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 ساعتانالزمن : 
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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (     

 

)الكيمياء الحياتية( الى اختصاصات مختلفة تعتمد على عدد من االسس منها اسلوب الدراسة و نوع الكائن علماء ال/ قسم 1س

 طبيعة الكائن الحي البشري، فما هي تقسيمات علم الكيمياء الحياتية لجميع االسس المذكورة؟ وضحها مفصال .الحي و 

 

 عرف االنزيمات ، ثم بين ما وظيفة و طبيعة عمل االنزيم ؟  -أ  / 2س

 قسم الكاربوهيدرات تبعا لتحللها المائي مع ذكر االمثلة . -ب       

 

 كيميائية الموزونة كل من :عبر بالمعادالت ال –/ أ  3س

 تكوين االميدات -1

 اختزال االحماض الدهنية   -2

 تفاعل االحماض الدهنية غير المشبعة مع اليود كمثال على الهالوجينات  -3

                                                                 خاص   DNAخاص بالنباتات و ان   RNAكان االعتقاد سائدا في بادئ االمر من قبل علماء الكيمياء الحياتية ان  –ب       

 بالحيوانات , علل ذلك 

 

 / امأل الفراغات التالية بما يناسبها : 4س

 من الفيتامينات الذائبة في الماء . --------, في حين يعد فيتامين --------من الفيتامينات الذائبة في الدهون فيتامين  -1

في الحامض  -------في حين يوجد السكر  RNAفي الحامض النووي الرايبونيوكليوتيدي  ---------يوجد سكر  -2

 .  DNAالنووي 

 يعتبر من االنزيمات الرابطة. ----------من االنزيمات المناظرة بينما انزيم  ---------يعتبر انزيم  -3

 . ---------- و ----------من الحاالت التي يرتفع فيها مستوى البروتين في الجسم هي  -4

 . ---------داء االسقربوط هو  -5

 

 /  ما الوظيفة الكيميائية الحياتية لكل من :  5س

  Aفيتامين  -1

 Cفيتامين   -2

 Eفيتامين   -3

 Dفيتامين  -4

 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية                                     

 

 والي السعدي عبد د. حازم                                  م.م. هبة رياض العبودي                             

 رئيس القسم           مدرسة المادة                                                                         

 



 

 

 

 

 الثانياالمتحانات النهائية الفصلية / الفصل 

 2016 – 2015للعام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة القادسية

 كلية العلوم

 البيئةقسم 

 الثانية المرحلة
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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (

 

 

 عرف ما يأتي :/ 1س

 الكاربوهيدرات   .  -    Dفيتامين    -نظرية السيطرة      -االنزيمات الناقلة      -االحماض النووية     

 

 / عرف الهورمونات، وماهي وظائفها؟ عددها مع الشرح.  2س

 

 كيف يتم بناء الكاربوهيدرات في النباتات الخضراء ؟   -/ أ 3س

 ذوبان مع ذكر االمثلة .قسم الفيتامينات حسب قابليتها لل -ب      

 

/ تقوم البروتينات بوظائف اساسية متنوعة في الكائنات الثدية وتقسم الى مجموعتين،ماهي هاتين المجموعتين؟ اشرحها 4س

 بالتفصيل .

      

 ماهي الخواص العامة لالنزيمات ؟  -/ أ 5س

 ماهي اهم الغدد الصماء في جسم االنسان ؟ –ب        
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 والي السعدي عبد د. حازم                                          م.م. هبة رياض العبودي                     

 مدرسة المادة                                                                                رئيس القسم           
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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (

 

 

 / عرف الدهنيات , وما هي وظائفها ؟  1س 

 

 ماهي وظيفة وطبيعة عمل االنزيمات ؟   -/ أ  2س

 ما هي مكونات االحماض النووية ؟  -ب       

 

 .  Dكيف يحصل جسم االنسان على فيتامين  –/ أ  3س

 في جسم االنسان ؟    Aما االعراض التقليدية لنقص فيتامين  –ب       

 

ليالت الكيمياوية للبروتينات في المختبرات الكيميائية و تقتصر على بعض انواع البروتينات الذائبة في عدد / تتركز التح4س

من سوائل الجسم، فما هي هذه السوائل ؟ وما الحاالت التي ينخفض فيها مستوى البروتينات في جسم االنسان والحاالت التي 

 يرتفع فيها ايضا ؟ 

 

 انزيمات التحلل المائي ( ؟   -كل من )انزيمات الحذف واالضافة    ما الفرق بين   -/  أ   5س

 في تركيب االنزيم ؟ ما هي طبيعة المساعدات االنزيمية و المجاميع المرتبطة  –ب        
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 والي السعدي عبد م.م. هبة رياض العبودي                                                               د. حازم

 القسممدرسة المادة                                                                                رئيس            
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