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 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التي تيل كل عبارة فيام ييل 

 أي مما ييل ُيعد مادة ختفض طاقة التنشيط ؟ 1

 املادة املتفاعلة مع اإلنزيم -د              املتفاعل  -ج             احلفاز -ب          األيون  -أ       

 

 جديدة ؟ يف أي مما ييل تتكرس روابط وتتكون روابط - 2

 اجلزيئات القطبية -د             العنارص -ج          النظائر  -ب         التفاعالت الكيميائية -أ     

 

 أي من العبارات التالية ينطبق عىل املعادالت الكيميائية ؟ - 3

 منيالنواتج عىل الي -ب                                     املتفاعالت عىل اليمني  -أ       

 عدد ذرات النواتج أقل من عدد ذرات املتفاعالت -د         عدد ذرات املتفاعالت أقل منها يف النواتج  -ج

 

لعملية التي تتخذ فيها الذرات املوجودة يف املواد ترتيبًا جديدًا يتسبب يف حتول هذه املواد إىل مواد ا  - 4

 أخرى تسمى

 النواتج -د        املعامالت  -ج      تفاعالت الكيميائيةال -ب       املعادلة الكيميائية -أ     

 

 جمموعة من الرموز والصيغ  تعرب عن املتفاعالت  والنواتج  ورشوط التفاعل إن وجد   - 5

 النواتج   -التفاعل الكيميائي      د  –املعادلة الرياضية      ج   -املعادلة الكيميائية           ب  –أ    

 املواد التي تكون  عىل يمني السهم  يف املعادلة الكيميائية    -  6

 مثبطة   -حفازة                 د          -ج              النواتج –املتفاعالت             ب   -أ

    

 املواد التي تكون عىل يسار  السهم يف املعادلة الكيميائية  – 7

    مثبطة  - د                 حفازة         - ج                      النواتج – ب             املتفاعالت  -أ    

 

 املعادلة الكيميائية املوزونة يكون فيها   - 8

 عدد ذرات العنارص يف املتفاعالت أكرب من عدد ذرات يف النواتج  –أ    

 النواتج يف ذرات عدد من أقل  املتفاعالت يف العنارص ذرات عدد – ب   

 النواتج يف ذرات عدد من يساوي املتفاعالت يف العنارص ذرات عدد –ج       

 اليوجد عالقة بني عدد الذرات يف املتفاعالت والنواتج   -د 

 

  التفاعلاحلد األدنى من الطاقة الالزمة لبدء   - 9

 طاقة كهرومائية  -طاقة ممتصة       د  –طاقة نووية             ج  –ب         طاقة التنشيط –أ       
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 يف التفاعالت الطاردة للحرارة  يكون   - 10

 من طاقة النواتج   قل عالت أطاقة  املتفا -ج            طاقة  املتفاعالت أكرب من طاقة النواتج –أ     

 اليوجد عالقة بني طاقة املتفاعالت والنواتج   -د    طاقة النواتج       تساوي طاقة  املتفاعالت   -ب    

 

 للحرارة  يكون اصة يف التفاعالت امل   -11 

   النواتج طاقة من  أقل املتفاعالت  طاقة - ج           النواتج طاقة من أكرب املتفاعالت  طاقة –أ     

 جد عالقة بني طاقة املتفاعالت والنواتجاليو  -طاقة  املتفاعالت تساوي  طاقة النواتج        د    -ب    

 

 مواد كيميائية توجد يف اجلسم وتقلل مقدار طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل   -  12 

 املثبطات   -د            اإلنزيامت –النواتج                ج  –املتفاعالت           ب   -أ      

 

 ألميلوز  وهو أحد مكونات النشا  ويوجد يف إنزيم األميليز   يرسع حتليل ا      -   13

 البنكرياس  -األمعاء           د   –املعدة               ج  -ب             اللعاب يف الفم  -أ           

 

 املوقع الذي ترتبط  فيه املادة املتفاعلة مع اإلنزيم   - 14

 امليتوكوندريا  –الغشاء البالزمي         د   -ج           لنشطاملوقع ا -املوقع الغري نشط          ب    -أ         

 

 يتكون ما يسمى ويتغري شكله  يف حالة ارتباط املادة املتفاعلة  مع اإلنزيم  ىف املوقع النشط   - 15

  معقد اإلنزيم –د الرقم اهليدروجيني            -املثبط                 ج     -احلفاز           ب   -أ        

 

 تعمل اإلنزيامت داخل جسم اإلنسان عند درجة حرارة   - 16

 سيليزي  15  -د         سيليزي 37  -سيليزي              ج   70  -سيليزي               ب    44 –أ         

 

 تعمل اإلنزيامت املوجودة يف سموم األفاعي  عىل  – 17     

 حتليل خاليا الدم البيضاء     –ب                   م احلمراءحتليل خاليا الد –أ      

 ال تؤثر يف خاليا الدم وال اجلسم    -حتليل البالزما                          د  –ج      

 

 مجيع العوامل  التالية تؤثر يف عمل اإلنزيم   ماعدا   - 18

 كمية املتفاعالت –تركيزاإلنزيم       د  –الرقم اهليدروجيني         ج  –درجة احلرارة          ب  –أ      
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 أي من العبارات اآلتية ال ينطبق عىل املاء النقي؟  - 19

         ب. يتكون من جزيئات قطبية                        7.0  أ. رقمه اهليدروجيني هو      

 د. مذيب جيد                      أيونيةج. يتكون من روابط               

 

 ما الذي تبينه الصورة هذه؟ - 20

 د. املزيج املعلق               ج. خليط متجانس           ب. حملول           خليط غري متجانسأ.   

 

 ماذا تسمى اجلزيئات التي تتوزع فيها الشحنات بشكل غري متساوي؟ -   22  

 جزيئات أيونية -د           جزيئات ضخمة -ج          جزيئات مركبة  -ب      قطبيةجزئيات  -أ     

 

 تسمى الرابطة الضعيفة بني ذرة هيدروجني وذرة أكسجني أو فلور أو نيرتوجني بالرابطة - 23  

 القطبي -د                  الببتيدية   -ج               اهليدروجينية  -ب          األيونية  -أ           

 

من جزئ  مع  قطبية متعادلة  وتكون بني قطب موجب  جذب كهروسكوين  بني جزئيات  قوى  - 24

 قطب سالب من جزئ أخر 

 القطبي -د                  الببتيدية   -ج               اهليدروجينية  -ب          األيونية  -أ                   

 

 اجلليد ) الثلج (  يطفو أعىل املاء  بسبب   - 25

 غري منظم    -متساوي الكثافة       د   -أعىل كثافة           ج  -ب               اقل كثافة –أ      

 

 صعود املاء يف جذوع وسيقان النبات  تسمى   - 26

 األسموزية     –الكثافة      د  –ج          اخلاصية الشعرية –التوتر السطحي           ب  –أ        

 

 مزيج يتكون من مادتني  أو اكثر  حيث حتتفظ  كل مادة بخصائصها    - 27

 املعلق  –املحلول          د  –املخاليط املتجانسة           ج  –ب             املخاليط   الغري متجانسة   -أ      

 

 العدد الذي يكتب أمام املتفاعالت  أو النواتج   يف املعادلة الكيميائية  – 28

  معامل –عدد زوجي                 د  -عدد فردي                ج    -عدد نسبي             ب   -أ         

 

 اجلزئيات التي تتوزع فيها الشحنات  بشكل غري متساوي  هي جزئيات     - 29

 متساوية  –كهربية              د  –قطبية                ج  –ب            غري قطبية –أ         
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 املواد التي تطلق  أيونات اهليدروجني  املوجبة  عندما تذوب  يف املاء   - 30

    احلمض –د      امللح                 –السكريات                  ج   -القاعدة               ب    -أ            

 

 املواد  التي تطلق   أيونات  اهليدروكسيد  السالبة      عندما  تذوب  يف  املاء  -  31

 احلمض    –امللح                      د  –السكريات                    ج   -ب                  لقاعدةا   -أ              

 تركيز أيون اهليدروجني املوجب  يف املحلول    - 32

 القاعدة   –د          احلمض  -ج    الرقم اهليدروكسيدي      -الرقم اهليدروجيني             ب    -أ           

 

 ما العنرصان اللذان يتوجدان دائام يف األمحاض االمينية ؟  - 33

 ب. الكربون واألكسجني                       النيرتوجني و الكربيت .أ

 واألكسجني د. الكربيت                  ج. اهليدروجني و الفسفور 

 

 ما الذي يربط األمحاض األمينية معا ؟ - 34

 د. الروابط األيونية       ج. الراوبط اهليدروجينية       ب. قوى فاندرفال          الروابط الببتيديةأ. 

 

 النيوكليوتيد ؟ من  التي ال تعترب جزءاً ما املادة   - 35   

 . املاءد                       ج. القاعدة                     ب. السكر              أ. الفوسفات                   

 املركبات العضوية هي التي حتتوي عىل - 36    

 النيرتوجني فقط -د             األكسجني فقط  -ج         اهليدروجني فقط  -ب         الكربون وعنارص أخرى-أ     

  

 ماذا تسمى اجلزئيات الضخمة ؟  -   36  

   النيوكليوتيد -د             امللدنات  -ج            البوليمرات  -ب           املونومرات   -أ

  

 جزئيات كبرية تتكون من وحدات متكررة  من مركبات متامثلة  أوشبه متامثلة   - 37

  البوليمرات –املركب                د  –الوحدة البنائية              ج    -املونمرات               ب  –أ              

 

 الوحدة البنائية التي تكون  األمحاض النووية   - 38

 السكروز   -د            النيوكليوتيدة  -ج          األمحاض الدهنية  –ب        اجللوكوز      -أ       

 

نوع من اجلزئيات الضخمة  احليوية ) البوليمرات ( حيتوي   الكربيت والنيرتوجني  مع العنارص    - 39  

 أكسجني ( –هيدروجني  –األساسية   ) كربون 

 األمحاض النووية   -الكربوهيدرات             د  –الدهون                ج  –ب               الربوتينات  -ا          
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 ( O2H  Cنوع من اجلزئيات الضخمة  احليوية ) البوليمرات (   وهلا الصيغة العامة   )   - 40

 األمحاض النووية   -د              الكربوهيدرات –الدهون                ج  –ب               الربوتينات  -ا            

 

 ( O2H Cوهلا الصيغة العامة   ) (   6 – 3من ) نوع من الكربوهيدرات تكون فيه ذرات الكربون  - 41

  مجيع ماسبق   -سكر  ثالثي        د  –سكر ثنائي                 ج  –ب              سكر أحادي –أ         

 

 نوع من الكربوهيدرات يتكون من احتاد جزيئني من السكريات  األحادية   - 42

  مجيع ماسبق  - د        ثالثي  سكر – ج                 ثنائي سكر – ب             أحادي سكر –أ        

 أي مما ييل يعترب من السكريات األحادية      - 43 

  اجلاليكوجني   -السيللوز            د  –النشأ                 ج   -ب           جلوكوز   -أ         

  ماعدا مجيع ما ييل سكريات أحادية    - 44

  اجلاليكوجني  -جالكتوز           د  –فركتوز                  ج  –جلوكوز              ب  –أ           

 

 مجيع ما ييل  سكريات  ثنائية  ماعدا  – 45

   النشأ  -مالتوز                        د   –الكتوز                     ج   -سكروز                   ب  –أ            

 

  سالسل من اجللوكوز مرتبطة بألياف صلبة  وهي توفر  دعم هيكيل  يف جدران اخلاليا النباتية    - 46

 الكيتني   -السكروز              د     -اجلاليكوجني             ج   -ب               السيللوز   -أ              

 

 ومكون أسايس  لألصداف الصلبة  للروبيان وبعض احلرشات وجني  رتسكر متعدد حيتوي عىل الني -   47

  الكيتني  -السكروز              د     -اجلاليكوجني               ج   -ب                السيللوز   -أ             

 

 مركب نبايت  ختزنه النباتات  يف الثامر والبذور  واجلذور   ومصدر للطاقة   -  48

  الكيتني  -السكروز              د     -ج                النشأ  -ب                السيللوز   -أ                       

 

 مركب  كربوهيدرايت ختزنه  اخلاليا احليوانية  يف الكبد والعضالت  كمصدر للطاقة   -50

  الكيتني  -السكروز              د     -ج               جلاليكوجنيا  -ب                السيللوز   -أ                           

 جزئيات عضوية حيوية ) بوليمرات (  حتتوي بشكل أسايس  الكربون واهليدروجني واألكسجني   - 51

 والوحدة البنائية  هلا هي األمحاض الدهنية واجلليرسول             

 الربوتينات  –د        الدهون –األمحاض النووية           ج  –الكربوهيدرات                  ب  –أ         
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 نوع من الدهون  يغطي أوراق النبات  لتجنب فقدان املاء   – 52

 دهون فوسفورية   -د                   الشمع –دهون غري مشبعة             ج  –دهون مشبعة            ب   -أ         

 

الدهون ذات السالسل  الكربونية  التي تتضمن روابط أحادية بني ذرات الكربون  وال تستوعب مزيد  – 53

 من ذرات اهليدروجني 

 الشئ من ذلك  –شمع            د  –ج               دهون مشبعة –دهون غري مشبعة              ب  –أ        

 

 الدهون ذات السالسل الكربونية  التي تتضمن  رابطة واحدة ثنائية عىل األقل بني ذرات الكربون    - 54

 ويمكن أن تستوعب مزيد من ذرات اهليدروجني        

 ذلك من الشئ – د            شمع – ج              مشبعة دهون – ب              مشبعة غري دهون –أ        

 

 من الدهون يتميز برأس فوسفوري  حمب للامء وطرفني  كربوهيدراتني كارهني للامء نوع  - 55

  دهون فوسفورية  – د            شمع – ج              مشبعة دهون – ب              مشبعة غري دهون –أ         

 

 نوع من الدهون  يشمل  الكوليسرتول  واهلرمونات اجلنسية  – 56

 كذل من الشئ – د            شمع – ج              مشبعة دهون – ب               السيرتويدات  –أ        

 

 يتكون من األمحاض األمينية   نوع من البوليمرات  ) اجلزئيات الضخمة (   - 57

 األمحاض النووية  –الدهون            د  –ج           الربوتينات –الكربوهيدرات            ب  -أ
 

مركبات هيدروكربونية صغرية  ) مونمرات (  تتكون من الكربون واهليدروجني واألكسجني    - 58

 والنيرتوجني والكربيت 

 مجيع ما سبق  –اجليلرسول       د  –األمحاض الدهنية           ج  –ب        األمحاض األمينية –أ       

 

(  تتكون من ذرة كربون مركزية  حتاط  وحدة بنائية للجزئيات الضخمة  ) البوليمرات  - 59

 بمجموعة كربوكسيلية    وجمموعة أمينية   وجمموعة ألكيل    وذرة هيدروجني 

 األمحاض األمينية – د       اجليلرسول – ج           الدهنية األمحاض – ب      النيوكليوتيدة –أ         

 

 الرابطة التي تربط محضيني أمينني معًا هي رابطة   - 60

 أيونية  –هيدروجينية              د   -تسامهية              ج  -ب                 ببتيدية –أ              
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 أسئلة مقالية   

 ملاذا  ال يستطيع اإلنسان هضم كل الكربوهيدرات ؟ -1
 السكريات املتعددة مثل الكيتنيلعدم وجود إنزيامت حتلل بعض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملاذا حتتوي اخلاليا عىل اجلزيئات ضخمة و مركبات كربون صغرية يف الوقت نفسه ؟ - 4
جلزيئات الضخمة توجد ألهنا تتكرس وتنتج طاقة تستخدمها اخلاليا يف العمليات احليوية مثل ا

 بعضها لتكوين النمو وغريها بينام مركبات الكربون الصغرية لرتتبط مع

 اجلزيئات الضخمة وتعويض املفقود مثل الدهون والكربوهيدرات والربوتينات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن محض اهليدروكلوريك محض قوي. ما األيونات التي تتكون عند ذوبانه يف املاء؟وما تأثريه يف إ - 3

  للامء الرقم اهليدروجيني

 هليدروجينييقل الرقم ا -أيونات اهليدروجني املوجبة أو اهليدرونيوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارشح أمهية املنظامت للكائنات احلية ؟ - 5

هي املخاليط التي يمكن أن تتفاعل مع األمحاض أو القواعد للحفاظ عىل الرقم اهليدروجيني 

   (   7.5 -   6.5  ضمن نطاق حمدد) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقع موضعني يف اجلسم تستخدم فيهام املنظامت للحد من التغريات احلادة يف الرقم  -6

 اهليدروجيني ؟

 الدم  و  األمعاء    و  املعدة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ما سبب أمهية الروابط اهليدروجينية للكائنات احلية  - 6

 ربط جزيئات املاء وحتافظ عىل الشكل ثالثي األبعاد للربوتني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلص مع وجود عدد هائل من الربوتينات يف اجلسم، ارشح سبب أمهية شكل - 7

 اإلنزيم بالنسبة إىل وظيفته

 

 يرتبط فقط مع مواد متفاعلة معينة.توي كل إنزيم عىل موقع نشط حي

 األبعاد  ويتكون املوقع النشط عندما تنثني الببتيدات إىل أشكال معينة ثالثية          
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