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  حماض األمینیةسلسلة تمارين حول األ                                
  

 :التمرين األول 

-   ة التاليةإليك األحماض األميني:  

         

 .Lysو  Aspأكتب الصيغة نصف المفصلة للحمضين األمينين  .1

 .Glyو  Asp ،Phe ،HiS: صنف األحماض األمينية التالية .2

 .حسب إسقاط فيشر Aspمّثل المماكبات الضوئية للحمض األميني  .3

 PKa2= 8.95  PKaR= 10.53       PKa1    2.18 =:يعطى. للهستيدين PHiأحسب   -أ  -4

     PH= PKa2   PH= PKaR     PH= PKa1  :  أكتب الصيغة األيونية للهستيدين عند  - ب  

  .بالستعمال كاشف بيوري و كزانتوبروتيك   Lys-Gly-Phe-Aspيعامل الببتيد    -5

 .ما هي مكونات كل من بيوري و كزانتوبروتيك -  أ

 ما هي النتيجة المنتظر الحصول عليها؟ عّلل؟ -  ب

 ثم سمي البيبتيد PH= 2 ,:  أكتب الصيغة األيونية للببتيد عند   -د   

  

 :ثانيالتمرين ال

 

          

  

  

  

  

  

    

الصيغة النصف المفصلة لكل حمض أميني                                                                                   أكتب . 1                         

  .صنف هذه األحماض األمينية.  2  

  لهذه األحماض األمينية؟ pHiأحسب .    3               

 ).13إلى  1(من pHية عند تغير  أكتب الصيغ األيونية  لهذه األحماض األمين.   4   

                  pH=6نضع مزيجا من األحماض األمينية السابقة في جهاز الهجرة الكهربائية عند      .5

  .المعطاة، مع تمثيلها على جهاز الهجرة الكهربائية  pHأكتب مختلف األشكال األيونية لهذه األحماض عند قيمة الـ 
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pKR PKa2 PKa1 

رمز الحمض 

  األميني
  Rالسلسلة الجانبية 

اسم الحمض 

  األميني

/ 9,69 2,34 Ala R: -CH3 األالنين 

3,66 9,60 1,88 Asp R : -CH2-COOH 
حمض 

 اإلسبارتيك

10,53 8,95 2,18 Lys R : -(CH2)4-NH2 ليـــزين 



  .حسب إسقاط فيشر Aspض األميني مثل المماكبات الضوئية للحم .6

 :التمرين الثالث

 صيغته  Thrليكن الحمض االميني 

                                                                                 H2N-CH-COOH 

                                                 CHOH-CH3  

 ما نوعه ؟ عين مماكباته الضوئية يتميز هذا الحمض بتماكب ضوئي -1

  Pka2=9.10و  Pka1=2.09اذا علمت ان  PHiما هو صنف هذا الحمض االميني ؟ أحسب قيمة ال -2

  PH=11 . PH=5.6  .   PH=1في اجهزة الهجرة الكهربائية عند  Thrنضع ثالث محاليل من  -3

 حدد صيغ هذا الحمض االميني في كل حالة  - أ

      PH=9.10  ،   PH=2بقة عند ماهي نسب تواجد الصيغ السا - ب

   حدد بالرسم موقع الحمض االميني بعد تشغيل أجهزة الهجرة الكهربائية - ت

   :التمرين الرابع 

  :السرين مركب عضوي حيوي  يأخذ الشكل الكيميائي التالي 
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 ا هو صنفه ؟ما هي الطبيعة الكيميائية لهذا الجزيء وم .1

 هل المركب السابق فعاال ضوئيا ؟ علل ؟ .2

 لهذا الجزيء ان وجدت ؟ LوDاعط الشكالن الضوئيان  .3

 :ما هو الشكل الكيميائي لهذا الجزيء في وسطين كيميائيين  .4

  قاعدي*         حمضي*

 =Pka2و  Pka1 =2.2لهذا لمركب اذا كانت قيمة كل من  Phiما ي قيمة ال  .5

التمرينالخامس

  




