
 اجوبة اسئلة مادة الكيمياء الحياتية الجزء النظري 

  /1جواب س 

 تفاعالت االضافة و تشمل : -1

 اضافة الهيدروجين  -أ
يضاف الهدروجين الى الرابطة الزوجية في وجود النيكل النشط كعامل 

مساعد و تتحول هذه االحماض الى احماض مشبعة و من حالة السيولة لى 

 الحالة الصلبة .

 تفاعالت مع الهالوجينات ) اليود و الكلور و البروم و الكلورايد ( -ب

RCH=CH-COOH + I2-------- RCHI-CHI-COOH           

 اكسدة االواصر المزدوجة   -2
تتاكسد االواصر المزدوجة عند وجود االحماض الحرة لتكون 

peroxidase التي تتحول الى الديهايد معطية روائح غير مقبولة 
 

 االكسدة  تفاعالت -3

عند استعمال فوق برمنغنات البوتاسيوم او حامض الكروميك يتاكسد الحامض 

 H2O  +  CO2الدهني نهائيا الى 

  

 

 /  2جواب س

 -مونات و تفاعالت الجسم عامة يتحقق بالموازنة بين عمل الهر

 / 3جواب س 

 دور الكيمياء الحياتية في التحاليل المختبرية 

بري المعتمدة على الجانب التطبيقي للكيمياء الحياتية تلعب طرق التحليل المخت

ادوارا مهمة في التقييم السريري لغرض تشخيص و معالجة المرض بعد 

 الحصول على معلومات متنوعة تتميز بما يلي :

 يجب ان تكون معلومات دقيقة  -1



 ان يكون الوقت الذي تستغرق الحصول عليه قليال  -2
 اقل كلفة ممكنة  -3

و للحصول على هذه النتائج وجب التعاون المستمر بين فريق اعضاء الصحة 

 و الجراء التجارب المختبرية تتضمن االجابة عن االستفسارات التالية :

 نوع االختبار الذي يجري على المريض  -1
 التحضيرات المختبرية المطلوبة -2
 الدور الذي يقيم به المرض  -3
 تقييم النتائج  -4

 

 سم الى : الفيتامينات تق –ب 

 الفيتامينات الذائبة في الماء :  -1
و تشمل النياسين و البيوتنك و البايوتين و البيروكسدين و البايوتين و 

  cحامض الفولك و كوسل امين و حامض اللبيوثيك و فيتامين 

 الفيتامينات الذائبة في الدهون  -2
     E  D   A   K   Fتتضمن فيتامينات 

 

  4جواب س

 ت :وظائف الهورمونا

الوظيفة الشكلية اذ تحتاج الكائنات الحية للهورمونات لتمر بحياتها  -1

 بأكثر من مرحلة مثل شرنقة الحشرة و فرخ الضفدع 
الوظيفة المنظمة : من خالل تفسير الوصول الى االتزان البدني و  -2

 تسمى بنظرية السيطرة بكل ما تشمل 
ملحقة بالجهاز  الوظيفة التكاملية تعتبر الوظيفة الهورمونية -3

العصبي في الحيوانات حيث للهورمونات ميكانيكية خاصة تسهل 

من قابلية التكامل هذه فنتيجة الفزع و الخوف يتنشط الجهاز 

العصبي تحت المهاد و ذلك بواسطة االستجابات العصبية للب 

الكظر بعدها يفرز مادة تسبب زيادة عالية في السكر بواسطة االلية 

 التي تشمل الكلوكاكونالمشابهة لتلك 
الوظيفة المسموحة : تحتاج بعض الهورمونات الى هورمونات  -4

اخرى لعملها فمثال بدون وجود هورمون الثايروكسين ال يستطيع 

 هورمون النمو ان يكون موثرا .
  5س

 تقسم الكاربوهيدرات تبعا لتحللها المائي الى  -أ



 السكريات االحادية  -1
 السكريات المحدودة  -2
لمتعددة او المضاعفة والتي بدورها تتحلل مائيا السكريات ا -3

مكونة عدد من الوحدات السكرية مثل السكريات الثنائية 

 والسكريات الثالثية 
 المراكز النشطة في االنزيمات   -ب

لكل انزيم تركيب مميز و خاص يميزه عن غيره بالبناء االول 

ر والثاني و الثالث و الرابع و في كل انزيم مركز نشط او اكث

مسوول عن القيام من قبل االنزيم بعمله و يحدد المركز النشط 

نوع و ترتيب االحماض االمينية المكونة للمركز النشط فأنزيم 

الببسين الذي يحلل البروتين مائيا يحتوي  سلسلة ببتيدية على 

وحدة حامض اميني و قد امكن ازالة عدد من هذه  148

الجزء المتبقي من  الوحدات بطرق خاصة و مع هذا فقد ابقي

 السلسلة الببتيدية بالنشيط االنزيمي كامال .

 

 

 


