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ABSTRACT 
       The new heterocyclic compounds 1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(5-aryl-4,5-dihydro-1H-
pyrazol-3-ylamino)-1,2-dihydropyrazol-3-ones (iiia-b) and 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-(5-aryl-
4,5-dihydroisoxazol-3-ylamino)-1,2-dihydropyrazol-3-ones (iva-b) were synthesized in the 
first route in this work by refluxing  ethanolic solution of hydrazine hydrate with N-(1,5-
dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)cinnamamid (iia) or (E)-3-(4-
chlorophenyl)-N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl) acrylamide (iib) 
respectively. These unsaturated amides were prepared by the reaction of benzaldehyde or 4-
chlorobenzaldehyde with N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-
yl)acetamide (i) in refluxing methanol. This acetamide was prepared by reaction of 4-AAP 
with acetyl chloride or with acetic anhydride. 
        In the second route 1,7-dimethyl-2-phenyl-hexahydro-6H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine-
3,5-dione (vii) was synthesized by refluxing ethanolic solution of hydrazine hydrate (in 
presence of pyridine) with ethyl 1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-
ylcarbamate (vi). This  carbamate was synthesized by the reaction of 4-AAP with pyridine or 
anhydrous sodium carbonate. 
        Finally, the reaction of 4-AAP with benzaldehyde or its 4-chloro derivative afforded the 
corresponding Schiff bases (va-b). 
The structure of these compounds was confirmed by IR & UV Spectra, in addition to the CHN 
elemental analysis. 
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  امينو انتى بايرين المهمة-4بعض تفاعالت 

 
    الملخص

-5-4-أريـل   -5 (-4- فنيل   -2-ثنائي مثيل   -5، 1ديدة     حضرت المركبات الحلقية غير المتجانسة الج       

ثنـائي  -1،5 و   (iiib-a) اون   -3- ثنائي هيدروبايرازول    -1،2-) امينو -يل-3 –بايرازول  – 1-ى هيدرو   ئثنا

 ثنـائي   -1،2-) امينـو  -يـل -3 –ايزواوكسازول  – 1- هيدرو   ثنائي-5-4-أريل  -5 (-4- فنيل   -2-مثيل  

تصعيد محلول ايثـانولى للهيـدرازين    هذا العمل ، بفي األولضمن الخط  (ivb-a)   اون-3-هيدروبايرازول 



Shakir M. Saied et al. 
 

54

من هذه حضرت االميدات غير المشبعة والى حيث على الت (iib)ميد  االكريالأو (iia)  مع السيناماميد المائي

-وكسوا-3- ثنائى مثيل --N1،5- مع   والىكلوروبنزالديهايد على الت  -4  أوبنزالديهايد  ل ل كحوليتصعيد محلول   

تفاعل ب )او اميد الخليك( ميداتياالسهذا  حضر  ) . i( يل اسيتاميد  -4- بايرازول   -1- ثنائى هيدرو  -2،3-فنيل-2

  .ألخليكامينو انتى بايرين مع كلوريد االسيتيل او مع انهيدريد -4

 )e)(1،2،4 -4،3(  بـايرازولو -6-سداسى هيـدرو  –فنيل -2- ثنائى مثيل  -1،7 حضر الثاني الخط في    

-1،5مـع   ) بوجود البريـدين  ( من تصعيد محلول ايثانولى للهيدرازين المائى      (vii)  ثنائى اون  -3،5-ترايازين  

هذه رت  ضحوقد   .(vi)  كاربامات  يل -4- بايرازول   -1- هيدرو ثنائي -2،3-فنيل-2-اوكسو-3- ثنائى مثيل 

 الـصوديوم   كربونات أو البيريدين   امينو انتى بايرين مع كلوروفورمات االثيل بوجود      -4الكاربامات من تفاعل    

  .الالمائية

ـ نتى بـايرين مـع البنزالديهايـد أو       امينو ا -4  من تفاعل     (va-b) تم تحضير قواعد شيف         وأخيرا -4 الـ

 تحـت الحمـراء و فـوق        األشعة تم تشخيص المركبات الجديدة باستخدام طيف        .التواليكلوروبنزالديهايد على   

  .دروجين والنتروجينيربون والهاالك تحليل الدقيق لعناصرال  طريقةإلى إضافة ةجيفسنالب
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