
 األحماض األمينية
 مقدمه: 

كNH2-عؾوومكؿوؿوعوومكا ؿووقنكك-ؽؿوو كقدووتنلكؿوونكادووؿ  ك-ضتحتووويكفووألهكا حؿوو 
وا حؿووو ضكا ؿقـقووومكاؾتووو كتووووونكػووو ككككك-COOHوؿوؿوعووومكاؾؽكسوؽدوووقلكك

حؿووضهكفوو كؿوونكاؾـوووعكاؾ وو  كحقووثككك22اؾسكوتقـوو تكاؾطسقةقوومكدوعووننف كحووواؾ كك
تووكتسطكؿوؿوعوومكا ؿووقنكسووألكةكاؾؽكسووونكاؾ وو كوتووكتسطكس وو ك ق وو  كؿوؿوعوومككككككككك

كهكا حؿ ضكف :كاؾؽكسوؽدقل كواؾصقغمكاؾة ؿمكؾ أل

 
                    

إؾمكاؾدؾدمكاؾو ـسقومكوتؿلؾ و كألكةكفقونكووقـ كػو كاؾوؾقدوقنككككككككRحقثكتكؿزك
كوفوك سدطكفألهكا حؿ ض.ككك

وؾألحؿوو ضكا ؿقـقوومكة صووقمكاؾـضوو طكاؾ ووو  كدؿوو كعووناكاؾوؾقدووقنكهكػ وونكتؽووونكك
نكتؽوونككؿووسمكاؾنوكانكك وكد ؾسمكاؾنوكان ك ؿ كؿنكـ حقمكاؾتكؽقبكاؾ و  كػ 

ككوتـتؿ كا حؿو ضكا ؿقـقومكاؾسكوتقـومكإؾومكاؾـووعكككككككL وكؿنكاؾـوعككDؿنكاؾـوعك
L 

 

 
 

 

ك



وؾ نكنؾتكؿةظمكاؾةواصكاؾ قزق  قمكواؾؽقؿق  قمكعؾمك نكا حؿ ضكا ؿقـقمك
ؿكؽس تكؼطسقمكتحؿلكضحـمكؿووسمكو ةكىكد ؾسمكوتةكفكؾألؾككس  قونك

ككككZwitterionاؾؿزنوجك

 
 كؽؿ ك نكاؾؿوؿوعمكاؾحؿ قمككNH2وؾقسككCOO-وؿوعمكاؾ  عنقمكف ك يك نكاؾؿ

NH3ف ك
ك.كككCOOHوؾقسكك+

%كؿنكاؾوزق  تكعؾمكفألهكاؾصوكةك ؿ كا حؿ ضك99وػ كاؾؿحؾولكاؾؿ   كقوونك
توونكاؾوزق  تكـص   كس ؾضؽلكاؾ طس كواؾـصفكاآلةككػا ؿقـقمكا كوؿ تقمك
ككس ؾضؽلكاؾؿتة نل.ك

كس ؾةواصكاآلتقم:كك-ـتقومكؾووونكاؾصوكةكاؾ طسقمك-هوتتؿقزكا حؿ ضكا ؿقـق
تألوبكػ كاؾدوا لكاؾ طسقمكؽ ؾؿ ءكوالكتألوبكػ كاؾدوا لكغقككاؾ طسقمك-1

كؽ ؾسـزقنكواؾطوؾوقن.ك
NH3ؾ  كةواصكاـ وتقكقمكـتقومكؾووونكؿوؿوعمكحؿ قمك-2

تت  علكؿعكك+
COOاؾ ؾوق تكوؿوؿوعمكؼؾوقمك

كؿعكا حؿ ض.ككتت  علك-
اؾودطكاؾحؿ  كتؽونكاؾضحـمكاؾؽ كس  قمكؾؾحؿضكؿووسم كوػ كوعؾمكألؾككػ  ك

اؾودطكاؾ ؾويكتؽونكاؾضحـمكد ؾسمكوعؾمكألؾككػقؿؽنكاؾتحؽمكػ كاؾضحـمك
هكؾؾؿحؾول.كوػ كووونكؿو لككPHاؾؽ كس  قمكستغقككا سكاؾ قنكووقـ كد

ؽ كس   كؼويكقؿؽنكؾؾحؿضكا ؿقـ ك نكقتوهكـحوكاؾؿ سطك وكـحوكاؾؿصةنك
 كس  قم كؽؿ كقس مككاؾحؿضكنونكحكؽمكإألاكؽ نكص ػ كحدبكضحـتهكاؾؽ

اؾت ككPHاؾضحـمكؿد وقُ كؾؾص ككؽؿ كػ كح ؾمكا قونكاؾؿزنوج.كوتةكفكؼقؿمك
قؽونكعـنف كص ػ كاؾضحـمكؿد وقُ كؾؾص ككسـ طمكاؾتة نلكاؾؽ كس   ك

isoelectric pointك.كك
قنكسـظكاكؾووونكا قوـ تكاؾؿزنوومكػ كاؾسؾوكةكػإنكؼوىكاؾتو ألبك-3

كاؾوزق  تكتؽونكؽسقكةكـدسقُ كوفألاكقؤنيكإؾمكزق نةكنكومكاالـص  ك.ك



 وككCOOH ككNH2اؾص  تكاؾؽقؿ وقمكؾألحؿ ضكسووونكاؾؿوؿوع تككتتحننو
كؿوؿوع تكاؾدالدلكاؾو ـسقم.ك

وؿنكاؾونقككس ؾألؽكك ـهكسكغمكووونكؿةظمكاؾوزق  تكعؾمكصوكةكا قونكاؾؿزنوجك
ػإألاككCOOHوككNH2حؿ ضكاؾؿحتوقمكعؾمكوونكنا ؿُ كـدسمكؿنكا قإالك ـهك

ؿلاُلكػإنكؽؿقمكفألهكاؾؿوؿوعمكت لكوقـتجككNH2  قفكؽ ضفكؿ كؾقت  علكؿعك
عنكألؾككاتو هكح ؾمكا تزانكـحوكاؾو مكاؾت كتؤنيكإؾمكزق نةكفألهكاؾؿوؿوعمك

كreagentحتمكقتمكاؾت  علكؿعكاؾؽ ضفكاؾؿألؽوك.كوس ؾؿللكإألاكؽ نكاؾؽ ضفكد
ك.ككCOOHهكقت  علكؿعك

ك
 

 

 

 

ك
وت دووومكا حؿووو ضكا ؿقـقووومكإؾووومك ـوووواعكؿةتؾ ووومكحدوووبكطسقةووومكاؾؿوؿوعووو تكك

كاؾؿووونةكػ كاؾدالدلكاؾو ـسقمكػؿلاُل:كك
إألاكوونتكؿوؿوع تكؼ عنتهكػ كاؾدؾدؾمكػإنكاؾحؿوضكقدوؿمكحؿوضكؼ عونيكؿلولكككككك

كا كوـقنكك
 كؿلولككوإألاكوونتكؿوؿوع تكحؿ قمكػ كاؾدؾدمكػوإنكاؾحؿوضكقدوؿمكحؿوضكح ؿ وككككك

كا دس كتقككك
كفقنكوؽدقؾ كككقصسحكاؾحؿضكOH)وإألاكوونتكؿوؿوع تكد
كػإنكاؾحؿضكؽسكقت كوفؽألا.ككهSH وكدكS)وإألاكوونتكؿوؿوع تكد

ككوإألاكوونتكؿوؿوع تك كوؿ تقمكػإنكاؾحؿضك كوؿ ت .كك
ك
ك
ك
ك
 



 الخواص العامة لألحماض األمينيه:
 

 اختبار الذوبانية: -1
 هدف االختبار:

ككقمكؾألحؿ ض.ككؾسق نكاؾص مكاؾ طسقمكواؾة صقمكا ؿ وتقك
 

 فكرة االختبار:

ك نكتوكتسطككككككككككك ـظكُاكؾوووونكاؾضوحـ تكاؾؽ كس  قومكػوإنكا حؿو ضكاالؿقـقومكتؿقول
NH3سوزق  تكاؾؿ ءكاؾ طسقمكوتألوبكػقه كؽؿ ك نكوووونكاؾؿوؿوعو تكاؾ ة ؾومكككك

ك+
COOاؾحؿ قمكو

كاؾ  عنقمكتد لكألوس نكفألهكا حؿ ضكػ كاؾ واعنكوا حؿ ض.ككك-
 

 المواد: 

ك-فقنكوؽدوووقنكاؾصوووونقومكاك.وزق ووو ك-.وزق ووو 0.1كؾوكقكحؿوووضكاؾ قووونكوؽ
كؾقزقن.ككك-وؾوت ؿقكك- حؿ ضك ؿقـقم:كوؾقدقنك-ؽؾوكوػوكمك-اقل ـول

 الطريقة: 

اةتسككألوس ـقمكؽلكحؿضكػ كؽلكؿنكاؾؿألقس تكاؾؿةط ة.كؽقفكت دكقنك
ككؿض فنتك؟ك

 

 (  Ninhydrinاختبار نينهيدرين )-2
 هدف االختبار:

ؿقـقمكؿنكـوعكاؾ  كحقثك ـ  كتت  علكؿوعكـقـ ونكقنكككاؾتةكفكعؾمكا حؿ ضكا ك
ؿؽوـوومكؿتكاؽووبكسـ دووو كاؾؾووونكوقتصوو عنكلوو ـ ك ؽدووقنكاؾؽكسووونك ؿوو ككككككككك
اؾسكوتقـ تك وكاؾسستوـ تكواؾسستقناتكوا ؿقـ تكاؾة نقمكوؽألؾككاؾـوضو نككك

كػإـ  كتؽونكاؾؾونكاؾسـ دو كػ ط.كك
 

 فكرة االختبار:

ك4-8كPHؿقـقووومكداؾ ووو هكسوووقنكقت  عووولكاؾـقـ قووونكقنكؿوووعكؽووولكا حؿووو ضكا كك
كRCHOتؽونك واُلكفقنكقنكناـتقنكول ـ ك ؽدقنكاؾؽكسونكواؾـوضو نك ككقػ



إؾووومكاؾدؾدووومكاؾو ـسقوووم.كلووومكقت  عووولكفقووونكقنكناـتوووقنكؿوووعككRحقوووثكتكؿوووزك
كاؾـوض نككوؿزقنكؿنكاؾــ قنكقنكػتتؽونكاؾؿتكاؽبكاؾؿؾون.ك

 

 المواد: 

كوم/ؾتكؿح ككحنقلُ .ك2ؿحؾولكـقـ قنكقنك
كوم/ؾتك.ك1تكقستوػ نكك-تقكودقنك-ا ؿقـقم:وؾقدقنا حؿ ضك

 

 الطريقة:

ؾقؽوونكاؾؿحؾوولككككPHؿلكؿنكؿحؾولكاؾحؿضكػ ك ـسوسومكاةتس كوا وسطكإؾومككككك1ةأِلكك
ؼطوووكاتكؿووونكؿحؾوووولكــ قووونكقنكودوووةنكؾؾغؾقووو نكؾؿووونةكك5كؿتةووو ناُلكلووومك  وووف

كنؼق تقن.كك
ككك.ك ؽدقنكاؾؽكسونؿنكل ـ كوالحِظكاؾؾونكاؾؿتؽونكوتص عنكػ  ع تكغ زقمك

 

 

 اختبار زانثوبروتيك: -3
 هدف االختبار:

تت  عوولكا حؿوو ضكا ؿقـقوومكا كوؿ تقوومكؿووعكحؿووضكاؾـقتكقووككاؾؿكؽووزكؾتؽووونكككك
ؿكؽس تكـتكوكص كاءكاؾؾونكو ؿالحكفألهكاؾؿكؽس تكسكت  ؾقومكاؾؾوونكوؾوألؾككػوإنككككك

كاؾؾونكقتحولكؿنكاؾص كاءكإؾمكاؾسكت  ؾ كقوةلكاؾؿحؾولكؼؾوقُ .كك
نكحؿضكػقـقلكاالـقنكقحتويكعؾمكحؾ مكسـزقنكإالك ـهكالكفألاكوس ؾكغمكؿنك 

كقدتوقبكؾ ألاكاالةتس كإالكسنكومك ق ؾم.ك
فألاكاالةتس كغقككؼ صككعؾمكا حؿ ضكا ؿقـقمكا كوؿ تقمكإألكقدتوقبكؾهك

ككككؿكؽس تك كوؿ تقمك ةكىكؽ ؾ قـولكاؾة ني.ك
 

 المواد: 

ؿقـقوووم:ك حؿووو ضك ك-وزق ووو ك01ؿحؾوووولكفقنكوؽدوووقنكك-ؿكؽوووزكحؿوووضكـتكقوووك
ك.كك%1.0ؿحؾولكاؾ قـولك-ػقـقلكاالـقنك-تكقستوػ نك-تقكودقن

 

 الطريقة: 



ؿوولكؿوونكؿحؾووولكاؾحؿووضكا ؿقـوو كحوؿووُ كؿدوو وقُ كؿوونكحؿووضكككككك2/1  ووفكإؾوومكحووواؾ كك
اؾـتكقووككاؾؿكؽووز.كسووكِنكوالحووِظكظ وووككؾووونك صوو كاوةلكاؾؿحؾووولكضوونقنكاؾ ؾوقوومك

ك ككإؾمكاؾسكت  ؾ .ككوالحِظكتحولكاؾؾونكا صك اؾصوناكاؾؽكسوـكهسإ  ػمكؿحؾوؾ
ككقـولكوالحِظكادتو ستهكؾالةتس ك.كك  عقنيكاؾتوكسمكس دتةنامكؿحؾولكاؾ

 

 

 اختبار ميلون: -4
 هدف االختبار: 

اؾتةكفكعؾمكاؾتقكودقنكاؾأليكقحتوويكعؾومكؿوؿوعومكاؾ قـقولكاؾ قنكوؽدوقمكككككك
.C6H4OHككك

كالكقت ووؿنككككككك فوألاكاالةتسو كؾقسكؼ صووكُاكعؾومكاؾتقكودووقنكإألك نك يكؿكؽوبكػقـوووؾ 
قـولكاؾةو نيك وكاؾلقؿوولكقؿؽونك نكقةطو ككككك ؽو ؾكك3،5ادتسنااُلكػ كاؾؿووؼةقنكك

كـتقومكاقو سقم.كك
 

 فكرة االختبار:

حؿضككػ كقت  علكاؾتقكودقنكؿعكؿحؾولكؿقؾونكدؽسكقت تكاؾز س قكك
اؾؽسكقتقكهكؿعكاؾتقكودقنكؾتؽوقنكؿتكاؽبك حؿككاؾؾونكوقالحظك الكقؽونك

ك.كككHg(OH)2قنكاؾز س قككاؾؿحؾولكؼؾوقُ كوإالكتكدبكفقنكوؽد
 

 المواد: 

%كسووووو ؾحومكحؿوووووضك15%كػووووو ك15ؿحؾوووووولكؿقؾوووووونكدؽسكقتووووو تكاؾز س قوووووككك
 حؿوو ضك ؿقـقووم:كؽ الةتسوو كككك-%1ؿحؾووولكـتكقووتكاؾصووونقومككك-اؾؽسكقتقووكه

كاؾد سق.كك
 

 

 الطريقة:

ؿلكؿنكؿحؾولكاؾحؿضكودةنكػ كحؿ مكؿ   كك1ؼطكاتكؿنكؿحؾولكؿقؾونكإؾمكك5  فكك
ؼطوكاتكؿونكؿحؾوولككككك5كِنكإؾومكاؾنكوومكاؾة نقومكلومك  وفككككككنؼو  ق.سكك10قغؾ كؾؿونةكك

كككـتكقتكاؾصونقومكحقثكقتؽونكؾونك حؿككغ ؿق.ك



 

 اختبار سكاجوش: -5
 هدف االختبار:

كاؾتةكفكعؾمكا كوـقن.كك
 

 فكرة االختبار:

نقن.كوفووألهكواـقووا كوقووـنكفوووكاؾحؿووضكاؾوحقوونكاؾووأليكقحتووويكعؾوومكؿوؿوعوومكاؾوكككك
ع ؿلكؿؤؽدنكؿللكاؾسكومكحقثكقتؽونكؾونككتت  علكؿعكـ ػلولكاؾ  كػ كووون

ك حؿك.ك
 

 المواد:

كوزق  .كك10ؿحؾولكفقنكوؽدقنكاؾصونقومكك
ك%كػ كاؾؽحول.ك1ـ ػلولكك-ؿحؾولكاؾ  

ؿولكؿونكككك100ؿ ءكاؾسكومكد  ق  كس حتكاسكضنقنكس وعكؼطوكاتكؿونكاؾسوكومكإؾومكككككك
كاؾؿ ءكوكجكاؾؿزقجه.كك

كككه.%0.1ؽكق تقنكدؿح ؾقلك-اـقنقنوؿقلقلكوك-ا كوـقن
 

 

 الطريقة:

ؿلكؿنكؿحؾولكفقنكوؽدقنك1ؿلكؿنكؿحؾولكاالةتس كحواؾ كك3  ق  كإؾمكك
ك5ـ ػلولكو ؿزِجكاؾؿوان.ك  ق  كك-اؾصونقومكلمكؼطكتقنكؿنكؿحؾولكاؾ  

كككؼطكاتكؿنكؿ ءكاؾسكومكوالكحِظكاؾؾونكاؾؿتؽون.ك
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