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 أولا : - األجهزة واألدوات المستخدمة فً مختبرات الكٌمٌاء العضوٌة
 

تتطلب طرق التحضٌر أو تنقٌة المواد أو فصلها التعامل مع األدوات الزجاجٌة وأجهزة ذات تقنٌات 

 :معٌنة ومن أهم هذه األدوات واألجهزة هً

 األدوات الزجاجٌة -1

 الدوارق: أ

 تتخذ الدوارق أشكال وأحجام مختلفة حسب الستخدام 

   .وٌستخدم للغلٌان والتقطٌر دورق مستدٌر القاع-

 .فً الترشح دورق مخروطً ذو فتحة جانبٌة ٌستخدم-

 .دورق مخروطً وٌستخدم فً الخلط والمعاٌرة-

 .دورق قٌاسً ٌستخدم فً تحضٌر المحالٌل-

المكثفات: ب   
تستخدم للغلٌان أو التقطٌر حٌث تثبت على الدوارق المستدٌرة وتتخذ أشكال مختلفة فً األنبوبة 

.الداخلٌة وقد تكون على شكل مستقٌم أو حلزونً  
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 األقماع: ج

 :وانواعها هً البورسالٌنقد تكون مصنوعة من الزجاج أو البالستٌك أو 

 .أقماع الفصل وتستخدم فً حالة التنقٌط أو الفصل -

 .أقماع الترشٌح وتستخدم فً الترشٌح العتٌادي -

 .وتستخدم لجمع اكبر قدر من المادة الصلبة بوخنرأقماع  -

 قضبان التحرٌك: د

تصنع بصوره عامة من الزجاج مثل السٌقان الزجاجٌة وتستخدم لتحرٌك 

  المواد

 بالتٌفلونكما أن هناك قضبان مغناطٌسٌة مكونة من قطعة مغناطٌس مغطاة 

  توضع فً الدورق وتدور بواسطة مقلب مغناطٌسً كهربائً

  التوصٌالت: ه

 .وتستخدم لربط األجهزة الزجاجٌة المختلفة فٌما بٌنها

  الكؤوس الزجاجٌة :و 

 .مختلفة األحجام وتستخدم إلذابة مادة صلبة فً سائل أو لخلط مادتٌن
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 :األدوات المعدنٌة البسٌطة - 2
 .هناك عدة أنواع مختلفة تستخدم ألغراض مختبرٌة: المواسك  •

 . تستخدم لحمل المواد فً أثناء الوزن آو ألغراض أخرى ولها أحجام وأشكال مختلفة: العق م• 

   .وتستخدم لحمل األغراض المختبرٌة: الحوامل  •

 

 :األجهزة -  3
معظمها تكون رقمٌة وتختلف فً الحساسٌة وعدد المراتب بعد : الموازٌن -

  .الفارزة حسب الستخدام لهذا الجهاز

لها عدة أشكال وأنواع حسب استخدامها وهناك عدة أجهزة : أجهزة التسخٌن -

  .متنوعة تستخدم فً مختبرات الكٌمٌاء العضوٌة ألغراض مختلفة

 

الدوار، المجهر، التبخٌر ، جهاز جهاز قٌاس درجة النصهار  -

 .الهٌدروجٌنً، مضخات، المطٌافقٌاس الرقم جهاز 
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طرق قٌاس الثوابت الفٌزٌائٌة للمواد العضوٌة -:ثانٌاا   

النصهاردرجة (  1  
 

درجة انصهار المادة من أكثر الثوابت الفٌزٌائٌة التً تساعد فً تعد 

التعرف وقٌاس نقاوة المركب العضوي وهً درجة الحرارة التً ٌوجد 

.عندها الطور السائل والصلب للمركب فً حالة توازن  

الحالة كما تعرف بأنها درجة الحرارة التً تتحول عندها المادة من  

واحدإلى الحالة السائلة عند ضغط جوي ٌساوي الصلبة   
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 تعٌٌن نقطة النصهار للمركبات العضوٌةالتجربة األولى 

 
 :طرٌقة العمل

 
فً األولى كمٌة قلٌلة جداا من مادة حمض البنزٌن ونضع ثالث ورقات ترشٌح نأخذ  -  1 

 . كل مادة جٌداا نطحن ثم منهما، والثانٌة مادة مٌتا نٌترو أنٌلٌن وفً الورقة الثالثة خلٌط 

مع مراعاة أن سنتٌمتر، أنابٌب النصهار الشعرٌة بالمواد إلى ارتفاع حوالً ربع نعبأ  -  2

 (.متراصاا )ٌكون مسحوق المادة متراكماا 

وقبل تشغٌل النصهار، األنابٌب الشعرٌة الثالث فً الجهاز المستخدم لقٌاس درجة نضع  -  3

 .قراءة صحٌحةأننا نقرأ الثرمومٌتر من نتأكد الجهاز 

عند بداٌة انصهار المادة والقراءة للثرمومٌتر أول قراءة الثالث، ونسجل األنابٌب نراقب  -  4

 .الثانٌة عند نهاٌة النصهار لكل أنبوب على حده

  .المتوسط والذي ٌمثل درجة النصهارنحسب  - 5 
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 الغلٌاندرجة ( 2
فٌها الضغط البخاري للسائل مع الضغط الجوي أي أنها  تعرف بأنها الدرجة التً ٌتساوى

 .درجة الحرارة التً ٌكون عندها السائل فً حالة اتزان مع بخاره
 

 
 تجربة تعٌٌن درجة الغلٌان للمركبات العضوٌة: الثانٌةالتجربة 

من احدى فوهتٌه ونضعه بشكل مقلوب داخل ( سم 5)انبوبة شعرٌة نغلق  -1 
انبوبة فحص درجة الغلٌان والذي ٌحتوي على كمٌة صغٌرة من السائل للنموذج 

 .العضوي المراد قٌاس درجة غلٌانه

نثبت انبوبة فحص درجة الغلٌان بواسطة ماسك مثبت على حامل حدٌدي   -2
 .وموضوعة داخل حمام زٌتً

نثبت الثرمومٌتر بواسطة ماسك مثبت على حامل حدٌدي وموضوع داخل  -3
 .الحمام الزٌتً

التسخٌن للحمام الزٌتً مع التحرٌك المستمر حتى ٌبدأ ظهور فقاعات نبدأ  -4
 .مستمرة من النبوبة الشعرٌة داخل السائل العضوي

التسخٌن ونسمح للحمام الزٌتً بان ٌبرد وبذلك سوف تقل سرعة خروج نوقف  -5
الفقاعات شٌئاا فشٌئاا حتى ٌبدأ السائل العضوي بالدخول الى النبوبة الشعرٌة عندها 

 .نقرأ درجة الحرارة على الثرمومٌتر والتً تمثل درجة غلٌان السائل العضوي
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فٌها الضغط البخاري للسائل مع  بأنها الدرجة التً ٌتساوىتعرف  الغلٌاندرجة ( 2

 .اتزان مع بخارهالضغط الجوي أي أنها درجة الحرارة التً ٌكون عندها السائل فً حالة 

 
 تجربة تعٌٌن درجة الغلٌان للمركبات العضوٌة: التجربة الثانٌة 

  

من احدى فوهتٌه ونضعه بشكل مقلوب داخل انبوبة فحص ( سم 5)نغلق انبوبة شعرٌة  1.

درجة الغلٌان والذي ٌحتوي على كمٌة صغٌرة من السائل للنموذج العضوي المراد قٌاس 

 .درجة غلٌانه

نثبت انبوبة فحص درجة الغلٌان بواسطة ماسك مثبت على حامل حدٌدي وموضوعة داخل  2.

 .حمام زٌتً

 .نثبت الثرمومٌتر بواسطة ماسك مثبت على حامل حدٌدي وموضوع داخل الحمام الزٌتً 3.

نبدأ التسخٌن للحمام الزٌتً مع التحرٌك المستمر حتى ٌبدأ ظهور فقاعات مستمرة من  4.

 .النبوبة الشعرٌة داخل السائل العضوي

نوقف التسخٌن ونسمح للحمام الزٌتً بان ٌبرد وبذلك سوف تقل سرعة خروج الفقاعات  5.

شٌئاا فشٌئاا حتى ٌبدأ السائل العضوي بالدخول الى النبوبة الشعرٌة عندها نقرأ درجة 

 .الحرارة على الثرمومٌتر والتً تمثل درجة غلٌان السائل العضوي
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 تنقٌة المركبات العضوٌة(  3
العضوٌة إلى الحصول على المواد الناتجة فً  من النادر أن تؤدي التفاعالت الكٌمٌائٌة

ة لظروف التجربة حالة نقٌة بل توجد فٌها بعض الشوائب نتٌجة لتفاعالت ثانوٌة أو نتٌج

ٌتسنى لنا تحدٌد وبالتالً فان تحضٌر المركبات العضوٌة ٌجب أن ٌصاحبها عملٌة تنقٌة ل

 . تركٌبها وخواصها
 

 : طرق تنقٌة المواد العضوٌة الصلبة •

 
 التسامً -ج التبلور التجزٌئً -ب البلورة -أ
 

  : البلورة
تجرى عملٌة التبلور للمادة الصلبة بان تذاب فً اقل قدر ممكن من الماء 

الساخن أو أي مذٌب عضوي ساخن حتى نحصل على محلول مشبع من المادة ، 
وبتبرٌد المحلول ببطء تنفصل المادة المذابة على هٌئة بلورات نقٌة تجمع 

 . بواسطة الترشٌح
إذا صحب تحضٌر المحلول للمادة ظهور لون ناجم عن وجود الشوائب فانه 

ثم ٌرشح المحلول الساخن وٌترك لٌبرد  ٌزال بالتسخٌن مع إضافة الفحم النباتً
 . ثم تجمع البلورات المتكونة بالترشٌح
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 اعادة البلورة لحمض البنزٌن:التجربة الثالثة

 :طرٌقة العمل
واحدة  ملعقة  (Benzoic acid) غم من حمض البنزٌن2نضع فً دورق مخروطً مناسب 1- 

 .فقط

 .مل من الماء المقطر 50نسخن  - 2 

  نضٌف أقل كمٌة من الماء المغلً على الحمض مع التحرٌك بساق زجاجٌة -3

 .والتسخٌن إلى أن ٌذوب

أثناء عملٌة التسخٌن نجهز دورق مخروطً ونضع علٌه قمع بدون ساق ٌحتوي على ورقة  - 4 

 .ترشٌح لها نفس مقاس القمع مطوٌة على شكل مروحة

نبلل ورقة الترشٌح مع القمع والدورق المخروطً المستقبل بالماء الحار ثم نرشح المحلول  - 5

 .وهو ساخن على هٌئة دفعات

 . نترك الدورق ٌبرد ببطء وبدون تحرٌك - 6

 .بعد ذلك نبرد باستخدام حمام ثلجً - 7

 .نجمع البلورات عن طرٌق الترشٌح باستخدام القمع - 8

 .نجفف البلورات واحسبً وزنها - 9

    10 .نحسب النسبة المئوٌة للناتج – 10
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 السائلةتنقٌة المواد العضوٌة طرق 
 

 وهًتنقى المواد العضوٌة السائلة بعملٌة التقطٌر، هناك أربع طرق تستخدم للتقطٌر 

 البسٌطالتقطٌر العادي  –أ  

 التقطٌر التجزٌئً  -ب 

 التقطٌر تحت ضغط مخلخل -ج

 التقطٌر البخاري  -د 

 :التقطٌر العادي  –أ 

تتلخص عملٌة التقطٌر فً تسخٌن السائل المراد تنقٌته إلى درجة غلٌانه فٌتحول إلى بخار الذي   -

ٌتكاثف إلى سائل مرة أخرى بالتبرٌد بواسطة مكثف بحٌث ٌتم تجمٌع السائل المقطر فً وعاء 

 .آخر ٌسمى المستقبل 

 . تستخدم هذه الطرٌقة لتنقٌة السوائل التً ٌشوبها مواد صلبة غٌر متطاٌرة   -

دورق دائري الشكل مثبت بفوهته ثٌرمومٌتر، ٌرتبط الدورق بالمكثف : ٌتكون جهاز التقطٌر من   -

 . وٌرتبط بالمكثف وعاء لجمع السائل النقً ٌسمى المستقبل 

باستعمال مصدر حرارة مناسب، تستمر عملٌة " تبتدئ عملٌة التقطٌر بتسخٌن السائل تدرٌجٌا  -

التسخٌن حتى تصل درجة حرارة بخاره إلى درجة غلٌانه الحقٌقٌة التً ٌسجلها الثرمومٌتر 

 .المثبت فً فوهة القارورة، وعند ذلك ٌجمع السائل المقطر فً وعاء الستقبال
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 التقطٌر البسٌط لمركب الٌثانول:التجربة الرابعة

16 

:طرٌقة العمل  

.نركب جهاز التقطٌر البسٌط - 1    

إٌثانول وقلٌالا من % 30مل من مادة 25نضع فً الدورق الدائري  -  2

.حجر الغلٌان  

.نفتح صنبور الماء الموصل بالمكثف ثم نشغل السخان الكهربائً - 3    

عند نزول أول قطرة من اإلٌثانول النقً فً كأس الستقبال نسجل  -  4

درجة حرارة الثرمومٌتر وهً درجة غلٌان اإلٌثانول، ونستمر فً جمع 

مل من اإلٌثانول ثم نغلق السخان ثم صنوبر  10القطرات حتى حوالً 

.الماء  

 



 تجارب التفرٌق بٌن المركبات اللٌفاتٌة والروماتٌة 

 تجربة الحرق أو تأثٌر التسخٌن الجاف: التجربة الخامسة

 :تسخٌن جزء صغٌر من المادة العضوٌة على قطعة من الخزف ٌمكن مالحظة ما ٌلًعند 
دل ذلك على أن المركب ٌحتوي نسبة ( غٌر مضًء)إذا كانت المادة تحترق بلهب أزرق  –أ 

 .مئوٌة صغٌرة من الكربون كما فً حالة المركبات اللٌفاتٌة
إذا كانت المادة تحترق بلهب مضًء ومدخن دل على وجود نسبة عالٌة من الكربون وفً هذه  -ب

 . الحالة ٌكون المركب أروماتً أو ألٌفاتً غٌر مشبع
 .رائحة السكر المحروق فً أثناء الحتراق دل على وجود عدٌدة الهٌدروكسٌل -ج
 .رائحة الشعر المحروق دل ذلك على وجود النٌتروجٌن -د

بعد ذلك ٌالحظ بقاٌا الحتراق فإذا لم تترك المادة أي اثر أو رماد توصف بأنها مركب عضوي 

أما إذا تبقى رماد فٌجب التأكد من أن الرماد المتكون ناتج من كربون لم ( لٌس به عناصر فلزٌة )

ٌحترق بعد أو نتٌجة لوجود فلز فً المركب العضوي، للتفرقة بٌن هذٌن ٌبلل الرماد المتبقً 

 .بقطرة من حمض النٌترٌك المركز ثم ٌسخن ثانٌة
ٌتأكسد وٌتحول إلى ثانً أكسٌد الكربون وٌتالشى الرماد  فً حالة الكربون غٌر تام الحتراق

تماما، أما إذا كان الرماد فلزٌا فٌصبح على هٌئة مادة صلبة رمادٌة اللون وٌكشف عن هذه 

وٌالحظ أن المركبات العضوٌة . الفلزات الموجودة كما فً التحلٌل الكمً للمركبات غٌر العضوٌة

البسٌطة التً تحتوي على فلز تعطً لونا ا معٌناا للهب البنزٌن بٌرنر نتٌجة لوجود هذا الفلز فمثالا 

 .ٌعطً الصودٌوم لهباا ذا لون ذهبً وٌعطً الكالسٌوم لوناا احمر فاتح وهكذا
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 التجربة السادسة: تجربة النٌترة

 تتم هذه التجربة بخلط كمٌتٌن متساوٌتٌن من حمض الكبرٌتٌك والنٌترٌك المركزٌن

مع مالحظة إضافة الكبرٌتٌك إلى النٌترٌك ولٌس العكس ٌبرد المخلوط وٌضاف 

بالتدرٌج إلى المادة، أذا أعطت المادة بعد اإلضافة راسبا أصفر أو قطرات زٌتٌة 

صفراء أو لونا أصفر فهذا ٌدل على أن المادة أروماتٌة، أما إذا أعطى محلول 

 .شفاف فالمادة الٌفاتٌة

 البرمنةتجربة : السابعةالتجربة 

المركبات العضوٌة األروماتٌةة ل تتفاعةل تفةاعالت اإلضةافة حٌةث أنهةا ل تزٌةل لةون البةروم الحمةر إن 

 .القةةةانً ول لةةةون برمنغنةةةات البوتاسةةةٌوم البنفسةةةجٌة عكةةةس المركبةةةات اللٌفاتٌةةةة غٌةةةر المشةةةبعة
مل من ربةاعً كلورٌةد الكربةون ثةم ٌضةاف ألحةدهما 1ٌحضر أنبوبان نظٌفان ٌوضع فً كل منهما 

مركةةب ارومةةاتً مثةةل البنةةزٌن أو التلةةوٌن وٌضةةاف إلةةى األخةةر مركةةب الٌفةةاتً غٌةةر مشةةبع مثةةل 

قطةةرة مةةن محلةةول البةةروم فةةً ربةةاعً كلورٌةةد  السةةتاٌرٌن أو بةةروبٌن ثةةم ٌضةةاف إلةةى كةةل محلةةول

 .الكربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون
ٌختفةةً فةةً أن لةةون البةةروم ل ٌتغٌةةر فةةً األنبوبةةة المحتوٌةةة علةةى المركةةب الرومةةاتً بٌنمةةا ٌالحةةظ 

 .المشةةةةةةةةةةةةةةةةبعالمحتوٌةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةى المركةةةةةةةةةةةةةةةب األلٌفةةةةةةةةةةةةةةةاتً غٌةةةةةةةةةةةةةةةر األنبوبةةةةةةةةةةةةةةةة .
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 تجارب التفرٌق بٌن المركبات اللٌفاتٌة المشبعة وغٌر المشبعة

 :ٌمكن التفرٌق بٌنهما بواسطة الكشف عن خاصٌة عدم التشبع بإحدى التجربتٌن 
  

 البرمنةتجربة : التجربة الثامنة

 محلول البروم فً رابع كلورٌد الكربونبواسطة 
وٌتفاعل البروم . حٌث ٌختفً لون البروم فً الحال إذا كان المركب غٌر مشبع بٌنما ال ٌتأثر إذا كان مشبع

مع المركب غٌر المشبع نتٌجة سهولة انكسار الرابطة المضاعفة فٌه وإضافة البروم إلى ذرتً كربون هذه 
أما المركبات المشبعة فال تتفاعل مع البروم إال فً وجود عامل تحفٌز مثل الضوء حٌث ٌحصل . الربطة 

 .تفاعل استبدال ولٌس إضافة
 :طرٌقة العمل

من الماء أو رابع كلورٌد الكربون ثم  ml2من المادة السائلة فً  ml2من المادة الصلبة أو  gm 0.2 ٌذاب
ٌضاف محلول البروم فً رابع كلورٌد الكربون على قطرات حتى ٌظهر لون البروم وٌرج فإذا اختفى لون 

 .دل ذلك على أن النتٌجة اٌجابٌةالبرومٌن 

 باٌر أختبار: التجربة التاسعة
 

 

من الماء أو األسٌتون  ml2من المادة العضوٌة السائلة فً  ml2من المادة الصلبة أو  gm0.2ٌذاب 
مع الرج فٌتلون المحلول بلون وردي  KMnO4 وٌضاف إلٌه قطرات من محلول برمنغنات البوتاسٌوم

باهت فإذا اختفى اللون وتكون محلول بنً أو اخضر دل ذلك على أن المركب غٌر مشبع فً حٌن ل ٌتغٌر 
 .إذا كان المركب مشبع
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 تطبٌقات على التحضٌرات فً الكٌمٌاء العضوٌة 

20 

تحضٌر األسبرٌن 

 االسم العلمً ل سبرٌن هو استٌل حمض السلٌسٌلٌك. أول من أنتجه شركة باٌر

(Bayer)   مٌالدٌة1893للمستحضرات الطبٌة فً المانٌا سنة . 

 ممٌع للدم لمن ، ضد الروماتزم، خافض للحرارة،ٌستخدم ا سبرٌن كمسكن ل الم

ٌعانً من أمراض القلب. كما ٌمكن استخدام مشتقات ا سبرٌن فً كثٌر من 

على سبٌل المثال كمادة ضد القشرة فً الشامبو.  و ،مستحضرات التجمٌل

 حٌث أن ا سبرٌن ٌضر بالجهاز ،ل سبرٌن بعض ا ثار الجانبٌة غٌر المرغوب بها

 . وبالتالً ٌمكن أن ٌسبب النزٌف،الهضمً وقد ٌسبب قرحة المعدة

 :ٌحضر ا سبرٌن من حمض السلٌسلٌك كما فً المعادلة التالٌة

 
 

 الحتٌاطات

 . التعامل بحذر مع انهٌدرٌد حمض الخلٌك وكذلك مع حمض الكبرٌتك المركز



  أ: التحضٌر
 

على زجاجة ساعة ثم نضعها فً دورق مخروطً  السالسٌلٌكغم من حمض  3نزن  -1

، وكذلك (مع الحتٌاط) الخلٌكحمض  انهٌدرٌدمل من  3نضٌف بعد ذلك ( مل 100)

 .قطرات حمض الكبرٌتٌك المركز 5-4نضٌف 

  .دقائق حتى ٌصبح المحلول رائق 6-5نسخن باستخدام حمام مائً لمدة  -2

مع  مل من الماء البارد مع الثلج 5نوقف التسخٌن ثم نأخذ الدورق وبحذر نضف  -3

 .اخذ الحٌطة أثناء اإلضافة

نبرد الدورق فً حمام ثلجً لمدة عشر دقائق ثم نرشح ونغسل البلورات بجزء   -4 

  .من الماء البارد

 .نجفف البلورات ونعٌن وزنها -5

 البلورة: ب
 .مل مٌثانول 7ننقل البلورات إلى دورق مخروطً جاف ثم نضٌف  - 1

 .نسخن الدورق على حمام مائً حتى تذوب البلورات -2

 .مل ماء مقطر فإذا تعكر المحلول نسخن حتى ٌصبح المحلول رائق 18نضٌف  -3

 .نبرد الدورق بعد ذلك بالتدرٌج فً درجة حرارة الغرفة حتى تظهر بلورات أبرٌة  -4

  .نرشح ثم نجفف ونعٌن درجة انصهار ونوزن البلورات -5

 . نحسب النسبة المئوٌة للناتج -6
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 تحضٌر الباراسٌتامول

ٌُستخلص من القطران، وهو الُمستقلَب النشط للفٌناسٌتٌن، وعلى   هو مسكن وخافض للحرارة واسع الستخدام 

ٌَظهر أنه مسرطن بأي شكل من األشكال الباراسٌتامول مستقر جداا، . عكس الفٌناسٌتٌن فإن الباراسٌتامول لم 

ولٌس له العدٌد من األعراض الجانبٌة كاألسبرٌن، وهو متاح فوق الطاولة أي أنه ل ٌحتاج إلى وصفة طبٌة 

ٌُستخدم عموماا لعالج الحمى، والصداع، واأللم واألوجاع الخفٌفة، وٌسمى اٌضاا  لكً ٌصرف، وهو 

:السٌتامٌنوفٌن واسمه النظامً كما ٌأتً  

N-(4-hydroxyphenyl)ethanamide   

OR 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 

 :ٌمكن تخلٌق الباراسٌتامول من الفٌنول بالطرٌقة اآلتٌة

 نٌترتهنشط جداا، فإن عملٌة  الفٌنول، وألن ونترات الصودٌوم حمض الكبرٌتٌكباستخدام  الفٌنول نترتة -1
 .ساخن حمض نٌترٌكالذي ٌتطلب  البنزٌنتتطلب شروط لطٌفة جداا بالمقارنة مع 

بارا من المركب أرثو بالتقطٌر التجزٌئً، وسٌكون هناك القلٌل من مركب مٌتا، ألن  المركبٌتم فصل  -2
 .للموقعٌن أرثو وبارا الستبدالٌوجه  الهٌدروكسٌل

فً وسط  الصودٌوم بوروهٌدردأمٌنوفٌنول باستخدام عامل مختزل مثل -4نٌتروفٌنول إلى -4ٌُختزل  -3
 .قاعدي

 .لٌعطً الباراسٌتامول لمائًأمٌنوفٌنول مع حمض خلٌك -4ٌتفاعل  -4

نالحظ أن تخلٌق الباراسٌتامول ل ٌمر بالمراحل الصعبة والمعقدة التً تمر بها تقرٌباا كل األدوٌة األخرى، فعدم 
اختٌاري لمركز فراغً معٌن، ولذلك ٌسهل صناعة  تخلٌقٌعنً عدم الحاجة لتصمٌم نظام  مراكز فراغٌةوجود 

 .الباراسٌتامول
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86_(%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 معادلة تخليق الباراسيتامول
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 خطوات كتابة التقرٌر
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