
 

 

 

 

 

 

 

 (عالمات  01)  :اختر االجابة الصحيحة فيما يأتي : السؤال االول 

 :الكائنات الحية التي تستخدم الغاليكوجين في تخزين الطاقة هي  -0

 .البكتيريا  -النباتات   د -الفطريات   ج -الحيوانات    ب  -أ 

 

 :احدى الخصائص التالية ينطبق على البروتينات الليفية  -2

 .القطبية باتجاه الخارج  Rوجود سالسلها الجانبية  -الذوبان في الماء     ب - أ

 .من االمثلة عليها الهيموغلوبين  -ج

 .في اتجاه الخارج غير القطبية  Rوجود سالسلها الجانبية  -د

 

 :تمثل البروتينات نسبة مئوية من الكتلة الجافة بالجسم وهذه النسبة هي  -3

 % .01 -د%     53 -ج%     51 -ب%     55 -أ

 

 :يوجد بروتين الميوسين في  -0

 .الكبد  -العضالت الهيكيلية    د -ج  الدم    -الجلد    ب -أ

 

 :عدد انواع سالسل الهيموغلوبين هو  -5

 0 -د    3 -ج    0 -ب     2 -أ



 

 

 :هي  -Aفصيلة الدم التي ال تستقبل بالزما دم من فصيلة الدم  -6

  +A -د     +B -ج    +O -ب     -O -أ

 

 :ن هي الصيغة الكيميائية للسلسة الجانبية للحمض االميني سستي -7

 CH2CH2 -د  CH2SH -ج   CH2SO -ب     CH2OH -أ

 

 :عند طي التركيب الثانوي لحلزون الفا ينتج  -8

 التركيب الرباعي -بروتين الميوغلوبين   د -بروتين الميوسين   ج -الهيموغلوبين     ببروتين  –أ 

 

 : في المركب العضوي  احد االتية ال يعتبر من المجموعات الوظيفية -9

 كربوكسيلمجموعة ال -سيل       بالهيدروكمجموعة  –أ 

 .مجموعة الكيتون  -مجموعة الفوسفات           د -ج

 

عندها تكون بين السكرين  Nتظهر شكل الرابطة الغاليكوسيدية على شكل حرف عندما  – 01

 :االحاديين 

 الفركتوز والجلوكوز -ب    الجلوكوز والجلوكوز     -أ

 .الجلوكوز والجالكتوز  -د    الرايبوز     الفركتوز و -ج

******************************************************************** 

 (عالمات  5)  :علل ما يلي : السؤال الثاني 

 .دخول التربتوفان في حليب الرضع  -0

 

 

 .تعرض بعض من مستقبلين الدم الى الحمى والقشعريرة  -2

 



 

 

 

 .بعضها عن بعض سبب اختالف البروتينات  -3

 

 

 .تكون البروتينات الكروية ذائبة في الماء  -0

 

 

 .يعتبر الغاليسين من ابسط الحموض االمينية  -5

 

 (عالمات  5)  :السؤال الثالث 

بين الجلوكوز  وله سلسلة متفرعة بالسلسلة الرئيسية جلوكوز 7لو فرضنا ان االميلوبكتين مكون من  - أ

فما هي الصيغة الكيميائية البنائية لهذا , جلوكوز  0على السلسة المتفرعة وتحتوي  0ورقم  3رقم 

 ؟ االميلوبكتين 

 

 

 

 ما هي الصيغة الكيميائية لسكر المالتوز ؟ -ب

 

 كل التوفيق لكم 

 استاذكم شادي الفوارس


