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للعام الجامعى  الثانىنموذج أجابت أمتحان الفصل الدزاسى 

2012/2013 

تمثيل المادة:  االنتاج الحيوانىالشعبت: ت:الثالثت الفسق

 غرائى

 4/6/2013تازيخ االمتحان الثالثاء 

       

 :                            )عشرون درجة(السؤال األول
 حديث لألنزيمات وتسميتيا.تكمم باختصار عن التقسيم ال-أ

 األجابة:
عنزه ىزص رزور   معبزرا أساس التقسيم الحديث لألنزيمات وتسميتها هو التفاعل الذى يحدثه االنززيم

معادلة كيماوية وىص هذا النظام تقسم االنزيمات الص ستة اقسام رئيسية محدد  ومرقمة وداخل كل 
مها نقزز، ا القسززم االول وينززم انزيمززات قسززم يكززون لكززل انزززيم رقززم يتكززون مززن اربعززة عنارززر يفرزز

االكسد  واالختزال ا القسم الثانص وينم االنزيمات الناقمة ا القسم الثالزث وينزم انزيمزات التحميزل 
المائص ا القسم الرابع وهو ينم االنزيمات التص تنزع مجموعات من ماد  التفاعل ولكن لزيس عزن 

جيززة ا القسززم الخززامس وينززم انزيمززات التشزززابه ،ريززا التحميززل المززائص بززل تتززرو ورائهززا روابزز، زو 
 .البنائص والفراغص

االحماض االمينية الحرة التى تزيد عن احتياجات انسجة جسم الحيوان المختمفة يمكن -ب
 وضح ذلك باختصار. -استخداميا كأحد مصادر الطاقة

 األجابة:
هزززو ازالزززة )او  الخ،زززو  االولزززص عنزززد اسزززتخدام االحمزززا  االمينيزززة كمرزززدر مزززن مرزززادر ال،اقزززة

الحما  االمينية مزع احزد األحمزا  التخمص( من المجموعة االمينية ويشمل ذلو عاد  تفاعل ا
يززو البززا مززا يكززون حززام  الفاكيتوجموتاالززذى يعمززل غالبززا كمسززتقبل لمجموعززة االمززين وغ الكيتونيززة

حمزززا  واالحمزززا  الكيتونيزززة التزززص تنشزززع او تتكزززون بعزززد نززززع او ازالزززة مجموعزززة االمزززين مزززن اال
 االمينية يمكنها ان تدخل مباشر  ىص دور  حام  الستريو. 

أحززدى النززواتر الرئيسززية لعمميززة اكسززد  االحمززا  االمينيززة هززو انتززاج االمونيززا ووجودهززا بتركيزززات 
عاليزة ىزص جسزم الحيزوان يزلدى الزص التسزمم وعمزص ذلزو ىانزه يزتم الزتخمص منهزا ىزص الثزدييات عمززص 

 .لتخمص منها عمص رور  حام  اليوريورور  يوريا وىص ال،يور يتم ا
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 :                            )عشرون درجة(السؤال الثانى

 ارسم شكال يوضح دوره االنحالل الجميكولى مع حساب الطاقة الناتجة عنيا.-أ
 األجابة:

يرسززم ال،الززز  شزززكو يونزززال دور  االنحزززول الجميكزززولص وينززتر عزززن هزززذ  الزززدور  لكزززل جززززى  سزززكر 
يونال ال،ال  الخ،وات التص ينتر عندها هذ  الجزيئات  ATPجزيئات  8ستهمو عدد جموكوز م

 .عمص الشكل المونال
 تكمم باختصار عن انزيمات االكسدة واالختزال وانزيمات التشابو.-ب

 األجابة:
أنزيمزات االكسزد  واالختزززال وتشزمل هزذ  االنزيمززات تمزو التزص تنزززع االيزدروجين وانزيمزات االكسززد  

انزيمزززات التشزززابه وهزززص التزززص تقزززوم  .االوكسزززجين ويع،زززص ال،الززز  أمثمزززة لهزززذ  االنزيمزززاتبانزززاىة 
بتحويزززل المركززز  مزززن احزززدى رزززور التشزززابه الفراغزززص الزززص الرزززور  االخزززرى ويزززذكر ال،الززز  انزززواع 

 االنزيمات المختمفة التص تتبع هذا القسم من االنزيمات.
 

 درجة( )عشرون                           -:السؤال الثالث
 اذكر ماتعرفو عن استخدام الجميكوجين كمصدر لمطاقة.-أ

 األجابة:
عند استخدام الجميكوجبن كمردر لم،اقة ىانه يتحمزل اوال الزص سزكر جموكزوز ىزص وجزود الفوسزفات 

ىوسفات وعند التفرع ىص سمسزمة الجميكزوجين تحزدث عمميزة  -1-العنوية وينتر عن ذلو جموكوز

ود جزز  محزدود جزدا مزن الدكسزترين وينزتر عزن هزذ  الخ،زو  بعزد ذلزو اعاد  تنظيم لمجزى  ىص وج

ىوسززفات والززذى  -6-ت الززص جموكززوزىوسززفا-1-جزززى  سززكر الجموكززوز الحززر ثززم يتحززول جموكززوز

يمكنه ان يدخل دور  االنحزول الجميكزولص لسزكر الجموكزوز ثزم دور  حزام  السزتريو او يمكنزه ان 

 .يدخل دور  سكر البنتوز وينتر عن ذلو ان،وا ال،اقة
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 تكمم باختصار عن العوامل التى تؤثر عمى النشاط االنزيمى.-ب

 األجابة:
تركيزز مزاد  التفاعززلا تركيزز االنززيما تركيزز النززواتر  -ا، االنزيمززص هزص:العوامزل المزلثر  عمزص النشز

ويونال ال،ال  كيفية  .النهائيةا درجة الحرار ا درجة تركيز ايون االيدروجينا مثب،ات االنزيمات
 تعثير كل من هذ  العوامل عمص النشا، االنزيمص.

 
 )عشرون درجة(                       -ابع:السؤال الر

طمققط طاقققة االحمققاض الدىنيققة الحققرة الناتجققة عققن تمثيققل الققدىون نتيجققة اكسققدتيا مباشققرة تن-أ
وضققح ذلققك مققع حسققاب الطاقققة المنفققردة مققن اكسققدة حققامض دىنققى يحتققو  عمققى عشققرة ذرات 

 كربون. 
 األجابة:

نص عمص مراحل وذلو عند اكسد  االحما  الدهنية الحر  يتم تجزئة سمسمة الكربون لمحام  الده
كربززون مززن السمسززمة ىززص كززل مززر  يحززدث ىيهززا اكسززد  اى يززتم تقرززير سمسززمة الكربززون ذرتززص بازالززة 

وتستمر عممية االكسزد  هزذ  حتزص يزتم  ATPجزيئات  5ذرتين ىص كل مر  وينتر عن ذلو تكوين 
اكسد  الحام  الزدهنص باكممزه حيزث ان النزاتر ىزص الخ،زو  النهائيةالكسزد  اى حزام  دهنزص ذو 

قززرين انزززيم أ  للكربززون سززيكون اينززا اسززيتيل قززرين انزززيم أ وجزيئززات اسززتيعززدد زوجززص مززن ذرات ا
الناتر من عممية االكسد  يتم حرقها او اكسزدتها ىزص دور  حزام  السزتريو وينزتر عزن كزل جززى  

 . ATPجزى   15اسيتيل قرين انزيم أ مستهمو 
خ،زوات تقرزير  4ذرات كربزون تعزادل  11ال،اقة المنفرد  من اكسد  حام  دهنص يحتوى عمص 

 5وينزتر عزن عمميزات التقرزير هزذ   ATPجززى   21=5×4=2-4-6-8-11لسمسمة الكربزون 
 ATPجزززى  81=61+21ويكززون المجمززوع = 61ATP=12×5جزيئززات اسززيتيل قززرين انزززيم أ =

 .78ATPاستخدمت ىص اول خ،و  ىيكون الناتر النهائص =  ATPجزى  2ي،رح منها 
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 نزيمات مع ذكر امثمة.تكمم باختصار عن مثبطات اال  -ب

 األجابة:
خيمزة عمزص التفاعزل وهزذ  اعزل انزيمزص بواسز،ة مزواد مختمفزة دمثب،ات االنزيمات: يزتم تثبزي، اى تف

المززواد تتززدخل ب،ريقززة مززا ىززص ميكانيكيززة التفاعززل )الفعززل النزيمززص( ومززن شززعنها ان تعيززا او توقزز  
ويعر  بالتثبي، بالتناىس وىص هذا النوع  هذا التفاعل تماما ويعر  منها ثوثة انواع ا النوع االول

تكززون المثب،ززات مركبزززات او ايونززات مشززابهة لمزززاد  التفاعززل ىززص التركيززز  او الشززكل او الخزززواص 
ودرجززة التشززابه هززذ  يجعمهززا تتنززاىس مززع مززاد  التفاعززل االرززمية عمززص مراكززز نشززا، االنزززيم لتكززوين 

وبزذلو تمنزع مزاد  التفاعزل مزن  ES  التفاعزل بدال مزن معقزد االنززيم ومزاد EIمعقد االنزيم والمثب، 
الورول لألنزيم الحرا والنزوع الثزانص مزن التثبزي، يسزمص بزالتثبي، بتيزر التنزاىس وهزذا النزوع يحزدث 
عندما تتحد ماد  مع االنزيم ىص من،قة بعيد  عن مركز نشا، االنزيم تعوا معهزا الفعزل االنزيمزص 

ا والنززوع الثالززث مززن المثب،ززات  ESم ومززاد  التفاعززل نفسززه بينمززا ال تززلثر ىززص تكززوين معقززد االنزززي
ولززيس مززع االنزززيم الحززر وبززذلو  ESيكززون عززن ،ريززا اتحززاد المثززب، بمعقززد االنزززيم ومززاد  التفاعززل 

 .وهذا النوع نادر الحدوث ىص كثير من االنظمة الحيوية ESIيتكون المعقد 

 
 مع أ،ي  التمنيات بالتوىيا..,

 أستاذ المادة        

حمد محمد عبد الالأ.د/ م  


