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له دور فاعل في تنظيم عملية تحلل الكاليكوجين. اذكري خطوات   glycogen phosphorylaseا/ انزيم -1س

 تحويل هذا االنزيم من شكله غير الفعال الى الشكل الفعال. تحت تأثير اي هورمون يقع هذا االنزيم؟ 

 درجة( 11)                                                                                                                             

(, كيف يتم تحويل (gluconeogenesisبناء الكلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية ب/  ضمن خطوات     

pyruvate  الى phosphoenol pyruvate درجات( 8)                          ت كاملة. ؟ اذكري المعادال 

 

 درجة(           12)                                                                                      املئي الفراغات التالية: ا/  -1س

             في  krebs cycleبينما تحدث  , في __________ الخلية  glycolysisتحدث عملية  -1

 __________ الخلية. 

ال تحدث دورة الكاليوكسيليت في االنسان بسبب عدم وجود بعض االنزيمات التي تحتاجها الدورة مثل  -1

 انزيم ___________ و انزيم ___________. 

ذرة كربون هي ___________ بينما عدد جزيئات    11عدد دورات اكسدة الحامض الدهني ذو  -3

Acetyl Co A ناتجة هي ___________. ال 

 يعتبر كل من _______ و _________ من مثبطات سلسلة نقل االلكترونات .  -2

حامض الدهني ذو العدد الفردي لذرات الكربون هو _________ بينما الناتج الناتج النهائي الكسدة ال -5

  النهائي الكسدة الحامض الدهني ذو العدد الزوجي لذرات الكربون هو ___________.

                                                                                                            

 درجاتTG .  (8 )التي تدخل في بناء الكليسيريدات الثالثية   glycerol phosphateب/ مامصدر جزيئة         

                                                                                                                          

؟ وضحي ذلك  ketoglutarate  α -الى  isocitrateا/ ضمن دورة كريبس . كيف يتحول المركب -3س

 درجات( 8)                                                                اذا يطلق على هذه العملية؟بالمعادالت.  م

, ماذا يحدث لهذا المركب لكي تتكون   Acetoacetateيتكون المركب ب/ خالل التكوين الحياتي الجسام كيتون       

 درجات( 8)                                                                                            بقية اجسام كيتون؟

 درجات( 8)       ت الضوء هي احد مراحل التركيب الضوئي , تكلمي عن هذه المرحلة بالتفصيل. ج/ تفاعال      

 

 درجة( 15)                                                     ا/ كيف تتم التحوالت التالية؟ اكتبي المعادالت كاملة: -2س

           Pyruvate  Acetyl CoA  

           Succinate                         Fumarate 

           Glucose 6-P                   6-phosphogluco δ-lactone 

           Acetyl CoA                     Malonyl CoA 

         Glucose 1-p                     Glucose 6-P  

هنية لغرض تقويضها عبر اكسدة بيتا؟ وماهو دور جزيئة الكارنتين في ب/ اين و كيف يتم تنشيط االحماض الد       

                     درجات( 9)                                                  اكسدة االحماض الدهنية؟ اذكري المعادالت كاملة. 
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