 مقرر يدرس الذي الطالب وعمى ،المخبرية الزجاجيات ماس عمييا يطمق الزجاجية األدوات من العديد العضوية الكيمياء معمل في

 أن الطالب واجب نوم الثمن غالية الزجاجيات وىذه ، استخداميا وكيفية الزجاجيات بيذه معرفة عمى يكون أن العضوية الكيمياء

 العضوية الكيمياء معامل في االستعمال الشائعة الزجاجيات عن مختصرة نبذه يمي وفيما ،نظيفة حالة وفي سميمة عمييا يحافظ
 .مدرجة تكون األحيان بعض وفي ،مل 1000 إلى مل 10 من تبدأ مختمفة بأحجام تصنع وىذه (: (Beakersالبياشر -

 القعر مستديرة ونتك وبعضييا ،معين لغرض منيا لك يستخدم واألحجام األشكال متعددة وىذه( (Bottles القوارير -

 يوجد ولكن واحدة رقبة ذات االستعمال الشائعة والقوارير .الشكل كمثريو قوارير ومنيا القعر، مسطحة ونتك ياوبعض

 ذات وأخرى طويمة رقبة ذات قوارير يوجد اكم ،رقاب ثالث وذات رقبتين ذات قوارير مثل الرقاب متعددة قوارير أيضا

 مل 1000 إلى مل 50 من تبدأ مختمفة بسعات القوارير ىذه وتنتج ،قصيرة رقبة

 أو لم 1000 إلى لم 5 من تبدأ مختمفة بأحجام أيضا وتنتج الشكل مخروطية قوارير عن عبارة وىذه :flasks الدوارق  -

 أخرى أغراض يف وكذلك منخفض ضغط تحت الترشيح أغراض في تستخدم جانبية بذراع دوارق ويوجد كذل نم أكبر

 .روخنب دوارق باسم الدوارق ىذه مثل وتعرف الغازات مصايد مثل

 :Condensers :المكثفات -

 ومكثفات ىوائية مكثفات :نوعين إلى تنقسم وىي وغيرىا واالستخالص والتقطير االرتدادي الغميان تقنيات في المكثفات ىذه تستخدم

 الصنبور ماء الجدارين ينب رويم الجدار مزدوج ونيك منيا لفك الثاني النوع اأم الزجاج نم عادية أنبوبة عين عبارة واألولى مائية

 .خاصة بأسماء تعرف مختمفة أشكال منيا ويوجد

 (funnels :األقماع  -

ضافة الترشيح في تستخدم وكذلك خرال وعاء من السوائل نقل مثل كثيرة أغراض في األقماع تستخدم  تفاعل خميط إلى سائل وا 

 :مثل خاصة بأسماء وتعرف اأيض واألحجام األشكال متعددة فيي ولذلك ،وغيرىا بالمذيبات االستخالص تقنية في وكذلك

 آلخر وعاء من السوائل ونقل الجاذبية ترشيح عمميات في المستخدمة تمك يوى (Ordinary Funnels (: العادية األقماع  -

 .العنق قصيرة أقماع ومنياة العنة طويمة ىوة ما األقماع ىذه ومن

 (Separator Funnels (: الفصل أقماع -) ب (

 إلى بالتدريج محمول أو سائل إضافة عند أو بالمذيبات االستخالص عمميات في وتستخدم الشكل أسطوانية أو الشكل كروية تكون 

 .التفاعل خميط

 (Buchner Funnels (: روخنب أقماع -) ج (

 عندما وخاصة منخفض ضغط تحت الترشيح أغراض في وتستخدم األحجام مختمفة وىي الصيني من األقماع ىذه وتصنع

 .أكثر أو غ 2 كافية ترشيحيا المراد الصمبة المادة تكون

 ونتك عندما نولك وخنرب أقماع يافي تستخدم التيي األغراض لنفس وتستخدم (Hirsch Funnels (: شىر  أقماع -) د (

 .أقل أو غ 0.5 قميمة ترشيحيا المراد الصمبة المادة كمية

  Graduated Cylinders :مدرجة اسطوانات 1-6-

 مختمفة بأحجام وتنتج السوائل نم معينة أحجام قياس في وتستخدم الخارج من مدرجة وتكون الشكل أسطوانية تكون وىذه

 .مل 1000 إلى مل 10 من تبدأ

 (Measuring Flasks (حجميو قوارير 1-7-
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 أحجام ذات محاليل تحضير عند القوارير ىذه وتستخدم عالمة عميو يوجد طويل عنق وذات الشكل مخروطية قوارير وىذه
 .مل 1000 حتى مل 5 من تبدأ مختمفة بأحجام تنتج وىي معينة وتركيزات

 (Drying tubes (: التجفيف أنابيب 1-8-

 لمنع وذلك التفاعل وفي يجري ذيال بالجياز وتوصل لمرطوبة ماصة بمواد ادهع ألتم و األشكال مختمفة أنابيب عن عبارة وىذه

 .التفاعل خميط إلى بالجياز المحيط الجو من الماء بخار وصول

 :صنفرةمال الوصالت ذات الزجاجيات-

 مع توصل التجفيف وأنابيب واألقماع والمكثفات والدوارق القوارير مثل الذكر السابقة المخبرية الزجاجيات كانت البداية في

 التقطير جياز يف يتضح اكم الفمين نم سدادات أو مطاطية وصالت بواسطة المختمفة األجيزة إلعداد استخداميا عند يابعض

 أبعاد وذات مصنفر الزجاج من مصنوعة نياياتيا تكون بحيث الزجاجيات ىذه فتنتج اآلن أما ،) 2-9 (شكل في الموضح البسيط

 مستقيم خط بينيما برقمين المستنفرة التوصيل قطعة وطول قطر ويوضع $ بالعالمة الزجاجيات من النوع ىذا إلى ويشار قياسية
 وكالىما القطر إلى يشير اليسار عمى ذيال والرقم الطول إلى يشير الخط يمين عمى والرقم الخ ... 20/34 ،14/20 ،12/18 ىكذا

 .بالمميمتر

 :ةمصنفر  وصالت ذات المخبرية الزجاجيات لبعض أمثمة

نفس  ليا زجاجيات استخدام بشرط فمينية أو مطاطية وصالت إلى الحاجة بدون بعضيا مع الزجاجيات ىذه توصيل ويمكن
 .المقاييس

 نفم لذلك ، المستعممة الزجاجية األدوات نظافة عمى  التجربة نجاح يعتمد :المخبرية الزجاجيات وتجفيف فتنظي -

 التجربة نم االنتياء دبع الفور عمى يبادر وأن ،وجافة نظيفة حالة يف يستخدميا التي بالزجاجيات دائما يحتفظ أن الطالب واجب

 تنظيفيا يسيل الفتية أو الصمغية المواد نم كثيرا ألن آخر وملي وتنظيفيا غسيميا يؤجل وال استعمميا التي الزجاجيات بتنظيف

 .إزالتيا يصعب لفترة تترك عندما ولكن مباشرة

ذ ساخن اءوم وفرشاة تنظيف بودرة استخدام يمكن التفاعل فيو أجري الذي الوعاء في التي ةالزفتي أو المزجة المواد وإلزالة  ا، وا 
 ىذه أن حيث) لم 5-10 (أسيرات ايثيل أو) لم 5-10 (األستون نم قميل باستخدام إزالتيا يمكن المواد ىذه من بقايا تخمفت

 أو المصفاةعمى  تعمق ثم اءبالم وتشطف منظف بمحمول اءاإلن يغسل كذل وبعيد ،والفتية الصمغية المواد معظم تذيب السوائل

ذا ،التجفيف فرن في توضع  مل 5-10 (الميثانول أو األستون نم بقميل شطفيا يمكن فإنو بسرعة الزجاجيات بتجفيف األمر لزم وا 

 .المذيب بقايا لتبخير الجاف اليواء من تيار إمرار ثم)

 الزجاجية االدوات تنظيف

 يضاف ثم زجاجي كأس في المركز الماء كمور حمض من مل 2 حوالي ضع :المركز الماء كمور حمض بواسطة التنظيف :أوال

  المقطر الماء من مل 100 حوالي
 ثم زجاجي كأس في البوتاسيوم كرومات ثنائي من مل 10 حوالي :ت البوتاسيوم المنظفكروماثنائي  بواسطة التنظيف :ثانيا

 األدوات تنظيف في يستخدم المركز فيذا .المركز الماء كمور حمض من مل 01 يضاف ثم المقطر الماء من مل 100 يضاف

 وتوضع الخارج من يجفف االنتياء وبعد المقطر وبالماء الصنبور، بماء ثم السابقين المحمولين بإحدى الرواسب بقايا من الزجاجية

 .مطمقا التجفيف فيالمناشف  تستخدم وال تجف حتى مقموبة األدوات
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 جدا ىامة مالحظات

 األخضر المون إلى المحمر البني من لونو يتغير لم طالما مرات عدة استخدامو يمكن البوتاسيوم كرومات دي المحمول 

 بمحمول الرواسب بقايا من الخزفية األدوات تنظيف في يستخدم .بالكرومات كرومات ثنائي استبدال ويمكن الزيتوني

 التعامل عند الحذر .الماء ثم منظف الديكرومات محمول يستخدم ثم الماء كمور حمض مخفف محمول من ساخن مخفف

 كاوية مواد ألنيا البوتاسيوم تودي كروما المركز الماء كمور حمض مع

 عضوية بمواد المتسخة الزجاجية األدوات تنظيف في يستخدم :األسيتون بواسطة التنظيف.  

 العالقة الصعبة بالرواسب المتسخة الزجاجية األدوات تنظيف في يستخدم :االزوت حمض بواسطة التنظيف 

 كأس في البوتاسيوم كرومات ثنائي من مل 100 حوالي ضع :المركز) النيتريك (اآلزوت حمض بواسطة التنظيف 

 .األزوت حمض من لتر 1 يضاف ثم زجاجي

 في استخدمت التي الزجاجية األدوات تنظيف :ىامة مالحظة .العالقة الرواسب إلزالة الزجاجية األدوات تنظيف في يستخدم

 .فقط التسخين

 الييدروجين أكسيد فوق (ياألكسجين والماء الماء كمور حمض بواسطة التنظيف: 

 المزيج ىذا ويسخن الييدروجين أكسيد فوق محمول من % 5 يضاف ثم زجاجي كأس في الماء كمور حمض من %6 حوالي ضع

  .بسرعة العالقة المواد أو التموث إلزالة الزجاجية األدوات تنظيف في يستخدم .استخدامو قبل
 ثم %5 تركيزه يكون بحيث البوتاسيوم برمنغنات من مل 100 حوالي ضع –) :البوتاسيوم برمنغنات بواسطة التنظيف 

 بالماء غسميا بعد تنظيفيا المراد الزجاجية األدوات في سكبو يستحسن .المركز الكبريت حمض من مل 25 (يضاف

 .الساخن

 بدرجة الفرن في وضعيا أو األسيتون أو الساخن اليواء استخدام يمكن بالماء غسميا بعد الزجاجية األدوات تجفيف :ىامة مالحظة

 تقريبا ونصف ساعة لمدة (°C(71– 115بين الحرارة

 

 ميتاسيمكات (المحاليل ىذه إحدى الفعمي التنظيف حوض في التنظيف محمولالى  أضف :بالقمويات التنظيف 

 مكان في لتجف تترك ثم .المقطر بالماء تغسل وبعده) الثالثية الصوديوم فوسفات – الصوديوم كربونات– الصوديوم

 (Oven) الفرن داخل معتدلة درجةحرارة عند أو الغبار ذرات من خال نظيف

 التنظيف عمميات لجميع ىامة مالحظة

 اليدين سالمة عمى لمحفاظ الرقيقة المطاط قفازات لبس يفضل

 فرشاة بواسطة لألدوات الجيد الغسل يجب

 __العممية التجارب اجراء في استخداميا قبل جيدا األدوات من الحمض آثار غسل يجب
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    :الثانية العممية الجمسة

 عنه والكشف الهكسن حلقي تحضير

 
 ثؼذح طشائكاٌشاثطخ اٌّضبػفخ  اٌٙذف ِٓ اٌزغشثخ : اٌىشف ػٓ

 أ٘ذاف اٌغٍغخ : أْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِٙبساد فٟ :

 و١ف١خ رشى١ً ساثطخ ِضبػفخ ِٓ خالي ٔضع عضا ِبء ِٓ اٌىؾٛالد  -1

 . ٍٍشٚاثظ اٌّضبػفخ ِغ االٔزجبٖ ٌالعزضٕبءاد، اٌىبشف اٌؼبِاٌشاثطخ اٌّضبػفخ و١ف١خ اٌىشف ػٓ  -2

 ثٕز١غزٙب رزُ اٌزٟ اٌزفبػالد ثأٔٙب اٌؾزف رفبػالد رؼشف Elmination Reactions 1 :اٌؾزف رفبػالد (1

 1) ، (2اٌؾزف Bاٌؾزف  ، رفبػالد رؼذ د اٌؼض٠ٛخااٌشوبص ِٓ  )دااٌزس ِٓ صِشر١ٓ أٚ(رسر١ٓ ؽزف

 وشثْٛ رسرٟ ػٍٝ اٌّؾزٚفزبْ اٌضِشربْ أٚ اٌزسربْ رزٛضغ ٚف١ٙب .ش١ٛػب   اٌزفبػالد ٘زٖ أوضش

 :اٌزب١ٌخ ثبٌّؼبدٌخ ٚرّضً األٌىٕبد رشىً إٌٝ ٚرؤدٞ ِزغبٚسر١ٓ

 
 dehydration .اٌؾزف رفبػالد ػٍٝ اٌىؾٛالد وّضبي ِٓ اٌّبء ٔضع رفبػً ٚعٕذسط

 ٔضع عٌٙٛخ ٚرزؼٍك األٌىٕبد، رؾض١ش فٟ ا   اعزخذاَ اٌطشق أوضش ِٓ اٌىؾٛالد ِٓ اٌّبء ٔضع ػ١ٍّخ رؼذ

 .وٛع١ظ اٌّغزخذَ اٌؾّض ٚثطج١ؼخ اٌّغزخذَ اٌىؾٛي ثطج١ؼخ اٌىؾٛالد ِٓ اٌّبء

 وؾّض ،ِشوضا   ِؼذ١ٔب   ؽّضب   ػبدح ٠ىْٛ خبص، ثٍّٙخ ػبًِ ثٛاعطخ اٌىؾٛالد ِٓ اٌّبء ٔضع ػ١ٍّخ رغشٞ

 أعً ِٓ .ِئ٠ٛخ دسعخ   130-100 ث١ٓ ٚػارزشؽشاسح  دسعخ فٟ اٌؼ١ٍّخ ٚرغشٞ اٌفٛعفٛس ؽّض أٚ اٌىجش٠ذ

. اٌجٍّٙخ ػ١ٍّخ فٟ وٛعبئظ اٌزٛر١بء ٚوٍٛس٠ذ اٌفٛعفٛس أوغ١ذ خّبعٟ اعزخذاَ ِخجش٠ب   ٠ّىٓ .اٌٙىغبٔٛي ؽٍمٟ

 AL2O 3 األ١ٌَّٕٛ أوغ١ذ ِضً اٌغبصٞ اٌطٛس فٟ اٌىؾٛالد ِٓ اٌّبء ٌٕضع أخشٜ ٚعبئظ ٚرغزخذَ

 :اٌزب١ٌخ ا١ٌ٢خ ٚفك اٌفٛعفٛس ؽّض ثٛعبطخ اٌٙىغبٔٛي ؽٍمٟ ِٓ ِبء عضٞء ٔضع رفبػً ٠غشٞ

 
  xاٌؾظٛي ٠زُ فئٔٗ اٌىشث١ٍ١ٔٛخ اٌغٍغٍخ داخً وشثْٛ ثزسح ِشرجطخ (OH-) اٌىؾ١ٌٛخ  اٌّغّٛػخ وبٔذ إرا

 :اٌزبٌٟ اٌّضبي فٟ فشاغ١ب وّب  ِّبوجبد ػٍٝ اٌؾزف رفبػً ٔز١غخ
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ْ   ٚثّب  اٌّضبػفخ ثطخااٌش وشثْٛ ثزسرٟ اٌّشرجطخ اٌّزجبدالد ػذد ف١ٙب رىْٛ اٌزٟ (رجبدال األوضش األٌىٕبد أ

 ٘زٖ فزىْٛ رشِٛد٠ٕب١ِىٟ اٌّفضٍخ ٟٚ٘ سا  شاٚاعزم صجبرب   األوضش ٟٚ٘ ِٕخفضخ رٕش١ظ ثطبلخ رزّزغ )أوضش

 اٌؾزف ٌزفبػً اٌشئ١غٟ إٌّزظ ٟ٘ األٌىٕبد

 2-اٌجٕزبٔٛي ِٓ ٌزفبػً اٌؾزف اٌشئ١ظ إٌّزظ ٘ٛ 2 اٌجٕزٓ ٠ىْٛ اٌغبثك اٌّضبي ففٟ

 اٌّفشٚق اٌّّبوت رشىً رفض١ً فٟ أخشٜ عٙخ ِٓ غ١خااٌفش اإلػبلخ رغبُ٘ .زغفا٠ص  لبػذح ِغ ٠زٛافك ٚ٘زا

trans 

 ٌخاثئص ا١ّ١ٌٓ ٔؾٛ اٌزٛاصْ ؽخاإص ٠ّىٓ ٌٛشبر١ٌٛٗ ٌّجذأ ٚفمب   ٌٚىٓ ػىٛعخ، اٌغبثمخ اٌؾزف رفبػالد رؼذ  

 اٌزفبػالد فٟ إٌٛارظ غ١ٍبْ دسعخ ألْ ِّىٓ ٚ٘زا ثبٌزمط١ش ثؼض ػٓ ثؼضٙب ٚفظٍٙب إٌٙبئ١خ إٌٛارظ

 :ثبٌغذٚي ِج١ٓ ٘ٛ وّب)اٌىؾٛالد( األ١ٌٚخ اٌّٛاد غ١ٍبْ دسعخ ِٓ ألً )األٌىٕبد( اٌغبثمخ

ِمذسا ثـ اٌغ١ٍبْ دسعخ اٌّشوت
o
C 

 282 اٌٙىغبٔٛي ؽٍمٟ

 83 اٌٙىغٓ ؽٍمٟ

 

 عنه والكشف الهكسن حلقي تحضير :التجربة (2
 :اٌالصِخ األدٚاد

 151 عؼخ وال٠ضْ رمط١ش دٚسق ،ًِ 

 ،ِىضف 

  ٚطالد صعبع١خ 

 111 عؼخ اعزمجبي أس١ٌٕخ ،ًِ 

 أٔجٛة 

  اخزجبسأبث١ت 

 َص٠زٟ ؽّب 

 ، 110 عؼخ ث١شش ًِ 

 طغ١ش فظً لّغ 

 15 عؼخ ِذسعخ أعطٛأخ 

 :اٌالصِخ اٌّٛاد

 ٟاٌٙىغبٔٛي ؽٍم 

 85 اٌفٛعفٛس ؽّض % 

 غ١ٍبْ ِٕظّبد 

 اٌطؼبَ ٍِؼ 

 10 وشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ِؾٍٛي % 

 اٌالِبئ١خ اٌظٛد٠َٛ وجش٠زبد أٚ اٌالِبئٟ اٌىبٌغ١َٛ وٍٛس٠ذ 

 ، 95 إ٠زٍٟ وؾٛي% 

 :اٌؼًّ طش٠مخ

 :اٌشىً فٟ وّب اٌزمط١ش عٙبص سوت

 
 رفبػً دٚسق -1

 ؽشاسح ْا١ِض -2

 ٚطٍخ صعبع١خ  -4

 اعزمجبي أس١ٌٕخ -5

 ص٠زٟ ؽّبَ -7

 ٌٍّىضف اٌذاخٍٟ األٔجٛة -8

https://manara.edu.sy/



اٌؼٍّٟ اٌغضء 2- اٌؼض٠ٛخ اٌظ١ذٌخ                                    اٌى١ّ١بء و١ٍخ/  إٌّبسح عبِؼخ   
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 ِضٍظ ِبء ٠ؾٛٞ ٚػبء -9 غ١ٍبْ، ِٕظّبد -6 ِىضف -3

 

 :اٌؼًّ طش٠مخ

 .اٌٙىغبٔٛي ؽٍمٟ ِٓ ؽ 51 اٌزمط١ش دٚسق فٟ ضغ -1

  .%85 اٌفٛعفٛس ؽّض ِٓ ًِ 4 إ١ٌٙب أضف صُ -2

 ص٠زٟ ؽّبَ ضّٓ أٚا ٚ٘بد خف١ف ٌٙت ػٍٝ عخٓ صُ ع١ذا   اٌّض٠ظ خض   اٌغ١ٍبْ ِٕظّبد ِٓ لطغ ضغ -3

130 إٌٝ ١ِضاْ اٌؾشاسح  إ١ٌٙب ٠ش١ش اٌزٟ سحااٌؾش دسعخ رظً ؽزٝ
o
C ٌْزشى١ً وبف١خ اٌذسعخ ٘زٖ إ 

 ٚرٌه اٌّضٍظ ثبٌّبء اٌخبسط ِٓ اٌّجشدح االعزمجبي أس١ٌٕخ فٟ ٚرغ١ّؼٗ اٌّبء ِغ ٚرمط١شٖ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ

83 ٔغج١ب   ِٕخفضخ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ غ١ٍبْ دسعخ ألْ
o
C  ، رغزّشٚ اٌزمط١ش ػ١ٍّخ فٟ ثظءا   ٔالؽظ ٌزا 

 hours-2 3 ِٓ اٌزمط١ش ػ١ٍّخ

  .اٌؼىغٟ اٌزفبػً ؽذٚس ٌّٕغ ثبٌزمط١ش رشىٍٗ ثؼذ ِجبششح اٌٙىغٓ ؽٍمٟ افظً -4

 ٌزشلذ ارشوٙب صُ ا   ع١ذ ٚخض   اٌغبثمخ اإلضبفبد ِغ اٌزمط١ش ٔبرظ ػٍٝ اٌّؾز٠ٛخ االعزمجبي أس١ٌٕخ خز. -5

 لّغ ثٛاعطخ اٌّبئ١خ اٌطجمخ ػٓ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ طجمخ افظً اٌٙىغٓ ؽٍمٟ طجمخ رٕفظً وٟ ل١ٍال

 .)اٌؼ٠ٍٛخ اٌطجمخ)اٌفظً

 ٚصْ إٌٝ ؽٌٛٙبٔبرظ اٌزمط١ش صُ رخٍض ِٓ اٌّبء اٌضائذ صُ  ؽغُ ؽذد -6

 

 

 ِالؽظبد ٘بِخ ٌٍؼًّ:

A- اٌّبء، فٟ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ أؾال١ٌخ ِٓ رخفف وٟ اٌطؼبَ ٍِؼ ِٓ ل١ٍال اٌزمط١ش ٔبرظ إٌٝ ٠ضبف  

B- ُاٌؼبٌمخ اٌفٛعفٛس ؽّض عض٠ئبد ٌزؼذ٠ً % 10 اٌظٛد٠َٛ وشثٛٔبد ِؾٍٛي ِٓ ًِ 3 أضف ؽٛاٌٟ ص 

  ٔبرظ اٌزمط١ش فٟ

C- ٌّذح رشلذ اٌالِبئ١خ ٚارشوٙب اٌظٛد٠َٛ وجش٠زبد أِٚٓ اٌالِبئٟ اٌىبٌغ١َٛ وٍٛس٠ذ ِٓ ؽ 2 ؽٛاٌٟ أضف 

 ِغ ٠زمطش لذ اٌّبء اٌزٞ ٚاِزظبص اٌٙىغٓ ؽٍمٟ رغف١ف أعً ِٓ آخش إٌٝ ؽ١ٓ ِٓ اٌزؾش٠ه ِغ د 51

  .اٌٙىغٓ ؽٍمٟ

D- اٌٙىغٓ ؽٍمٟ ٚلطش ٚعبف ٔظ١ف رمط١ش ثذٚسق اٌزفبػً دٚسق اعزجذي 
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 الكشف عن الرابطة المضاعفة  (3
 اخزفبء فٕالؽظ األٌىٓ إٌٝ Br2\CCl4 ِؾٍٛي ثئضبفخ ٚرٌه األٌىٓ رشىً ِٓ رغش٠ج١ب   اٌزؾمك ٠ّىٓ -

 اٌّضدٚعخ ثطخااٌش إٌٝ اٌجشَٚ أضّبَ ػٍٝ د١ٌال اٌىشثْٛ وٍٛس سثبػٟ فٟ اٌجشَٚ ٌّؾٍٛي ا١ٌّّض  اٌٍْٛ

   .األٌىٓ فٟ اٌّٛعٛدح

 .اٌؾٍمخ ِغزٛٞ ِٓ ِخزٍفز١ٓ عٙز١ٓ فٟ رمغ اٌجشَٚ دارس ألْ ِفشٚق ضُ ثزفبػً اٌزفبػً ٘زا ٠ذػٝ -

 ؽ١ش اٌجٛربع١َٛ ثشِٕغٕبد ِٓ ِّذد ٌّؾٍٛي إٌبرظ اٌّشوت ثأوغذح أ٠ضب   األٌىٕبد رشىً ِٓ اٌزأوذ ٠ّىٓ

 Mno2 اٌٍْٛ ثٕٟ عتاس ٠ٚزشعت 2,1      اٌذ٠ٛالد ٌذ٠ٕب ٠ٕزظ

 اٌّشجؼخ غ١ش ٌٍّشوجبد ا١ٌّّضح اٌزفبػالد (4

 اٌزٞ اٌؼضٛٞ فبٌّشوت ثؼض ػٓ ثؼضٙب ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ اٌفؾَٛ ٌز١١ّض اٌزفبػالد ِٓ ِغّٛػخ رغزخذَ -

 ِشوت ٘ٛ اٌجٛربع١َٛ ثشِٕغٕبد ِؾٍٛي ٠ٚشعغ اٌىشثْٛ وٍٛس سثبػٟ فٟ إٌّؾً اٌجشَٚ ٌْٛ ٠ض٠ً

 .غ١شِشجغ

 رغزط١غ أْ ال )اٌجشٚثبْ ؽٍمٟ ثبعزضٕبء( األٌىبٔبد ٚؽٍمٟ اٌجبساف١ٕبد)األٌىبٔبد( ِضً اٌّشجؼخ اٌّشوجبد -

 .اٌجشِٕغٕبد ٚ اٌجشَٚ ِبء ِغ ا٠غبث١خ ٔز١غخ رؼطٟ

 :اٌجغ١طخ ٚاٌضالص١خ اٌضٕبئ١خ اٌشٚاثظ أعً ِٓ االخزجبساد (5

 رٞ اٌجشَٚ إضبفخ ػٍٝ االخزجبس ٔغبػ ٠ٚزٛلف اٌجشَٚ اٌضٕبئ١خ ثطخااٌش ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ اٌّشوجبد رضُ -

  اٌىشثْٛ وٍٛس سثبػٟ فٟ إٌّؾً CCl4 ِشزك   إلػطبء اٌضالص١خ أٚ اٌضٕبئ١خ ثطخااٌش إٌٝ األؽّش اٌٍْٛ

 اٌٍْٛ ػذ٠ُ اٌجشَٚ صٕبئٟ

 سثبػٟ فٟ إٌّؾً اٌجشَٚ ٌْٛ رض٠ً أْ اٌضٕبئ١خ ثطخااٌش ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ اٌّشوجبد ع١ّغ رغزط١غ ال -

 اٌزفبػً ٌجذء وبف   ثشىً فؼبٌخ ١ٔٛو١ٍٛف١الد رىْٛ فمظ ثبألٌىزشٚٔبد اٌغ١ٕخ فبٌّشوجبد اٌىشثْٛ، وٍٛس

 فال اٌضٕبئ١خ ثطخااٌش وشثْٛ داثزس ِشرجطخ ٌألٌىزشٚٔبد عبؽجخ ِزجبدالد ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ اٌّشوجبد أِب -

 ِغ شذ٠ذ ثجظء ٠زفبػً اٌزٞ اٌفِٛبس٠ه ؽّض ِضً ثجظء ِؼٗ رزفبػً أٚ اٌجشَٚ رضُ أْ غبٌجب   رغزط١غ

 اٌّضبػفخ سثطخ ا اي وشثْٛ ػٍٝ اٌغبؽجخ اٌّغّٛػبد ٌٛعٛد اٌجشَٚ

 اٌؼطش٠خ: ٌٍّشوجبد ا١ٌّّضح االخزجبساد (6

 رفبػً ِضً اٌٍّٛٔخ اٌزفبػالد ثؼض ثبعزخذاَ ٚاأل١ٌفبر١خ اٌؼطش٠خ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ اٌفؾَٛ ث١ٓ اٌز١١ّض ٠ّىٓ -

 اٌىٍٛسٚفٛسَ ِغ اٌجٕضْ رفبػً فؼٕذ AlCl3  ثؾضٛس اٌىٍٛسٚفٛسَ ِغ اٌؼطش٠خ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ اٌفؾَٛ

 ػذ٠ُ ١ِزبْ ف١ٕ١ً صالصٟ إٌٝ ثبإلضبفخ   ١ِزبْ ف١ٕ١ً صالصٟ ٌىٍٛس ٍِْٛ ِؼمذ ٍِؼ ٠زىْٛ AlCl3 ثؾضٛس

 اٌٍْٛ
                                       

 
                                                

 
E-                                       

 
 

 

 :اٌجشَٚ ِغ اٌؼطش٠خ اٌّشوجبد رفبػً (7

 ِؼط١خ ِؼٗ رزفبػً أْ ٠ّىٓ أٚ اٌىشثْٛ وٍٛس سثبػٟ فٟ اٌجشَٚ ِؾٍٛي ِغ اٌؼطش٠خ اٌّشوجبد رزفبػً ال -

 …… .ِغّٛػبد ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ اٌؼطش٠خ اٌؾٍمبد فمظ رغزط١غ ٚ ضُ رفبػً ١ٌٚظ اعزجذاي رفبػً

 اٌجشَٚ ِغ االعزجذاي رؼطٟ رفبػً أْ NR2 OH OR اٌؼطش٠خ ِضً ٌٍؾٍمخ ِٕشطخ

 ٘زا ٌىٓ اٌىشثْٛ، وٍٛس سثبػٟ فٟ اٌجشَٚ ٌْٛ صٚاي اٌضُ رفبػً فٟ اٌؾبي ٘ٛ وّب االعزجذاي رفبػً فٟ ٠ٚؾظً

 أٞ أٚ اٌشّظ ٚسلخ ػجبد خالي ِٓ ػٕٗ اٌىشف ٠ّىٓ اٌزHBrٞ اٌّبء ثشَٚ ؽّض رشىً ِغ ٠زشافك اٌزفبػً

 .االعزجذاي ٚرفبػً اٌضُ رفبػً ث١ٓ ثبٌزفش٠ك ٠غّؼ ٚ٘زا. آخش ؽّضٟ ِشؼش

 اإلػبلخ اٌفشاغ١خ ثغجت اٌشئ١ظ إٌّزظ ٘ٛ ثبسا ثشِٚٛف١ٕٛي اٌّّبوت ٠ىْٛ اٌغبثك االعزجذاي رفبػً فٟ -

 .أٚسرٛ ِٛلغ فٟ

 :إٌبرظ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ ػٓ رغشثخ : اٌىشف (8

 :إٌبرظ اٌٙىغٓ ؽٍمٟ ػٓ ٌٍىشف طش٠مز١ٓ رٛعذ -

 ػٍٝ رؼزّذ األBr2/CCl4ٌٝٚ فٟ اٌجشَٚ ٌّؾٍٛي ا١ٌّّض األؽّش اٌٍْٛ اخزفبء فٕالؽظاٌطش٠مخ األٌٚٝ  -1

 اٌّضبػفخ ثطخااٌش إٌٝ اٌجشَٚ أضّبَ ػٍٝ د١ٌال   اٌىشثْٛ وٍٛس سثبػٟ ِؾٍٛي ثئضبفخ
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 ِٓ ِّذد ثّؾٍٛي إٌبرظ اٌّشوت ثأوغذح أ٠ضب   اٌٙىغٓ ؽٍمٟ رشىً ِٓ اٌزأوذ ٠ّىٓاٌطش٠مخ اٌضب١ٔخ:  -2

 2 ٠ٚزشعت اٌٍْٛ اٌج1,2ٟٕ اٌذ٠ٛالد ٌذ٠ٕب ٠ٕزظ ؽ١ش   %1رشو١ضٖ        :    اٌجٛربع١َٛ ثشِٕغٕبد

 
 :اٌؼًّ طش٠مخ -

 ثشِٕغٕبد ِؾٍٛي ًِ 0.5 اخزجبس أٔجٛة فٟ خز -1

 ٘ىغٓ ؽٍمٟ ًِ 0.5 إ١ٌٙب أضف -2

 ل١ٍال   األٔجٛة ؽشن -3

 إٌّغ١ٕض أوغ١ذ ِٓ ثٕٟ ػىش ٠ٚظٙش األسعٛأٟ اٌجشِٕغٕبد ٌْٛ ٠خزفٟ -4
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 :   والرابعةالثالثة الجمسة العممية 
 Alcohols األغوال

 بعدة طرائق كحولية)الغولية(الكشف عن زمرة ال التجربة: اليدف من

 في:أن يكتسب الطالب ميارات  الجمسة:أىداف 

  غوالتسمية األتذكير  -1

  األغوال خصائص التعرف عمى  -2

 .لألغوال، الكاشف العام غوالكيفية الكشف عن األ -3

 

 كربون بذرة مرتبطة OH-ىيدروكسيل مجموعة عمى جزيئاتيا تحتوي عضوية مركبات األغوال :األغوالمقدمة  (١

 :التالية األمثمة في كما بسيطة، الكيمية جذور مع مرتبطة تكون أن الوظيفية المشبعة الكربون لذرة يمكن إذ مشبعة

 
 األغوال عن والكيتونات األلدىيدات تمييز معتدلة. يمكن مركبات والكيتونات واأللدىيدات االسترات األغوال من كل تعد -

 أن حين في الكاشف، ىذا مع يجابياً إ اً اختبار  تعطي التي زيناىيدر  نتروفينيل ثنائي- 4,2 الكاشف مع بالتفاعل تار تواألس

 االختبار ىذا التعطي تاواألستر  األغوال
 نتوجيني،االكز  االختبار طريق نع (OH-))الغولية (الكحولية عنالمجموعة  الكشف يمكن أخرى جية من -

 ذلك إلى واستناداً  معيا تتفاعل ال االسترات أن حين في لوكاس، كاشف ومع األسيتيل كموريد مع األغوال تتفاعل كما  -

 الثالثية األغوال بينما ،بسيولة والثانوية األولية األغوال تتأكسد ذلك إلى إضافة .االسترات عن األغوال تمييز يمكن

 والثانوية األولية األغوال بين لمتمييز الكروم بحمض واألكسدة لوكاس كاشف مع التفاعل يستخدم .تتأكسد فال تاواألستر 

 .الثالثية واألغوال

 حمض مع بالتفاعل والثالثية والثانوية األولية األغوال بين التمييز) Lucas Testلوكاس  اختبار (2

 ) :التوتياء كموريد بوساطة الماء كمور

 األغوال تفاعالت في OH–المجموعة حركية في االختالف عمى باالعتماد والثالثية والثانوية األولية األغوال بين التمييز نستطيع

 :المركز الماء كمور حمض في التوتياء كموريد محمول مع
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 تتفاعل حين في الموافق، الثالثي األلكيل كموريد من مميزة طبقة معطية لوكاس كاشف مع بسرعة الثالثية األغوال تتفاعل حيث

 التمييز يمكن أخرى جية من  العادية، رةاالحر  درجة في الكاشف مع األولية األغوال تتفاعل ال بينما واضح، ببطء الثانوية األغوال

 مع التفاعل، سرعتي بين واضحاً  الفرق فيكون التفاعل في وحده المركز الماء كمور حمض باستعمال والثالثية الثانوية األغوال بين

 .فقط الثالثية األغوال تتفاعل العادية الشروط في إنو إذ والثالثي الثانوي الغول

 :األسيتيل كموريد مع التفاعل (3

 الكربوكسيمية، الحموض كموريدات مع أو ماءاتيا بال مع أو الكربوكسيمية الحموض مع تفاعميا طريق عن تاأستر  األغوال تشكل

 :المعادلة حسب التفاعل يتم حيث تفاعميا، وسرعة لفعاليتياا ً ر نظ الحموض كموريدات استعمال عادة ويفضل

 

 .بسيولة ذلك عن الكشف ويمكن ،لمحرارة ا ً ناشر  عادة التفاعل يكون

 :الكرومي بالمزيج األكسدة (4

 وتتحول الدىيدات إلى األولية األغوال تتحول حيث والثانوية، األولية األغوال بين لمتمييز الكرومي بالمزيج األكسدة تستخدم

 الدىيد الناتج الكربونيمي المركب فإن فيمينغ محمول إرجاع المتقطر التفاعل ناتج بوساطة أمكن فإذا كيتونات، إلى الثانوية األغوال

 :ثانوي غول مصدره كيتون الكربونيمي المركب يكون ذلك وخالف أولي، غول مصدره

 
 ميتيل2- و) البوتيل ثانوي غول-2 (والبوتانول)البوتيل نظامي غول (1-البوتانول عمى االختبار ىذا أجر :االختبار مركبات

 .) البوتيل ثالثي غول-2 (البوبانول

 النقي األسيتون من 1mlفي  الصمب الغول من 10mg أو السائل الغول من ml حوالي راختبا أنبوب في ضع :العمل طريقة

 ذا المحمول سخن ،3 % البوتاسيوم كرومات ثنائي محمول من ml 1و  10 % الكبريت حمض محمول من ml 0.5 إلييا وأضف

Cr) الكروم أكسيد أمالح لون)المخضر  األزرق المونإلى  المون تغير بداية حتى ىادئ ليب عمى البرتقالي المون
3
+ III سوف 

 .برتقالياً  المحمول لون وسيبقى ثانية 2 خالل الثالثي الكحول ثانية. ال يتأكسد 2 خالل المون يظير

 R – CH(-OH) –CH 3 النمط من األغوال زتميي :اليودوفورم اختبار (5

اليودوفورم اختبار )اليودوفورم  تشكل تفاعل بوساطة بسيولةCH (– OH) – CH3 – المجموعة تحوي التي األغوال تمييز يمكن
 سباً ار  لتعطي الصوديوم ىيدروكسيد اليود فيمع تشكيل  المجموعة ىذه المتضمنة األغوال تتفاعل إذ The iodoform testمع )
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C 119انصياره درجة (CHI3 ماليودوفور  من أصفر
o
-)النمط ىذا من األغوال أكسدة خالل من التفاعل ىذا يجري (

CHOHCH3) المجموعة تحوي التيحالة  في الدىيد األسيت أو) الموافقة كيتونات ميتيل معطية: (R=H  التفاعل وفق: 

 

 :اليودوفورم إلعطاء الييدروكسيد وشاردة اليود مع كيتونات ميتيل ذلك بعد يتفاعل

 

 الصوديوم يود مع (جافيل ماء) الصوديوم كموريديت تحت من مزيج التفاعل ىذا ءاإلجر  األحيان بعض في يستعمل

 :اآلتي بالشكل السريع التوازن حدوث عمى ذلك في ويعتمد

                         

 ثالثي غول-2 (البوبانول ميتيل 2-و) البوتيل ثانوي غول-2 (والبوتانول اإليتيمي الغول عمى االختبار ىذا أجر :االختبار مركبات

 .) البوتيل

 :العمل طريقة

 من ml 1 إليو واضف اإليتيمي الغول من أو-2 البوتانول من أو األيزوبروبيمي الغول من ml 0.5 جاف اختبار أنبوب في ضع

  .البوتاسيوم يود في اليود محمول من ml 1 إلييا وأضف %10 الصوديوم ىيدروكسيد محمول
 اليود محمول من صغيرة كمية اليود لون زوال بعد ثانية أضف ثم دقيقتين، لمدة oC 60 الدرجة عند مائي حمام في المحمول سخن

  ئداالز  اليود لون زوال حتى %10 الصوديوم ىيدروكسيد محمول من راتقط عدة ذلك بعد أضف  قميال وسخن البوتاسيوم يود في

 .ئحتياار  وميز افصميا تشكمت، قد ءاالصفر  اليودوفورمبمورات  كانت إذا فيما والحظ الماء من ml 15 إليو أضف أو األنبوب برد
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 : والسادسة الخامسة العممية الجمسة
 

 Carboxylic Acids الكربوكسيمية الحموض

 

 بعدة طرائق الحموض الكربوكسيميةالكشف عن زمرة  التجربة: اليدف من

 في:أن يكتسب الطالب ميارات  ة:الجمسأىداف 

  الحموض الكربوكسيمية خصائص التعرف عمى  -1

 لمحموض الكربوكسيمية باإلضافة كيفية التمييز بين حمضين كربوكسيمين.الكاشف العام  معرفة -2

 مجموعة مع مرتبطة  [- C(=O)-] كربونيل مجموعة عمى تحتوي التي العضوية المركبات تدعى: مقدمة (١

 الكربوكسيمية، وتدعى بالحموض [(C(=O) -OH-]مشتركة وظيفية مجموعة شكل عمى (OH-)ىيدروكسيل

 COOH–أو CO2H- ب اختصار ليا ويرمز بمجموعة الكربوكسيل الوظيفية المجموعة

 الدىنية المواد تؤلف التي تااالستر  أركان أحد لكونيا الدىنية، الحموض باسم الكربوكسيمية الحموض بعض تعرف -

 .الدىون طبيعة تشبو طبيعتيا وألن الدىون، مذيبات في بل الماء، في ذوابة غير ولكونيا الطبيعية

 Physical properties الفيزيائية الخواص (2

 بينما النسب، بشتى بالماء تمتزج مميزة، حادة ئحةار  ذات المون عديمة سوائلC 3)) حتى الدنيا الكربوكسيمية الحموض -

 قابمية وتنقص مقبولة، غير ئحةابر  وتتمتع زيتية سوائل فيي C4 – C9) مرتبة من جزيئاتيا أطوال التي الحموض

 في الشكل بمورية صمبة فيي فوق فما C10 مرتبة .من التي الحموض أما الجزيئية، نيااأوز  بازدياد الماء في انحالليا

 مرتفعة انصيار درجات وذات العادية رةاالحر  درجة

 كما بينيا، فيما قوية ىيدروجينية روابط تشكيل عمى قادرة وىي قطبية، مركبات بأنيا الكربوكسيمية الحموض تتصف -

 .أيضا الماء جزيئات مع ىيدروجينية روابط تشكل

 تحديد تجارب تشير .الكربون تاذر  من العدد نفس تممك التي الكحوالت غميان درجات من أعمى غميانيا درجات وتكون -

 :حد ثنائي من يتألف منيا كال أن الخل وحمض النمل حمض من لكل الجزيئي الوزن

 
 

 :التالية الصيغة تبين كما الييدروجينية بطةاالر  تشكل إلى التجمع ىذا يعود
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 Reaction of Carboxylic Acids الكربوكسيمية الحموض تفاعالت (3

 :التالي التوازن الماء في انحالليا لدى تعطي فيي تشردىا، بسبب الحمضية بخاصتيا الكربوكسيمية الحموض تتميز

 
 زمرة أن إلى ذلك ويعود  الكحوالت، حالة في منيا أكبر بسيولة تتشرد الكربوكسيمية الحموض في O – Hالروابط  بأن يالحظ

 O – H:بطةاالر  تشرد يسيل ما وىذا باتجاىيا االلكترونات تسحب [C(=O)-OH-]المجموعة في الكربونيل

 
 :الكربوكسيمية الحموض في الحموضة يفسر الذي األىم العامل الطنين، حادثة بسبب الكربوكسيالت شاردة رااستقر  يعتبر

 
 الماء في تشردىا ثابت يبمغ حيث ضعيفة حموضا الكربوكسيمية الحموض تعتبر

(Ka=10
-4
– 10

- 5
    pK= 4 –5) ، تتفاعل  .أمالحو من هعمى طرد قادرة فيي وبالتالي الكربون حمض من أقوى وىي 

 الحموض تنحل كما الموافق، الممح ومشكمة الييدروجين محررة بيةاالتر  والقموية القموية المعادن مع الكربوكسيمية الحموض

 (NaOH) القمويات مع أيضا تتفاعل التي الفينوالت عن بذلك وتتميز أمالحا، مشكمة القموية المحاليل في عام بشكل الكربوكسيمية

 ىذا باستخدام يسمح الذي األمر  NaHCO3 الصوديوم بيكربونات مع أمالحو من الكربون حمض طرد عمى قادرة غير لكنيا

 .العضوية المركبات من الصنفين ىذين بين لمفصل التفاعل

 .H2O أو CO2 نزع مثل أخرى لتفاعالت الكربوكسيمية الحموض في الكربوكسيل مجموعة تخضع

 وأمالحيا الكربوكسيمية لمحموض العامة الصفات( 4

 :المائي المحمول pH قياس (١-4

 فإن حمضاً  المركب كان فإذا ، pH ورق باستخدام pH قيمة وحدد لو مائياً  محموالً  حضر الماء، في منحالً  المركب يكون عندما

 الميتانول أو اإليتانول في حميا فيمكن بالماء تنحل ال التي المركبات إلى بالنسبة أما .منخفضة pH قيمة لو سيكون المحمول
 الكحول من تاقطر  عدة بإضافة العكر لايز  عندىا المحمول، يتعكر حتى الماء إليو يضاف ثم الكحول في أوالً  المركب يحل .والماء

  pH ورق باستخدام لو pH قيمة تحدد ثم

 :الصوديوم بيكربونات مع التفاعل( 4-2

 .الكربون أكسيد ثنائي غاز من فقاعات انطالق ستالحظ % 5 الصوديوم لبيكربونات مائي محمول مع الحر الحمض معالجة عند
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 :الفضة تانتر  اختبار( 4-3

 في اآلزوت، حمض إليو يضاف عندما ينحل الذي الفضة، تانتر  مع سباً ار  بتشكيميا خادعاً  اً اختبار  الكربوكسيمية الحموض تعطي

 .اآلزوت حمض إليو يضاف عندما لال ينح الفضة ىاليد سبار  أن نجد حين

 :الباريوم ماءات مع أو الصودي الكمس مع التفاعل( 4-4

 يمكن ىيدروجينية فحوم أو األحيان بعض في لمتطاير قابمة مركبات وتشكل الكربوكسيمية المجموعة نزع إلى عادة التفاعل ىذا يقود

 :ئحتوار  بتحسس تمييزه نستطيع منيا وكل الفينول يعطي الساليسيميك وحمض البنزن يعطي مثال البنزوئيك فحمض تمييزىا،

 

 :والفينوالت الكحوالت مع التفاعل (5_4

 التعرف يمكن التي تااالستر  معطية كوسطاء القوية الحموض بحضور والفينوالت الكحوالت مع الكربوكسيمية الحموض تتفاعل

 :التالية المعادلة حسب تفاعميا لسيولة الكربوكسيمية الحموض أمالح استخدام التفاعالت ىذه في يفضل .ئحتياار  ب عمييا

                                               

 :الحديد كمور مع التفاعل( 4-6

 :المعادالت حسب البني المون ذي ممونة منتجات معطية الحديد كمور مع الكربوكسيمية لمحموض المعتدلة األمالح معظم تتفاعل

(RCOO) Fe(OH) المركب تشكل نتيجة مميزة ورواسب  

 
 الحموض وخاصة الكربوكسيمية، الحموض عن لمكشف المستخدمة التفاعالت أىم من التفاعل ىذا يعتبر

 الحمض جزيئات تعيق إذ معتدال، الكربوكسيمي الحمض ممح محمول يكون أن االختبار ىذا ويتطمب البسيطة،

 من الزيادة تعطي كما رسب، ا ال تشكل أو المون ظيور المعدلة غير

 الحمض بتعديل المعتدل الحمض محمول يحضر لذلك الحديد، ماءات من ر ا محم بنيا رسبا ا األساس
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 النشادر من الزيادة تبخر ثم ،) الشمس عباد ورقة بواسطة ذلك يختبر (النشادر من قميمة بزيادة
. 

 :الكربوكسيمية لمحموض التمييز أو التفريق تااختبار ( 5

 pH قيمة وحدد لو مائياً  محموالً  حضر الماء، في منحالً  المركب يكون عندما :المائي المحمول pH قياس 1-

 إلى بالنسبة أما .منخفضة pH قيمة لو سيكون المحمول فإن حمضاً  المركب كان فإذا ، pH ورق باستخدام

 ثم الكحول في أوالً  المركب يحل.والماء الميتانول أو اإليتانول في حميا فيمكن بالماء تنحل ال التي المركبات
 لو pH قيمة تحدد ثم الكحول من تار  قط عدة بإضافة العكر لايز  عندىا المحمول، يتعكر حتى الماء إليو يضاف

 . pH ورق باستخدام

 لبيكربونات مائي محمول في العضوي المركب من صغيرة كمية حل :الصوديوم بيكربونات مع التفاعل - 2

 ثنائي غاز من فقاعات انطالق ستالحظ حمضاً  المركب كان فإذا ، بانتباه المحمول قبار  و ، % 5 الصوديوم

 . الكربون أكسيد

                                               

 تبع الخطوات األتية :ا الحديد كموريد مع التفاعل 3-
 الماء، من تار  قط 3 و الثمجي الخل حمض من تاقطر  3 اختبار أنبوب في ضع -٦

التعادل(  نقطة إلى الوصول حتى %10 الصوديوم ماءات محمول من قطرة 2 – 3 من الناتج المحمول إلى أضف ثم  -2
 ،) الشمس عباد ورقة بواسطة استعن

 تشكل نتيجة المصفر األحمر بالمون المحمول يتمون ،%1الحديد كموريد محمول من قطرة 3 – 2 من ذلك بعد أضف -3

  .             الحديد خالت

 المحمول أما خالت من محمر بني راسبويتشكل  الحديد أمالح حممية بسرعة فتجري الغميان حتى الناتج المحمول سخن -4

 وال المون عديم فيو الراسب الماء في لالنحالل القابمة غير األساسية الحديد                ،فوق الطافي

  .الجارية التفاعالت معادالت واكتب مالحظاتك سجل .الحديد شوارد عمى يحتوي
  :التجربة كرر

 البنزوئيك حمض من تابمور  عدة خذ -٦

  ،1 %الصوديوم  ىيدروكسيد محمولمن  تاقطر  8 -6 من إلييا أضف ثم -2

 ،1 % الحديد كموريد محمول من تاقطر  3-2من  إليو أضف ثم -3

 .األساسية الحديد بنزوات من لموردي مائل أصفر رسب ا فيتكون جيدا، األنبوب خض  -4
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 الكربوكسيمية الحموض لبعض المميزة الصفات (6

A- النمل( الفورميك حمض Formic acid H-COOH (: أحادية العضوية الحموض أبسط ىو الفورميك حمض 

 سائل ىو النمل، سم وفي الشوح شجر قاوأور  صاالقر  نبات في ويوجد النمل من مرة ألول استخمص وقد الكربوكسيل،

o بالدرجة ويغمي الذع، وطعم واخزة ئحةار  ولو المون عديم
C 100. 5 الدرجة تحت صمبا ويكون  oC8 أمالحو تسمى 

 . بالفورميات
 :الحمضية لموظيفة إضافة الدىيدية وظيفة عمى يحتوي بأنو النمل لحمض المفصمة الصيغة تظير

 
 العضوية التفاعالت في غالبا ويستخدم األخرى الكربوكسيمية لمحموض خالفا مرجعة بخواص يتمتع فيو وبالتالي

 :المعادلة حسب الفضية ةآالمر  يعطي الفضة أكسيد يرجع فيو كمرجع،

 
 :المعادلة حسب الزئبق كموريد يرجع كما

                                

 
 :المعادلة حسب والماء الكربون أكسيد ثنائي غاز إلى البوتاسيوم برمنغنات بواسطة بسيولة ويتأكسد

 
 

 وفق الماء بخار مع السام الكربون أكسيد أول غاز مطمقا المركز الكبريت حمض بتأثير أمالحو وتتفكك النمل حمض يتفكك

 :التالية المعادلة

 
 

 .أزرق بميب فيشتعلx مؤنف أنبوب فوىة من خروجو فور إشعالو إلى يمجأ الكربون أكسيد أول غاز سمية من ولمتخمص
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B- االيتانوئيك ) الخل حمض Acetic acid CH3COOH ( بالدرجة ويغمي واخزة ئحةار  ذو المون عديم سائل وىو. 

      
       بالدرجة (100 % تركيزه خل حمض) الالمائي الخل حمض يتجمد  

 حيث من الثمج تشبو تواوبمور  ،  

 من الممدة المحاليل تستخدم (Galcial acetic acid) الثمجي الخل بحمض تسميتو جاءت ىنا ومن الخارجي المظير

 نمو يمنع حامضيا وسطا يعطي ألنو الحافظة خواصو وتعود والتخمي الحفظ عمميات في( المائدة خل) 6 %الخل حمض

 أكسيد الزرنيخي ماء بال مع ويعطي ذكية، روائح ذات تاأستر  الكحوالت مع الخل حمض يعطي .التعفن وبكتريا فطور

 الخالت أمالحو أو الحر الخل حمض من آثار عن بالكشف التفاعل ىذا يسمح حيث الكريية، ئحةاالر  ذا الكاكوديل

 :التالي التفاعل حسب)

                                                            

 الكاكوديل أكسيد          

 .الكاكوديل أكسيد تشكل نتيجة ئحةاالر  كريية بيضاء أبخرة وتصاعد سوداء كتمة التفاعل عن ينتج

 

C- البنزوئيك حمض:C6H5COOH في االنحالل قميمة المون، عديمة رت ا بمو شكل عمى مركب البنزوئيك حمض 

C قابل وىو أكثر، وىو الماء،
o
 مع يشكل.   250انصياره درجة من بالقرب لمتصعد بالدرجة رتو ا بمو تنصير ، 122 

 :التالية المعادلة حسب لمدموع المسيل البنزويل ربد كمو مركب الفوسفور كمور خماسي

                                          

 (الفموريسين يشكل وال السيناميك حمض عن لتميزه (البوتاسيوم برمنغنات محمول مع إيجابية نتيجة البنزوئيك حمض يعطي ال

 .)الفتاليك حمض عن لتميزه

 

D- المون عديم صمب مركب الصفصاف أو الساليسيميك حمض  :الصفصاف حمض أو الساليسيميك حمض 

 وينصير وااليتر االيتيمي الكحول في ينحل أنو كما الساخن، الماء في وينحل البارد، الماء في االنحالل قميل ئحة،اوالر 

C 155 بالدرجة
o
 أكسيد ثنائي وغاز الفينول معطيا السريع بالتسخين ويتحمل بالتسخين الساليسيميك حمض يتسامى 

 .الكربون

C  220–218بالدرجة ينصير الذي الساليسيميك حمض بروم ثنائي من أبيض سباار  البروم ماء مع يعطي
o 

 
 ) :  البتول زيت)المميزة ئحةاالر  ذات المتيل ساليسيالت المركز الكبريت حمض بحضور الميتيمي الكحول مع ويعطي
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E- ليكااألوكز  ) الحماض حمض:HOOC-COOH (189.5انصياره درجة صمب مركب الحماض حمض C
o
 ، 

 مع المائية محاليمو من الحمض ىذا يتبمور .صعبا الدرجة ىذه قياس يجعل مما درجة االنصيار إلى وصولو قبل يتصعد
C 100من الدرجة بالقرب الماء من جزيئين

o  المعادلة حسب تبموره ماء ويفقد الصوديوم فورميات من ويحضر: 

 
 البوتاسيوم برمنغنات بواسطة يتأكسد فيو مرجعة، خواص الحماض حمض يظيرو  الت،اباألوكز  تواواستر  أمالحو تسمى -

 :والماء الكربون أكسيد ثنائي غاز معطيا

                                                            
 

 معطيا بدوره يتفكك  جزيء المركز الكبريت حمض بحضور تسخينو لدى الحمض يفقد CO الذي النمل حمض يتشكل -

 :المعادلة بحسب والماء الكربون أكسيد أول غاز

 

 من) الخل حمض في االنحالل عديمة الكالسيوم زالت ا أوك المنحمة الكالسيوم أمالح مع الحماض حمض يعطي

 (الخل حمض في االنحالل عديم الوحيد الكالسيوم ممح ىو الكالسيوم زالت ا أوك ألن الخل حمض استخدام الضروري

 :الكالسيوم زالت ا أوك تشكل معادلة يمي وفيما

 
 .البول رواسب عمى الطبية المخبرية تااالختبار  ءاإجر  عند غالبا الكالسيوم التاأوكز  تابمور  تشاىد
 :عنو والكشف الكموروفورم من النمل حمض تحضير -
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:[Ag(NH3)2]OH النشادري الفضة ماءات محمول :التفاعل كاشف تحضير 

  : يمي كما ويحضر األلدىيدية الوظيفة عن لمكشف النشادري الفضة ماءات محمول يستخدم

 حلّ  نظامي 2 الصوديوم ماءات محمول من قطرة ليا أضف و نظامي 2.0 الفضة تانتر  محمول من قطرة اختبار أنبوب في ضع

 أنبوب في خذ. الماء من وقطرتين نظامي 2 االمونيوم ماءات محمول من قطرتين بإضافة الفضة اوكسيد من المتشكل سباالر 

 حتى خفيف ليب عمى األنبوب سخن نظامي 2 الصوديوم ىيدروكسيد محمول من تاقطر  عدة ليا أضف الكموروفورم قطرة اختبار

 النشادري الفضة ماءات كاشف األنبوب في صب ) الصوديوم فورميات /الصوديوم نمالت يتشكل( الكموروفورم قطرة تختفي

 .اسود رسب ا بشكل وتترسب لمفضة سريع ارجاع فيحصل المحضر

 
Sodium formate   
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  السابعة العممية الجمسة

 Phenols الفينوالت
 الكشف عن زمرة الفينول بعدة طرائق التجربة:اليدف من 

 في:أن يكتسب الطالب ميارات  الجمسة:أىداف 
 تسمية الفينوالت تذكير  -1

 خصائص الفينوالت التعرف  -2

 لمفينوالت.الكاشف العام  الفينوالت،كيفية الكشف عن  -3
 :بالفينوالت العطرية، بالحمقة مباشرة مرتبطة الييدروكسيل مجموعة فييا تكون التي العضوية المركبات تدعى مقدمة: (٦

Phenols 

Z 

 حموضة الفينول األكثر نترو ثالثي باستثناء (الكربوكسيمية الحموض من حموضة أقل أنيا اال ،حمضيةخواصا  الفينوالت تممك

  .pKa 5 من قريبة عادة الكربوكسيمية لمحموض تكون بينما 10 لفينول pka تساوي قيمة حيث ،) منيا
 األكثر ىيدروكسيد الصوديوم محمول مع تتفاعل بينما ،الصوديوم بيكربونات محمول مع ال تتفاعل الفينوالت أن نجد ىنا من

 .أساسية

 :متعددة الييدروكسيل وفينوالت الييدروكسيل أحادية فينوالت إلى الييدروكسيل مجموعات عدد بحسب الفينوالت تقسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH3

OH

OH

CH3 CH3

OH
2-Methylphenol

(o- Cresol)
3-Methylphenol

(m- Cresol)
4-Methylphenol

(p- Cresol)

OH

OH OH

OH OH

OH
1,2-Benzenediol

(Catechol)
1,3-Benzendiol

(Resorcinol)
1,4-Benzenediol
(Hydroquinone)

https://manara.edu.sy/



اٌؼٍّٟ اٌغضء 2- اٌؼض٠ٛخ اٌظ١ذٌخ                                    اٌى١ّ١بء و١ٍخ/  إٌّبسح عبِؼخ   
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 :التحضير( 2

 :السمفونيك أريل لحموض القموي االنصيار (٦-2

 األريل لياليدات القموية ( الحممية2-2

 

 الكومن أكسدة( 2-3

 
 الديازونيوم أمالح تفكك (2-4

 االستخالص (2-5

 Physical properties الفيزيائية ( الخواص2-6

  .سائمة m–cresolمثل  الفينوالت الكيل مركبات بعض ولكن صمبة، مركبات بأنيا عموما الفينوالت تتصف -
  .مميزة رائحة الفينوالت من األعظم القسم يممك -
 جزيئية، بين ىيدروجينية تشكيل روابط عمى قادرة يجعميا الفينوالت جزيئات في الييدروكسيل مجموعات وجود إن -

 لمفينول فمثال الجزيئي الوزن تممك نفس التي الييدروجينية الفحوم غميان درجات من أعمى غميانيا درجات فإن وبالتالي

bp, 182 C غميان درجة
o التولوين غميان درجة من 70 ب أعمى وىي bp110.6 C

o المركبين كال أن من الرغم عمى 

  .الجزيئي الوزن نفس يممكان
الماء  جزيئات مع قوية ىيدروجينية روابط تشكيل عمى مقدرتيا الماء بسبب في معتدلة انحاللية الفينوالت تممك -

 درجات ارتفاع يفسر وىذا الفينول جزيئات بين الييدروجينية الرابطة  .O-H قوة لزيادة لمرابطة تؤدي العالية واالستقطابية

 .األغوال مع بالمقارنة الفينوالت غميان

 المحاليل الممددة في حتى قوية مطيرة بخواص الفينوالت جميع تتمتع حيث مطيرة كمواد والكريزوالت الفينوالت تستخدم -

 جدا

 :زأو التميي التفريق اختبارات( 3

 شوارد مشكمة الصوديوم ىيدروكسيد محمول مع الفينوالت تتفاعل :الصوديوم ىيدروكسيد محمول مع التفاعل (٦-3

 ممونة عادة تكون التي ،phenolate ions الفينوالت
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. 

 التالية الصيغة ليا ممونة معقدات FeCl3 الحديد كمور مع الفينوالت معظم تعطي :الحديد كمور مع ( التفاعل3-2

2ArOFeCl، الموجبة الشاردة ىي ممونة شاردة تتضمن والتي ArOFe
 ويمكن أزرق بنفسجيا أو لونا الفينوالت معظم تعطي ++

 أخضر أو لونا احمر الفينوالت بعض مشتقات تعطي أن

 ويكون االختبار ىذا في إيجابية نتيجة تعطي أن اإلنول من عالية نسبة تحوي والتي الكربونيمية أيضا لممركبات يمكن -

 الممون التفاعل يكون .الماء وليس في آخر عضوي مذيب في أو الغول في مذابة المادة كانت وضوحا إذا أكثر المون

 .في الكموروفورم مذابة الفينوالت تكون عندما   جدا وحساس الغول من الماء في حساسية أكثر لمفينوالت

 .الساليسيميك حمض :االختبار مركبات

 (1) تجربة

 .الماء من ml 3-2 في وحميا الساليسيمك حمض من بمورات 3 اختبار أنبوب في ضع -٦

 .مميز بنفسجي لون يظير عندئذ ،% 3FeCl 3 محمول من قطرة 2-1 إليو وأضف  -2

 (2) تجربة

 %1 الكاتيكول محمول من قطرات 3 األول في وضع اختبار أنابيب ثالثة خذ -٦

  %1 ريزورسينول محمول من قطرات 3 الثانياالنبوب  فيضع    -2

 ،%1 ىيدروكينون محمول من قطرات 3 الثالث االنبوب فيضع  -3

 األول األنبوب في يظير ، % 3 الحديد كمور محمول من قطرة 2-1 األنابيب ىذه من كل إلى أضف ثم  -4

 .أصفر لون الثالث وفي بنفسجي لون الثاني وفي أخضر لون

  :اآلزوتي حمض مع التفاعل (3) تجربة

 النتروزو مركبات تدخل .النتروزو مركبات اآلزوتي حمض مع شاغرا، بارا مواقع فييا يكون التي الفينوالت تعطي

 الكاوي الصود في ذوابة تكاثف نواتج معطية الفينول من زيادة مع الكبريت حمض بوجود تكاثف تفاعالت في

 :التالية المعادالت وفق األزرق أو األخضر المون وتكسبو
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  التاسعةو  الثامنةالعممية  الجمسة 

 Aldehydes and Ketones والكيتونات األلدىيدات

 

 بعدة طرائقالكيتونية والزمرة الدىيدية : الكشف عن زمرة  التجربة اليدف من

 أىداف الجمسة : أن يكتسب الطالب ميارات في :

 التمييز بين الدىيدات والكيتونات . -1

  الدىيدات والكيتونات . خصائص التعرف عمى  -2

 .والتمييز بين الدىيدات والكيتونات كيفية الكشف -3
 مقدمة :  (٦

  [-C(=O)-]مجموعة الكربونيل  تحتوي عمى عضوية والكيتونات مركباتاأللدىيدات 
 بالكيتونات دعيت منيما لكل بجذر أو أريميين أو ألكيمين بجذرين الكربونيل جموعةمارتبطت  فإذا -

         

 الجية من ىيدروجين وبذرة (أريمي أو ألكيمي بجذر أي) جية من كربون بذرة المجموعة ىذه ارتبطت إذا أما -

 عن عبارة االرتباط زمرتي إن حيث ألدىيد الفورم القاعدة ىذه عن ويشذ R-CO-H ألدىيد ىو الناتج فإن األخرى

 H-CO-H ىيدروجين ذرتي

 تحصل ال بحيث مناسبة شروط في الموافقة الكحوالت أكسدة أىميا عديدة بطرق والكيتونات األلدىيدات تحضر -

 :الناتج الكيتون أو لأللدىيد الحقة أكسدة

 الثانوي الغول أكسدة من الكيتون عمى نحصل حيث -

         
   

       

 األولي الكحول أكسدة من األلدىيد عمى نحصل بينما -

          
   

      

 :الفيزيائية الخواص (2

 صمبة، مواد أو سوائل األخرى والحدود غاز، )ألدىيد الفورم( النمل ألدىيد 

  الجزيئية نيااأوز  بازدياد الماء في انحالليتيا وتنقص الماء في حمولة األليفاتية األولى الحدود. 

 بالفورمول ويدعى % 73 بتركيز مائي محمول شكل عمى ألدىيد الفورم يستعمل 

 العضوية لممواد جيدة محالت الكيتونات وتعتبر العضوية المحالت في المركبات ىذه جميع تنحل. 

  العطور ومزج حل   في باستخداميا يسمح الذي األمر مقبولة ئحةار  األلدىيدات بعض تممك. 
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 -C=O–الكربونيمية الزمرة وجود إلى األولى بالدرجة تعود   :والكيتونات األلدىيدات الكيميائيةخواص  (3

         الكيتونات في        األلكيميتين الزمرتين إلى ذلك ويعود األلدىيدات من فعالية أقل الكيتوناتحيث 

 من تقمل وبالتالي الكربونيمية الزمرة كربون ذرة باتجاه  باالكترونات تدفع فيي موجب تحريضي تأثير تممك     

 اإلعاقة تكون     الزمرة    استقطابية من تقمل وبالتالي  الزمرة ىذه في الكربون ذرة عمى الموجبة الشحنة

 فالمنتج( R عن عوضاً  H) األلدىيدات حالة في منيا الكيتونات حالة في أكبر الوجوه رباعي الضم منتج في غيةاالفر 

  .أبطأ بالتالي التفاعل ويكون أكثر بصعوبة يتشًكل الكيتون يوافق الذي

  المؤكسدات تجاه سموكيا خالل من والكيتونات األلدىيدات بين الفعالية في الفروق تظير -

 بتأثير إنما الكروميك حمض مثل فحسب القوية المؤكسدات بتأثير ليس بسيولة تتأكسد فاأللدىيدات 

  النحاس وىيدروكسيد الفضة أكسيد مثل الضعيفة المؤكسدات

  الكرومي والمزيج البوتاسيوم برمنغنات مثل القوية المؤكسدات بتأثير إال تتأكسد ال أماالكيتونات 
  االختبار، ىذا والثانوية األولية األغوال تعطي ،رةاوبالحر 

 الكربونيل مجموعة وجود من التأكد يتم لم إذا والكيتونات األلدىيدات تشخيص في مفيداً  اليكون وبالتالي
 مع إيجابياً  االختبار ىذا يكون ،حيث زيناىيدر  نتروفينيل ثنائي – 4,2 مع اختبار ءابإجر  المركب في

  االختبار ىذا األغوال تعطي ال حين في والكيتونات األلدىيدات
 أكسدة سيولة عمى تعتمد والتي األلدىيدية الوظيفة عن لمكشف األخرى تااالختبار  من عدد يوجد كما 

 .فيمنغ واختبار توالنز اختبار استخداماً  تااالختبار  ىذه وأكثر الكربوكسيمية وض الحم إلى األلدىيدات

 الكواشف من كثير تجاه الكيتونات من فعالية أكثر األلدىيدات تكون :التمييز أو التفريق اختبارات (4

 .الكربونيمية الزمرة مع تتفاعل التي

A. مع بتفاعميا الكربونيمية المركبات عن الكشف يمكن :ىيدرازين نتروفينيل ثنائي – 4,2 مع التفاعل 

 مع الكاشف ىذا يتفاعل حيث زيناىيدر  نتروفينيل ثنائي -4,2وبخاصة ومشتقاتو، زيناىيدر  والفينيل زيناالييدر 

 :اآلتية المعادلة حسب والكيتونات األلدىيدات معظم

 
 :العممي الجزء (5

 اتبع الخطوات االتية :
 ) مثال ألدىيد الفورم - األسيتون( الكربونيمي المركب من تاقطر  3 اختبار أنبوب في ضع -٦
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 تعطي الماء كمور بحمض المحمض رزين ا ىيد نتروفينيل ثنائي – 4,2 محمول منml 1إليو أضف -2

 إال رواسب تشكل اليتم أحيانا لكن المون برتقالية أو رء ا صف رواسب والكيتونات األلدىيدات معظم

 .سباالر  ليتشكل لطيف تسخين يمزم قد حتى دقيقة 15 بعد

 لمكشف العامة المعادلة عمى باالعتماد التفاعل معادلة اكتب -3

B. توالنز اختبار:Tollens test 

F-  ومرسبة الموافقة الكربوكسيمية الحموض إلى متأكسدة النشادري الفضة أكسيد محمول األلدىيدات جميع ترجع 

 :التالية العامة المعادلة حسب الفضة
                                                3 

G- وال ،(الفضية المرآة) المعة مرآة شكل عمى االختبار أنبوب ناجدر  عمى المتحرر الفضة معدن يتوضع حيث 
 أو الدىيد ىي المجيولة المادة أن لنا يبين إذ مفيداً  يكون االختبار ىذا. االختبار ىذا العادية الكيتونات تعطي

 .كيتون

 العممي الجزء
  :اتبع الخطوات األتية 

  توالنز كاشف من  1ml نظيف اختبار أنبوب في خذ -٦

 (مثال الفورمول) سائالً  كان إذا األلدىيد من 1ml إليو أضف -2

 مائي حمام في األنبوب سخن المرآة تتشكل لم فإذا الغرفة رةار ح  درجة في دقائق 5 لمدة األنبوب اترك -3

 أسود معمق بشكل أو األنبوب جدار عمى المع معدن بشكل الفضة تترسب دقائق 5 لمدة

 العامة الكشف معادلة إلى باالستناد التفاعل معادلة اكتب -4
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