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 درجة( 02)                                                                                 املئي الفراغات التالية:  -1س

 و _____________. ____االمينية و تشخيصها بواسطة _________ يمكن فصل االحماض  -1  

 .الكايتين من السكريات المتعددة _______________ -0  

 من االحماض االمينية القاعدية. ر الحامض االميني __________يعتب -3  

 .لبسيطةتعتبر ___________ من االمثلة على الدهون ا -4  

 ب الدهن الفوسفاتي _________________.يدخل الكولين في تركي -5  

 هون االسفنجية بهذا االسم الحتوائها على________________. دتسمى ال -6  

 . تكوين ____________ اختزال مجموعة الكربونيل في السكريات االحادية يؤدي الى -7  

 يكون الكوليسترول غير قابل للتصبن بسبب ________________.  -8  

 م امتصاص االشعة فوق البنفسجية من قبل االحماض االمينية ______________.يت -9  

 

 درجة( 02)                                                                            ) اختاري اربعة(  عللي مايأتي: -0س

 يعتبر هيموكلوبين الدم من المحاليل المنظمة في الجسم .  -1    

 يكون الكلوكوز ثابتا نسبيا مع الكواشف التي تتفاعل عادة بسرعة مع مجموعات االلديهايد. -0   

 الكاليسين. تعتبر االحماض االمينية فعالة بصريا ماعدا  -3   

 تتمكن الليبيدات السكرية من التداخل مع الماء.  -4   

 نسجة الرابطة. يعمل حامض الهيالورونيك كمادة الصقة مابين الخاليا في اال -5   

 

 درجة( 02) )اختاري خمسة(    تكلمي عن ما يأتي:  -3س

 الفعالية البصرية للسكريات , وماهي العالقة الخاصة بدرجة التدوير البصري النوعي.  -1   

 الليبيدات البروتينية.  -0   

 خواص الماء الكيميائية و الفيزيائية التي جعلته يالئم االنظمة البايولوجية.  -3   

 ( في تسمية السكريات االحادية.   –( و )+  و  Lو  D )الرموز -4   

 .و وظائفه الكلوتاثايون -5   

 االحماض االمينية غير البروتينية . -6   

 

 درجات( 12)                                    االنزيمي للبيبتيدات.ا/ مالفرق بين التحلل الحامضي و التحلل  -4س

 درجات( 12)                                                                        ب/  مامعنى المصطلحات االتية:      

         , buffer, rancidity , enantiomers Hydrophobic, heteropoly saccharides 

      

 درجة( 02)                                                                                    وضحي بالرسم مايأتي: -5س

 , واشري على االصرة البيبتيدية. Alaو الحامض االميني Glyبيبتيد ثنائي مكون من الحامض االميني         

 على االصرة الكاليوكسيديةو أشري  المالتوزسكر        

 تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ثالثي اسيل كليسيرول.        

 حامض الكلوكورونيك.        

 مع تمنياتي بالموفقية و النجاح

 جامعة الموصل

 التربية للبنات الكلية :

 الكيمياء القسم :

 ثالثال الصف :

 الكيمياء الحياتية المادة :

 نصف السنة:  امتحان 

 ساعة و نصف لزمن :ا
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 د. ركزان محمود داؤد ا.م.مدرس المادة :
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