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 التمرين االول : 
 ليك السكر½ت البسيطة اآلتية: إ
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اءها.للسكر(ج) و اذكر أمس βمن النوع  ٬للسكر(ب) αمن النوع ٬أ) للسكر( αأعط البنية احللقية من النوع 
لرافينوز نربط بني هذه السكر½ت الثالثة برابطتني غلوكوسيديتني:لتشكيل سكر ا

) و السكر(ب).أبني السكر( )α)1-6رابطة غلوكوسيدية 
) و السكر(ج).بني السكر(ب )α)1-2رابطة غلوكوسيدية 

أعط الصيغة املفصلة هلذا السكر(الرافينوز).
ما صنف هذا السكر؟
تج : مع تسمية النوا أكمل التفاعالت اآلتية

Br2/H2OD_glucose                                ..................

D_Galactose        HNO3                     ......................

D_ glucose                                ........................NaBH4

A + B  +  C                                                                            4HIO+ ……… 
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 بولوجيةو الكتابة الط الصيغة النصف مفصلة الصيغةاÃملة الرمز
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ليك السكر½تليك السكر½ت البسيإإ
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أعد كتابة اجلدول مث  أكمــــــــــله .-
II(-  ًمستعمال ) فصلة ): املالصيغ نصف  أكتب معادالت التفاعالت التالية 

 .bKOHلقاعدة القوية Aهينتفاعل التصنب للحمض الد  -1     
 بوجود وسيط مناسب. (Butan-2-ol)ــ ول 2مع الكحول  بوÊنـــــ  Bهينتفاعل أسرتة احلمض الد -2   

 بوجود وسيط مناسب، وماذا تستنتج يف هذا التفاعل ؟. Dهينتفاعل هدرجة احلمض الد-3     
 .Eهينللحمض الد2Iتفاعل ضم اليود   - 4     

 التمرين الثالث  : 
نتائج bستعمال كاشف ملون مناسب  NaOHلغرض اختبار محوضة  عينة من حليب قمنا مبعايرة محوضتها الكلية bستعمال حملول قياسي من 

  Dornic   (°D)املعايرة تعطى بدرجة

 من محض الالكتيك يف واحد من احلليب  m=0,1 gتوافق وجود كتلة  Dornic(1°D)درجة  1
18,5للمعايرة هو  كان احلجم الالزم  mL 

 ما هو سبب محوضة احلليب 
 ما هوالكاشف املناسب املستعمل و ما هو لونه قبل و بعد نقطة التكافؤ 

ن اصدر حكما عن جودة هذه العينة من احلليب بعد القيام bحلساbت الالزمة اذا علمت ان احلليب الطازج العادي تكون درجة محوضته حوايل م
15°D  20اىل°D  

 املعطيات : 
 0ml1=1;     V?          =1C ;90g/mol= acid lactiqueM   : محض الالكتيك

 2V1mol/l      ;  0=0,2C;            =40g/molsoude  M=?                         الصودا     :    

*** نبض الوجود وحكمة الرمحان كيمياؤµ سر السعادة إ�ا 
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عد كتابة اجلدول مثأعد كتابة اجلدول مث  أك-

 معادالت التفاعأكتب معادالت التفاعالت
ينهينصنب للحمضاعل التصنب للحمض الد

عمع الكحوBBهينهينض الد احلمض الد
بوجود وبوجود وسيطDDهينهينلدمض الد

..EEهينهينض الدحمض الد

محوضتها الكايرة محوضتها الكلية bستعما

ض الالكتيك يف واحدن محض الالكتيك يف واحد

ب الطازج العاديان احلليب الطازج العادي تك
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