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المركبات العضوية الحيوية والنفط
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كيمياء ثالث ثانوي

 المركبات العضوية الحيوية

المركبات العضوية الحيوية
تقوم المركبات العضوية الحيوية :البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات
بالنشاطات الضرورية للخاليا الحية.
 حقائق كيميائية : -1يعطي جرام واحد من الدهون أكثر من ضعف الطاقة التي تعطيها الكمية نفسها
من الكربوهيدرات والبروتينات.
 -2الليبيدات الفوسفورية هي ليبيدات خاصة تكوُ ن األغشية الخلوية للخاليا الحية .
 -3يتكوُ ن الكروموسوم البشري الواحد من جزيء  DNAالذي يبلغ طوله 5 cm
تقريبا ً إذا قمنا بشده.
 -نشاط استهاللي  :راجع صـ  117ـــــ

 عرض الفكرة العامة.
ماذا تعرف عن البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات؟
البروتينات مصادرها :اللحوم  ,البيض  ,األجبان  ,الفول السوداني  ,البازالء.
الكربوهيدرات مصادرها :البطاطس  ,المعكرونه
الليبيدات (الدهون) مصادرها  :نباتية وحيوانية
نباتية مثل :زيت الزيتون ،وزيت بذرة القطن ،وزيت الذرة،
وزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا.
حيوانية مثل زيت السمك والزبد والسمن
أنظر الصورة الموجودة في صفحة 116
 ما عالقة النسيج الضــام بموضوع الفصل ؟ألن األنسجة الضامة من البروتينات
 ما عالقة الخاليا الدهنية بموضوع الفصل.ألن الخاليا الدهنية هي مثال على الخاليا التي تتكون من دهون
 ما عالقة الخاليا الجلدية بموضوع الفصل.ألن الخاليا الجلدية هي مثال على الخاليا التي تتكون من أحماض
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الدرس األول : 4-1 :البروتينات Proteins
 الفكرة الرئيسية:
تؤدي البـروتينات وظائف أساسية تشمل تنظيم التفاعالت الكيميائية  ,والدعم البنائي ,ونقل المواد وتقلصات العضالت.

الربط بواقع الحياة:

تحتوي بعض منتجات التنظيف – منها محلول تنظيف العدسات الالصقة – على اإلنزيمات .هل تساءلت يوما ً ما األنزيمات.

 البروتينات
 .1البروتين كلمة مشتقة من اليونانية  ,وتعني  :أولي األساسي أو الضروري أو األكثر أهمية ألنه يدخل
في تركيب الخاليا .
 .2يدخل في تكوين  :األنزيمات والهرمونات والهيمو جلوبين وأجسام المناعة .
 .3يحافظ على الرقم الهيدروجيني في خاليا الجســــــــم .
 .4تختلف البروتينات عن بعضها البعض باختالف وظيفة البروتين وشكله  ,وهذا يعتمد على عدد ونوع
وترتيب األحماض األمينية.
 .5شــــكل البروتين :
أ– شكل خطي في البروتين المكون للشــــعر واألظافر .
ب ــ شكل كروي في البروتين المكون لزالل البيض وأجســام المناعة والهيموجلوبين ( صغيرة
الجسم سهلة الذوبان في الماء ).
 .6قد يكون البروتين مصدره ( حيواني  ,نباتي ) ويحتاج الجسم إلى نوعي البروتين خاصة الحيواني (
تتحول بالهضم إلى أحماض أمينية ثم ترتبط مع بعضها بما يناسب التكوين البشري على شكل
بروتينات بشرية )
 .7تعتبر جزيئات البروتين من الجزيئات العمالقة حيث يتراوح الوزن الجزيئي ( من  44444إلى
) 44444444
 .8يصعب فصل البروتين نقيا ً ألنه عادة يكون مختلطا ً بأنواع مختلفة من البروتينات المتشابهة في
التركيب والخواص لذا نتبع في ذلك طرق معقدة مثل  :التحليل الكروموتوجرافي  -قوة الطرد
المركزي .
 .9مكونات البروتين ( عناصر أســاسية  ( ) H , C , N , Oعناصر ثانوية ) Fe , P , S
 .14يتحلل البروتين ( بفعل األنزيمات أو األحماض المعدنية أو القواعد ) إلى أحماض أمينية ( يمكن
حدوثه عكسيا ً لتكوين البروتين )
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تتكون البروتينات من
 األحماض األمينية
 األحماض األمينية  :أحماض عضوية مترددة الحتوائها على مجموعة األمين القاعدية ومجموعة الكربوكسيل الحمضية
الصيغة العامة
R O
H2N C C OH
H

أمثلة على األحماض األمينية ( تختلف باختالف ) R
OH

H O
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الجاليسين
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السيستين
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يزود هذا التنوع الواسع للسالسل الجانبية لألحماض األمينية المختلفة بتنوع كبير من الخواص الكيميائية والفيزيائية  ،ويساعد
البروتينات على أداء وظائف عديدة ومختلفة

تكوين البروتين (الروابط الببتيدية) :
يوجد في الطبيعة ما ال يقل عن عشرين حامض أميني مرتبطة مع بعضها مكونة البروتينات  .بعضها حامض أساسي ال
يستطيع الجســم تكوينها ونقصها يسبب أمراض سوء التغذية وهي أمراض خطرة تؤدي إلى الوفاة .
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رابطة أميدية ( ببتيدية )
بـــروتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

H

H

أحمــــاض أمينية
(تفاعل تكاثف)

البروتين  :مبلمر من األحماض األمينية المرتبطة بروابط ببتيدية والمحتوي في طرفيه على مجموعة األمين والكربوكسيل

الحظ:

 -1تحتوي السلسلة نحو  50حمضا ً أمينياً.
-2يوجد  20حمضا ً أمينيا ً فقط.
-3يمكن للبروتين أن يحتوي على  50حمضا ً أمينيا ً على األقل  ،أو أكثر من  1000حمض أميني مرتبة في أي تتابع ممكن.
الفرق بين الببتيد وثنائي الببتيد :

الببتديد الذي يحتوي حمضين أمينيين أو أكثر من األحماض األمينية بتتابع محتمل مرتبطة معا بروابط ببتيدية ،
وعندما تجمع الرابطة الببتيدية حمضين أمينين فقط بتتابع محتمل تكون ثنائي الببتيد
عديد الببتيد  :سالسل من عشرة أحماض أمينية أو أكثر متصلة معا ً بروابط ببتيدة.
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البروتين الثالثي األبعاد
بالطي مكونة أشكاال ثالثية األبعاد قبل أن يكتمل تكوينها.
تبدأ السالسل الطويلة المكونة من األحماض األمنية
ّ
يتحدد الشكل الثالثي األبعاد عن طريق التفاعالت بين األحماض األمينية.

أشكال بعض أجزاء عديد الببتيد
 شكل حلزوني يشبه لفات حبل الهاتف
 شكل تنثني بعض األجزاء األخرى إلى األمام وإلى الخلف بصورة متكررة (صحيفة مطوية عدة طيات)
 شكل تنثني فيه سلسلة عديد الببتيد إلى الخلف على نفسها وتغير اتجاهها.
 شكل متعدد لبروتين معين على عدة لوالب  ،وصفائح ولفّات وقد ال يحتوي على أي منها.
 شكل كروي غير منتظم هو الشكل الكلي الثالثي األبعاد للعديد من البروتينات
شكل البروتين مهم لعملة ،فإذا تغير هذا الشكل فقد ال يستطيع أن يقوم بعمله داخل الخلية.
تغير الخواص الطبيعية األصلية للبروتين:
هي العملية التي تشـوه تركيب البروتين الطبيعي الثالثي األبعاد وتمزقه أو تتلفه.
 -يؤدي الطبخ عادة إلى تغير الخواص الطبيعية للبروتينات في األغذية

 تغير الخواص الطبيعية.
 تغير في درجات الحرارة. -تغير في قوة الرابطة األيونية.

 تغير الرقم الهيدروجيني pH -تغير عوامل أخرى.

مثل.
 -سلق بيضة تصبح صلبة !! ألن زالل البيضة الغني بالبروتين يتصلب نتيجة تغير الخواص الطبيعية للبروتين.

 -تصبح البروتينات غير فعالة إذا حصل لها تحويل في خواصها الطبيعية.

وظائف البروتينات المتعددة
 تسريع التفاعالت الكيميائية
 تسريع حركة الخاليا
 نقل المواد
 تنظيم العمليات الخلوية
 االتصاالت بين الخاليا وفيما بينها
 مصدر للطاقة عند ش ّح المصادر األخرى
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وظائف البروتينات المتعددة
 تسريع التفاعالت الكيميائية
يعمل العدد األكبر من البروتينات في معظم المخلوقات الحية عمل األنزيمات
يعد اإلنزيم عامالً محفزا ً حيويا ً يعمل على تسريع التفاعل الكيميائي دون أن يُستهلك في هذا التفاعل.
يؤدي األنزيم عادة إلى تخفيض طاقة تنشيط التفاعل عن طريق تثبيت الحالة االنتقالية.

كيف تعمل األنزيمات
المادة خاضعة لفعل اإلنزيمات  :مادة متفاعلة في تفاعل يعمل فيه اإلنزيم عمل عامل محفز
الموضع النشط  :النقطة التي ترتبط بها المواد الخاضعة لفعل اإلنزيم
 يغير األنزيم شكله ليتناسب مع المادة الخاضعة لفعله .فتتكسر الروابط وتتحول المادة الخاضعة لفعل األنزيم إلى نواتج.
ولكن ال يتغير األنزيم ويمكن أن يقوم بالعملية نفسها.

 بروتينات النقل
تنقل بعض البروتينات جسيمات أصغر منها في أرجاء الجسم.
 مثل :بروتين الهيموجلوبين ،الذي ينقل األكسجين في الدم من الرئتين إلى سائر الجسم.

 الدعــم البنائي
البروتينات البنائية  :بروتينات لها وظيفة محددة تعمل على تكوين تراكيب حيوية للمخلوقات الحية
مثل :بروتين الكوالجين
يوجد في الجلد واألوتار واألربطة والعظام
وهناك بروتينات أخرى تشمل الريش والفرو والصوف والحوافر واألظفار والشرنقات والشعر.

 االتصــاالت
الهرمونات  :هي جزيئات تحمل اإلشارات من أحد أجزاء الجســم إلى جزء آخر.
بعض الهرمونات بروتينات مثل:
األنســولين :وهو هرمون بروتيني صغير يتكون من  51حمضا ً أمينيا ً تنتجه بعض خاليا البنكرياس.
 عندما يُطلق األنســــولين إلى مجرى الدم يعطي إشـــارات إلى خاليا الجســـم أن سكر الدم متوافر بكثرة ويجب تخزينه
يؤدي عدم توافر األنســولين في جســم اإلنسان إلى مرض السكري.
 مع توفر التقنية الحديثة تم تصنيع البروتينات في المختبر وبالتالي استعمالها كأدوية ،ومنها:
األنسولين
هرمونات الغدة الدرقية
هرمونات النمو.
تســتعمل البروتينات الطبيعية والصناعية في العديد من المنتجات من محاليل التنظيف ووسائل المســـاعدة الصحية والتجميلية.

علل اختالف وظائف البروتينات في الجسم
بسبب اختالف نوع الحموض األمينية المكونة لها وترتيبها داخل بنيه البروتين
أذكر استعمال سكر الجلوكوز ( سكر العنب )
تغذية المرضى وإسعافهم خالل العمليات الجراحية وفي الحاالت التي ال يتناول المرضى فيها غذا ًء كافيا عن طريق الفم
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الدرس الثاني : 4-2 :الكربوهيدرات Carbohydrates
 الفكرة الرئيسية  :تزود الكربوهيدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية.
الربط بواقع الحياة :هناك تركيز كبير من وسائل اإلعالم على الكربوهيدرات .فقد أصبح النظام الغذائي القليل الكربوهيدرات طريقة
مفصلة للتحكم في والوزن ،إال أن الكربوهيدرات مصدر مهم لطاقة الجسم.

 سؤال :ما هي الوظيفة األولية
للكربوهيدرات في الكائنات الحية.

 سؤال :عدد أســــماء أغذية مختلفة تحتوي على الكربوهيدرات.

الخبز بأنواعه  ,المكرونة  ,الحليب  ,البطاطس  ,الفواكه  ,وأي شيء
يحتوي سكر

مصدر للطاقة

السكريات أو الكربوهيدرات
( مائيات الكربون )

سكريات أحادية
( جلوكوز  ,جالكتوز
فركتوز )

سكريات ثنائية
( ســكروز  ,الالكتوز )

سكريات عديدة
السليلوز

نشويات
صيغة الكربوهيدرات العامة  Cn(H2O)nمائيات الكربون
العناصر المكونة للمادة الكربوهيدراتية (  ( ) O , H , Cيوجد  Oبنسبة عالية )

السكريات األحادية :مركبات عضوية تحتوي خمسا ً أو ست ذرات كربون.

أوالً :الجلوكوز (سكر العنب)

الصيغة الجزيئية C6(H2O)6 :أو C6H12O6

الصيغة التجريبية CH2O:
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صيغة الجلوكوز البنائية الغير الحلقية

شكل الجزيء  :إيثر سداسي الحلقة

صيغة الجلوكوز البنائية الحلقية ( حلقة سداسية )
( الجلوكوز الصلب )
( يوجد ضمن حليب األطفال قبل مزجه بالماء )

( الجلوكوز المائي )
( يعطى للمريض على هيئة محلول مائي في الوريد )
يسمى الجلوكوز بسكر الدم
ألنه مصدراً رئيسيا ً للطاقة الفورية للجســـم
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ثانيا ً  :الفركتوز( :سكر الفواكه ) (سكر التفاح )
الصيغة الجزيئية C6H12O6 :
هي نفس الصيغة الجزيئية للجلوكوز لكنهما يختلفان في الصيغة البنائية ( التشكل )
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شكل الجزيء  :إيثر خماسي الحلقة

H

 صيغة الفركتوز البنائية الحلقية( الفركتوز الصلب )

 -صيغة الفركتوز البنائية الغير حلقية

سؤال  :قطعت تفاحة من مزرعة وتذوقت الطعم السكري لها  ..أكتب الصيغة البنائية لهذا السكر ؟

ثالثا ً  :جالكتوز:
سكر على عالقة وثيقة بالجلوكوز  ,ويختلف عنه فقط في كيفية اتجاه ذرة الهيدروجين ومجموعة الهيدروكسيل في الفراغ حول إحدى
ذرات الكربون الست.
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السكريات الثنائية
اتحاد سكران أحاديان معا ً
مثال :السكروز ( سكر المائدة ) C12H22O11
المــالتوز ( سكر الشعير )
الالكتوز ( سكر الحليب )
تتحلل السكريات الثنائية  :بفعل األنزيمات أو األحماض الغير العضوية أو القواعد لتعطي سكريات أحادية .
السكروز ( سكر القصب )  +ماء



جلوكوز

المــالتوز ( سكر الشعير )  +مـاء



جلوكوز  +جلوكوز

الالكتوز ( سكر الحليب )  +مــاء



جلوكوز

 +فركتوز

 +جالكتوز

السكريات عديدة التسكر (الكربوهيدرات المعقدة)
بوليمرات تتكون من السكريات البسيطة وتحتوي على  12وحدة بناء أساسية أو أكثر.
مثال:

الجاليكوجين (يتألف من وحدات جلوكوز تخزن الطاقة  ,ويوجد غالبا ً في الكبد وعضالت اإلنسان والحيون
كما يوجد في الكائنات المجهرية ومنها البكتيريا والفطريات.
النشا (جزيء طري ال يذوب في الماء ويستعمل لتخزين الطاقة)
السليلوز (بوليمر ال يذوب في الماء ,يكون الجدران القاسية للخلية النباتية كتلك الموجودة في الخشب)

يتكون كالً من الجاليكوجين والنشا والسليلوز من وحدات الجلوكوز  ,ولكن خواصها مختلفة ألن الروابط التي تربط الوحدات
األساسية معا ً تتجه اتجاهات مختلفة في الفراغ
ونظرا ً لهذا االختالف في شكل الروابط يستطيع اإلنسان أن يهضم الجاليكوجين والنشا وال يستطيع أن يهضم السليلوز.
يسمى السليلوز الذي في الفواكه والخضراوات والحبوب التي نأكلها (أليافا ً غذائية) ألنه يمر في الجهاز الهضمي دون أن يتغير
كثيراً.

مالحظات عامة على الكربوهيدرات
الكربوهيدرات مركبات تحتوي على مجموعات هيدروكسيل ) (-OHمتعددة  ،ومجموعة كربونيل الوظيفية )(C=O
يتراوح حجم الكربوهيدرات بين وحدات بناء أساسية مفردة إلى بوليمرات تتكون من مئات أو آالف الوحدات األساسية.
توجد السكريات األحادية في المحاليل المائية في تراكيب حلقية ومفتوحة السلسلة.
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أجب عن األسئلة التالية:
 -1صنف الكربوهيدرات اآلتية إلى سكريات أحادية  ،أو ثنائية  ،أو عديدة التسكر:
الكربوهيدرات
سكر عديد
النشا
سكر أحادي
الجلوكوز
سكر ثنائي
السكروز
سكر أحادي
الرايبوز
سكر عديد
السليلوز
سكر عديد
الجاليكووجين
سكر أحادي
الفركتوز
سكر ثنائي
الالكتوز
 -2أعط مصطلحا ً علميا ً لكل مما يأتي:
المادة
سكر الدم
سكر المائدة
سكر الفاكهة
سكر الحليب
الدرس الثالث  : 4-3:الليبيدات

التصنيف

المصطلح العلمي
جلوكوز
فركتوز
سكروز
الكتوز

Lipids

 الفكرة الرئيسية :تكون الليبيدات األغشية الخلوية ,وتخزن الطاقة وتنظم العمليات الخلوية.
الربط بواقع الحياة :ما الشيء المشترك بين الشمع الذي يستعمل في تلميع السيارات والدهن الذي يقطر من اللحم المشوي،
والفيتامين(د) الذي يضاف إلى الحليب الذي يشربه الناس؟ جميعها ليبيدات.
الليبيدات :هي جزيئات حيوية كبيرة ال قطبية

أمثلة على الليبيدات :
الدهون  ،والزيوت  ،والشـــمع  ،وفيتامين  ،والســـتيرويدات
علل :الليبيدات غير قابلة للذوبان في الماء .وذلك ألنها غير قطبية والماء قطبي

وظيفتين رئيسيتين في المخلوقات الحية
 -1تخزين الطاقة

 -2تكوّ ن األغشــية الخلوية

تختلف الليبيدات عن البروتينات والكربوهيدرات في أنها ليست بوليمرات ذات وحدات بناء أســـــاسية متكررة
إال أن لها وحدة بناء رئيسية مشتركة  .ووحدة البناء هذه هي األحماض الدهنية
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األحماض الدهنية
هي أحماض كربوكسيلية ذات سالسل طويلة
 معظم األحماض الدهنية الطبيعية ما بين  12و  24ذرة كربون -صيغتها العامةCH3(CH2)nCOOH :

 يمكن تقسيم األحماض الدهنية إلى: -1األحماض الدهنية الغير المشـــبعة ( تحتوي على روابط ثنائية )
مثال :حمض األوليك
O
CCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH = CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

OH

 يمكن أن تتم هدرجة حمض األوليك ليكوّ ن حمض الســــتيريك الهدرجة تعني إضافة الهيدروجين مع ذرات الكربون غير المشبعةمثال:
 -2األحماض الدهنية المشبعة ( ال تحتوي على روابط ثنائية)
مثال :حمض الستيريك
O
CCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

OH

الجــليسريدات الثالثية
حمض دهني يتكون من ارتباط ثالثي الحمض الدهني مع الجليسرول
يمكن أن تكون الجليسريدات الثالثية صلبة أو سوائل في درجة حرارة الغرفة
فعندما تكون سوائل تسمى عادة زيوتا ً وعندما تكون صلبة تسمى دهونا ً
O

O
O C(CH2)14CH3
O

H2 C

HC O C(CH 2)16CH3 + 3H2O
O
H2C O C(CH2)18CH3
ماء

جليسريد ثالثي

OHC(CH 2)14CH3
O
OHC(CH2)16CH3
O

CH 2OH
+

CHOH
CH 2OH

OHC(CH 2)18CH3
 3أحماض دهنية
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جليسرول

سؤال :حدد اثنين من الزيوت النباتية واثنين من الدهون الحيوانية
زيت نباتي :زيت الصويا  ،زيت الزيتون  ،زيت الذرة  ،وزيت الفستق.
دهون حيوانية :دهون األبقار واألغنام (الزبدة)
الزيوت

دهون

نباتي
سائل
غير مشبعة

حيواني
صلب
مشبعة

المقارنة
المصدر
الحالة الفيزيائية
الحموض الدهنية المكونة لها

 تخزن األحماض الدهنية في الخاليا الدهنية في الجســم على شكل جليسريد ثالثي .وعندما تتوافر الطاقة بكثرة ّ
تخزن الخاليا الدهنية الطاقة الفائضة في األحماض الدهنية على هيئة جليسريد ثالثي.
ً
وعندما تقل الطاقة تقوم الخاليا بتحليل الجليسريد الثالثي بواسطة اإلنزيمات مطلقة الطاقة التي استعملت في تكوينها

يمكن إجراء تفاعل مشابه لذلك يسمى تميُّه الجليسريد الثالثي (التصبن)
O
O C(CH2)14CH3
O

CH 2OH

O
+
+ 3H3C(H2C)14 C O Na

+ 3NaOH

CHOH
CH 2OH

الصابون

O C(CH 2)14CH3
O

H 2C

HC

H 2C O C(CH 2)14CH3

الجليسريد الثالثي

الجليسرول

تحضير المنظفات
بتفاعل الزيوت أو الدهون مع القواعد ( ) NaOH ، KOH

كيفية عمل الصابون :
( الصابون يذوب في الماء ويزيل األوساخ )

جزيئات الصابون تتكون من :
** لجأ الكيميائيون إلى
تصنيع الصابون
المحضر من النفط  :ألن
الصابون العادي ال
يعمل في الماء العسر

O
ONa

C

قطبي

غير قطبي

R

 ONaجزء أيوني قطبي

 R:جزء هيدرو كربوني غير قطبي

يجعل الصابون يذوب في الماء القطبي

يجعل الصابون يزيل األوساخ القطبية الغير القطبية
والزيوت
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اليبيدات الفسفورية
الليبيد الفوسفوري :هو أحد أنواع الجلسريد ثالثي.
يوجد بكثرة في األغشية البالزمية
يتكون  :من استبدال أحد األحماض الدهنية في الجلسريد الثالثي بمجموعة فوسفات قطبية تكون الجزء القطبي
رأسيا ً وتبدو األحماض الدهنية غير القطبية ذيول.
يتكون الشكل النموذجي للغشاء البالزمي من طبقتين من الليبيد الفوسفوري وهي مرتبة بحيث تكون ذيولها غير
القطبية متجهة نحو الداخل ورؤوسها القطبية متجهة إلى الخارج ويسمى هذا الترتيب (الليبيد الثنائي الطبقة) الذي
يعمل بوصفه حاجزا ً لتنظيم المواد التي تدخل خالل هذا الغشاء وتخرج منه.
☀زد معلوماتك
س ًم األفاعي السامة نوعا ً من اإلنزيمات يعرف بالليبيز الفوسفوري
ُ 
♨الشـــموع  :نوع آخر من الليبيدات تحتوي على أحماض دهنية.
O

 التركيب العام :☀الحظ:

CH3(CH2)x C O (CH2)yCH3

 Xو  Yأعداد مختلفة من )(CH2

 تنتج النباتات والحيوانات الشموع. تغطى أوراق النباتات بالشمع لمنع فقدان الماء -أقراص العســل التي يبنيها النحل مصنوعة من الشمع

الستيرويدات
ليبيدات تحتوي تراكيبها على حلقات متعددة

تركيب الســتيرويد األســـاسي المكون من الحلقات األربع المبينة أدناه.
وجود الســـتيرويدات
 بعض الهرمونات ومنها الهرمونات الجنسية هي ســــيترويدات تنظم عمليات األيض. الكولســترول  :هو ستيرويد مكون بنائي مهم لألغشية الخلوية فيتامين (د) يحتوي على تركيب الســــتيرويد ذي الحلقات األربع. العلجوم البحري العمالق يستعمل ستيرويد يسمى بوفوتكسين(مادة سامة للدفاع ع نفسه  ،خرج من نتوءات صغيرة على ظهره ومن غدد خلف عينيه مباشرة  ،تسبب تهيج
لإلنسان بينما الحيوانات الصغيرة فإنه يؤدي إلى فقدان التوازن والتشنجات والموت).
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الدرس الرابع  : 4-4:األحماض النووية Nucleic Acids
 الفكرة الرئيسية :تخزن األحماض النووية المعلومات الوراثية وتنقلها.
الربط بواقع الحياة :أصبح فحص  DNAشيئا ً عاديا ً في الطب والعلم الجنائي ،وعلم األنساب ،وتعرف ضحايا الكوارث .ولقد مكنتنا
ب جاف على طابع بريدي.
التقنية الحديثة من الحصول على عينة  DNAمفيدة من مصادر مدهشة كشعر ٍة أو لعا ٍ

ما هي الوحدات التي تحمل المعلومات الوراثية في الكائنات الحية:

مقدمة:
وجد علماء البيولوجي أنه أثناء انقسام الخلية تنفصل الصبغيات (الكروموسومات) عن بعضها البعض بحيث يصبح في النهاية لكل خلية
ناشئة عن االنقسام نفس عدد الصبغيات الموجودة في الخلية األصلية مما يدل على أن الصبغيات هي التي تحمل المعلومات الوراثية ووحدات
المعلومات الوراثية التي تتحكم في الصفات المورثة يطلق عليها أسم الجينات.
إال أن الصبغيات يدخل في تركيبها مركبان رئيسيان هما الـ  DNAوالبروتينات فأي منهما يحمل المعلومات الوراثية؟؟؟

تجد دخل جسم اإلنسان الخلية وداخل الخلية توجد النواة وداخل النواة سترى مجموعة من الخيوط تسمى
الكروموسومات
تتكون الكروموسومات في الخاليا الحية من مادتين أساسيتين DNA :و RNA
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تركيب الحمض النووي
الحمض النووي هو مبلمر حيوي يحتوي على النيتروجين ويقوم بتخزين المعلومات الوراثية
وحدة البناء األساسية للحمض النووي :النيوكليوتيدات
النيوكليوتيدات  :هي وحدات البناء األساسية التي تتكون منها مبلمرات األحماض النووية
لكل نيوكليوتيد ثالث أجزاء
 -1مجموعة فوسفات غير عضوية  -2سكر أحادي ذو خمس ذرات كربون  -3قاعدة نيتروجينية

يحتوي الحمض النووي على سكر أحادي النيوكليوتيدات مرتبطا ً بفوسفات نيوكليوتيد آخر لتشكل سلسلة أو شريطا ً
يحتوي سكر ومجموعات فوسفات متناوبة وكل سكر يرتبط بقاعدة نيتروجينية
الدرج في سلم الحمض النووي
وهي وحدات كيميائية تسمى قواعد نيتروجينية وكل درجة من السلم تتكون من قاعدتين نيتروجينيتين موصولتين في المنتصف

 : DNAاللولب المزدوج
: DNA 
هو حمض ديوكسي رايبو نيوكلييك وهو أحد نوعين من األحماض النووية التي توجد في
الخاليا الحية

تركيب DNA
يتكون  DNAمن سلسلتين طويلتين (خطين مجدولين) من النيوكليوتيدات
ملتفين معا ً لتشكال بنا ًء حلزونيا ً

يحتوي كل نيوكليوتيد على
 -1مجموعة فوسفات
 -2سكر ديوكسي رايبوز ذي الخمس ذرات كربون
 -3قاعدة نيتروجينية
مجموعة الفوسفات وجزيئات السكر المتعاقبة تشكل الجزء الخارجي (العمود الفقري للتركيب اللولبي) أما القواعد
النيتروجينية فتوجد داخل التركيب
ألن البناء اللولبي يتكون من سلسلتين يعرف باللولب المزدوج.
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هناك أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية  ،في الشكل التوضيحي السابق تظهر األحرف ()A,G,C,T
يوجد الماليين من الدرجات في جزيء الحمض النووي الواحد ولكن كل قاعدة نيتروجينية  Aترتبط بقاعدة
نيتروجينية  ، Tوكل قاعدة نيتروجينية  Cترتبط بقاعدة نيتروجينية . G
القاعدة النيتروجينية أدينين

A  Adenine

القاعدة النيتروجينية ثايمين

T  Thymine

القاعدة النيتروجينية سايتوسين

C  Cytosine

القاعدة النيتروجينية غوانين

G  Guanine

وظيفة  RNAو DNA
الوظيفة األساسية لـ RNA
هي بناء البروتينات عن طريق ترجمة المادة الوراثية في جزيء  DNAإلى بروتينات عدة
يحتوي على الرايبوز ومجموعات الفوسفات والقواعد النيتروجينية  , Aو  , Cو  , Gو U
الوظيفة األساسية لـ DNA
هي تخزين المعلومات الوراثية للخلية في النوة (الشفرة الوراثية)
يُنسخ  DNAقبل انقسام الخلية حتى يحصل الجيل الجديد من الخاليا على المعلومات الوراثية نفسها
يحتوي على ديوكسي رايبوز ومجموعات فوسفات والقواعد النيتروجينية  ، Aو  ، Cو  ، Gو T
 : RNAحمض الريبونيوكلييك
حمض نووي  ،يختلف تركيبه العام عن تركيب  DNAفي ثالث طرق مهمة
 DNA -1يحتوي على القواعد النيتروجينية :األدنين والسايتوسين و الجوانين و الثايمين
و  RNAيحتوي على القواعد النيتروجينية :األدنين والسايتوسين و الجوانين و اليوراسيل
 DNA -2يحتوي على سكر الديوكسي رايبووز
و  RNAيحتوي على سكر الريبوز
 -3شكل  DNAعادة شريطين لولبي ثنائي في وجود روابط هيدروجينية في قواعدها
وشكل  RNAشريط واحد دون وجود روابط هيدروجينية بين قواعدها
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ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
˰τ˰ϔ˰Ϩ˰ϟΝΎ˰Θ˰ϧ·Ϟ˰˰Σήϣ 
ΔϴΎϴϤϴϛϭΔϴΎϳΰϴϓΕΎϴϠϤόΑξόΒϟΎϬπόΑϦϋςϔϨϟΕΎϧϮϜϣϞμϓϦϋΓέΎΒϋ ςϔϨϟήϳήϜΗ 


ς˰˰ϔ˰Ϩ˰ϟΝΎ˰Θ˰ϧ·Ϟ˰˰Σήϣ


ΔϴϘϨΘϟϭΔΠϟΎόϤϟΓΪΣϭ

ϞϳϮΤΘϟΓΪΣϭ
ϞϳϮΤΗΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟΔϴϠϤόϟϲϫ
ΩϮϣϰϟ·ΔϠϴϘΜϟΔϔΜϜΘϤϟϞϮδϟ
ϥϮΑήϜϟΕέΫΩΪϋϲϓϞϗΔϔϴϔΧ

ΔϠϜϟϷ

ήϴδϜΘϟ
ϱΰϔΤϟ

ΐϮθϟΔϟί·ΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟΔϴϠϤόϟϲϫ
ΕΎΠΘϨϤϟκΎμΧϰϠϋήΛΆΗϲΘϟ
ϞϛΎθϣϰϠϋΐϠϐΘϟϭΞΘϨϤϟϦϴδΤΗϭ
ΓΰϬΟϷϞϛΗ

ήϴδϜΘϟ
ϱέήΤϟ

ΔΟέΪϬϟ

ΔϴΎϴϤϴϜϟΔΠϟΎόϤϟ



ϞμϔϟΓΪΣϭ



ϞμϓΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟΔϴϠϤόϟϲϫ
ΕίΎϏϰϟ·ϡΎΨϟΖϳΰϟΕΎϧϮϜϣ
ΔϠϴϘΛϭΔϔϴϔΧΔϔΜϜΘϣϞϮγϭ
ϲΎϴϤϴϛήϴϐΗΙΪΣ·ϥϭΩ

ΪϳήΒΘϟ






ιϼΨΘγϻ
ΕΎΒϳάϤϟΎΑ

ήϴτϘΘϟ
ϲΌϳΰΠΘϟ 


ϞμϔϟΓΪΣϭ˱ϻϭ



ϲΌϳΰΠΘϟήϴτϘΘϟΔϴϨϘΗϖϓϭϞϤόΗΔλΎΧΝήΑϲϓςϔϨϟήϳήϜΗΕΎϴϠϤϋϢΘΗ
ϒϴΜϜΘϟϢΛήϴΨΒΘϟΎϤϫϦϴΘόΑΎΘΘϣϦϴΘϴϠϤϋΞΗΎϧϦϣήϴτϘΘϟΔϴϠϤϋΞΘϨΗ
ήϴτϘΘϟΓΰϬΟωϮϧ
 ΔϴγέΪϤϟΕήΒΘΨϤϟϲϓϡΪΨΘδϳ ΎϤϬϧΎϴϠϏΔΟέΩϲϓϦϴΘϔϠΘΨϣϦϴΘϠΎγϦϴΗΩΎϣϞμϔΑϡϮϘϳίΎϬΟϮϫ
ςϴδΒϟήϴτϘΘϟίΎϬΟ ˺
ςϘϓϦϴΗΩΎϣϞμϔΑϡϮϘϳίΎϬΠϟάϫΎϤϨϴΑΕΎΒϛήϤϟϦϣήϴΒϛΞϳΰϣϰϠϋςϔϨϟ˯ϮΘΣϻςϔϨϟΕΎϧϮϜϣϞμϓϲϓίΎϬΠϟάϫϡΪΨΘδϳϻ
ϰϠϋ˱ΩΎϤΘϋΎϬϨϣϞϛϒϴΜϜΗΓΩΎϋ·ϢΛέΎΨΑϰϟ·ΎϬϠϳϮΤΘΑΎϬπόΑϦϋΔϠΎδϟΔϟΎΤϟϲϓςϴϟΎΨϤϟΕΎϧϮϜϣϞμϓίΎϬΟϮϫ
ϲΌϳΰΠΘϟήϴτϘΘϟίΎϬΟ ˻
ΎϬϧΎϴϠϏΕΎΟέΩ

ϰϠϋϷϥΎϴϠϐϟΕΎΟέΩϲϓϞϗϷΩϮϤϟϝϮλϭϰϠϋΩϮϤόϟάϫΪϋΎδϳΚϴΣΔΰΠΘϟΩϮϤϋΩϮΟϭϲΌϳΰΠΘϟήϴτϘΘϟίΎϬΟϭςϴδΒϟήϴτϘΘϟίΎϬΟϦϴΑϕήϔϟ 
ςϴϠΨϟΕΎϧϮϜϣϞμϔϨΗϲϟΎΘϟΎΑϭ˱ήϳΎτΗήΜϛϷΩϮϤϟ˱ΎπϳϭϯήΧϷΩϮϤϟϞΒϗ
ήϴϐμϟΔΰΠΘϟΩϮϤϋϦϣ˱ϻΪΑήϴΒϜϟήϴτϘΘϟΝήΑςϔϨϟήϳήϜΗΔϴϠϤϋϲϓϡΪΨΘδϳ





ϭϯϰ






ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ήϴτϘΘϟΝήΑϲϓΙΪΤϳΫΎϣ 
ϲϠϳΎϤϛϦϴΘϴγΎγϦϴΗϮτΧϲϓςϔϨϟήϴτϘΗΔϴϠϤϋϢΘΗ


ήϴτϘΘϟΝήΑϲϓΕΎϴϠϤόϟ



ϞμϔϟΔϴϧΎΜϟΓϮτΨϟ

ήΨΒΘϟϰϟϭϷΓϮτΨϟ


ϒϴΜϜΘϟΎΑϞμϔϟ ˻
ΩήΠϤΑϞϮδϟϊϴϤΟΓήΨΑϒΜϜΘΗ
ΐΒδΑΝήΒϟϰϠϋϰϟ·ΎϫΩϮόλ
ΎϧΪόλΎϤϠϛΓέήΤϟΔΟέΩνΎϔΨϧ
ΓήΨΑϷϒΛΎϜΘΗΚϴΣϰϠϋϷϰϟ·
˱ΎόΒΗΔΒγΎϨϤϟϒΜϜΘϟΓέήΣΪϨϋ
ΩήΠϤΑΐΤδΗϢΛΎϬϧΎϴϠϏΔΟέΪϟ
ΔτϘϨϟϩάϫΪϨϋΎϬϔΜϜΗ

ΕίΎϐϠϟϲΎϘϠΘϟϞμϔϟ ˺
ςϔϨϟϲϓΔΑάϤϟΕίΎϐϟϞμϔϨΗ
ΔϴϧΎΛϒΜϜΘΗϻϭϪϨϴΨδΗΩήΠϤΑ
ϰϟ·ΝήΒϟϲϓΪϳήΒΘϟϝϮλϭϡΪόϟ
˱ΎϴΎϘϠΗϞμϔϨΗϲϟΎΘϟΎΑϭΎϬϔΜϜΗΔΟέΩ
ΔϤϗΪϨϋίΎϏέϮλϰϠϋΐΤδΗϭ
ΝήΒϟ


ϥήϓϲϓςϔϨϟϦϴΨδΗϢΘϳ

ϰϟ·˯ϮϬϟϦϋϝΰόϤΑΔλΎΧ
˸ϡ˽˹˹ϦϣϰϠϋΓέήΣΕΎΟέΩ

ϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟϖϳήσϦϋ
ςϔϨϟΕΎϧϮϜϣήΨΒΘΗΚϴΣ

ϰϠϋϷϰϟ·ΓήΨΑϷΪϋΎμΘΗϭ

ΔΠΗΎϨϟΓήΨΑϷωΎϓΪϧϊΑΎΘΗϞόϔΑ
ϦϣςϔϨϟϦϴΨδΗέήϤΘγϦϋ

ΕΎϴϠϤόϟΙΪΤΘϟΝήΒϟϞϔγ


ςϔϨϟήϴτϘΗΕΎϴϠϤόϟΔϴγΎγϷΞΗϮϨϟοϮϳϲϟΎΘϟϞϜθϟ




ϭϯϱ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ΔϴτϔϨϟΕΎϘΘθϤϟΎΑϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟΕΎϧΎϴΑϸϣϢΛϖΑΎδϟϞϜθϟϞϣ΄Η

ΎϬΘϣΪΨΘγϢϫ

ΦΒτϟίΎϏϲϓϡΪΨΘδϳίΎϏΎΗϮΒϟ

ΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΩΪϋϯΪϣ ΔΟέΪϟϩάϫΪϨϋΔϠμϔϨϤϟΩϮϤϟ

ΔϴϟϭήΘΑΕΎΒϳάϤϛϭϱήτόϟϦϳΰϨΒϟϭΕΎϨϴϜϟϷΝΎΘϧ·ϲϓϡΪΨΘδΗ

ΓΪϋΎμΘϣΕίΎϏ

˺˹˾

ϦϴϟϭίΎΟ

˸ϡ˺˺˹

˻˹˺˽

ϝΰϳΪϟΖϳί

˸ϡ˻˿˹

˾˹˻˹

ϢϴΤθΘϟΕϮϳίϭωϮϤθϟ

ΔΌϓΪΘϟϲϓϭΔΛΎϔϨϟΕήΎτϠϟΩϮϗϭ

˺˿˺˹

˯ΎΑήϬϜϟΪϴϟϮΗ

˼˹˻˹

ΓήϴϐμϟΕέΎϴδϟξόΑϭΓήϴΒϜϟΕΎϨΣΎθϠϟΩϮϗϭ

ϦϴϟίΎϔϟϭΔΌϴπϤϟωϮϤθϟΔϋΎϨλ

ΔΑϮσήϟϦϋΎϬϟΰόϟϝίΎϨϤϟτγ˯ϼσϭϕήτϟΪϴΒόΗ

ΓέήΤϟΔΟέΩ

˽˺
̂˾

ΕέΎϴδϠϟΩϮϗϭ

 ΐϳέΪΗ

̀˹ϦϣήΒϛ

˸ϡ˻̀

ΎΜϓΎϧ

˸ϡ̀˹

Ϧϴγϭήϴϛ

˸ϡ˺́˹

ΩϮϗϮϟΖϳί

˸ϡ˻˹˹
˸ϡ˼˹˹

ΖϠϔγϷϭέΎϘϟ

˸ϡ˼˽˹

ϞϴμϔΘϟΎΑΞΗϮϨϟϩάϫαέΪΘγ


ςϔϨϟήϴτϘΗΔϴϠϤόϟΔϴγΎγϷΞΗϮϨϟ


ΔϳίΎϐϟΩϮϤϟ˱ϻϭ

ϥΎΗϮϴΒϟίΎϏϦϣΓήϴΒϛΔΒδϧϰϠϋϱϮΘΤϳΚϴΣΦΒτϟίΎϏϲϓϡΪΨΘδϳϱάϟίΎϏΎΗϮΒϟϞΜϣ˽˺ϦϣΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΡϭήΘΗΔϳίΎϏΩϮϣϦϋΓέΎΒϋ
 ϦϴϟϭίΎΠϟ ϦϳΰϨΒϟ˱ΎϴϧΎΛ
ΕέΎϴδϠϟΩϮϗϮϛϡΪΨΘδϳϭ˺˹˾ϦϣΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΡϭήΘΗΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣςϴϠΧϞΎγϦϋΓέΎΒϋ
 ίΎϘϟ ϦϴγϭήϴϜϟ˱ΎΜϟΎΛ
ΔΌϓΪΘϟϭϥήϓϷϲϓϭΔΛΎϔϨϟΕήΎτϠϟΩϮϗϮϛϡΪΨΘδϳϭ˺˿˺˹ϦϣΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΡϭήΘΗΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣςϴϠΧϞΎγϦϋΓέΎΒϋ
ϝΰϳΪϟ˱ΎόΑέ
ΓήϴϐμϟΕέΎϴδϟξόΑϭΕΎϨΣΎθϠϟΩϮϗϮϛϡΪΨΘδϳϭ˻˹˺˽ϦϣΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΡϭήΘΗΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣςϴϠΧϞΎγϦϋΓέΎΒϋ
ϢϴΤθΘϟΕϮϳίϭωϮϤθϟ˱ΎδϣΎΧ
ΕΎϛήΤϤϟϞΧΩΔϛήΤϟϞϴϬδΘϟΕέΎϴδϟΕϮϳίϡΪΨΘδΗϭ˾˹˻˹ϦϣΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΡϭήΘΗΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣΔΒϠλϪΒηϭΔϠΎγΩϮϣϦϋΓέΎΒϋ
ϦϴϟίΎϔϟϭϊϤθϤϟϕέϮϟϭΓ˯ΎπϤϟωϮϤθϟϲϓϡΪΨΘδΗΔΒϠμϟϪΒηΩϮϤϟϭΔϛήΤΘϤϟ˯ΰΟϷϞΧΩϙΎϜΘΣϻΔΟέΩϞϴϠϘΘϟϢϴΤθΘϟΕϮϳίϭ

ΖϠϔγϷϭέΎϘϟ
˱ΎγΩΎγ

ϲϓϡΪΨΘδΗϭΎϬΗέήΣΔΟέΩνΎϔΨϧΪϨϋΓΪθΑϚγΎϤΘΗϭΓέήΤϟΎΑϦϴϠῊ˹ϦϣήΒϛΎϬϴϓϥϮΑήϜϟΕέΫΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣΔΒϠλΩϮϣϦϋΓέΎΒϋ
ΔΑϮσήϟϦϋΎϬϟΰόϟϝίΎϨϤϟτγ˯ϼσϭϕήτϟΪϴΒόΗ

ΎϨΗΎϴΣϲϓ˯ΎϴϤϴϜϟ
ΎϬϔλέϭϕήτϟΪϴΒόΗΕΎϴϠϤϋϲϓϡΪΨΘδΗ˯ΩϮγΔΟΰϟΓΩΎϣ ϥήτϘϟ έΎϘϟ
ΔήϟϥΎσήγΐΒδΗϭϥΎΧΪϟϲϓΓΩΎϤϟϩάϫΪΟϮΗ





ϭϯϲ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ΔϴϘϨΘϟϭΔΠϟΎόϤϟΓΪΣϭ˱ΎϴϧΎΛ
ϦϴΘϘϳήτΑΐϮηϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟΔϴτϔϨϟΕΎΠΘϨϤϠϟΔϴϘϨΘϟϭΔΠϟΎόϤϟΔϴϠϤϋϢΘΗ
ξϤΣϭϡϮϳΩϮμϟΪϴδϛϭέΪϴϫϞΜϣΔΑϮϠτϤϟΓΩΎϤϟιϼΨΘγϭΐϮθϟϦϣκϠΨΘϠϟΔϨϴόϣΔϴΎϴϤϴϛΩϮϣϡΪΨΘγΎΑΔϴΎϴϤϴϜϟΔΠϟΎόϤϟΎΑΔϴϘϨΘϟ
ΔϔϠϜΗϞϗΎϬϧΔϘϳήτϟϩάϫΕΰϴϤϣϦϣϭαΎΤϨϟΪϳέϮϠϛϭΖϳήΒϜϟ
ϦϴϴϟΎϋΓέήΣϭςϐοϭΓΰϓΎΣΩϮϣΩϮΟϭϲϓϦϴΟϭέΪϴϬϟϊϣϝΰϳΪϟϭϦϴγϭήϴϜϟϭΎΜϓΎϨϟϞϋΎϔΗϖϳήσϦϋΔΟέΪϬϟΎΑΔϴϘϨΘϟ
ϞϳϮΤΘϟΓΪΣϭ˱ΎΜϟΎΛ
ϲϠϳΎϣϞϳϮΤΘϟΔϴϠϤόϟΔόΒΘϤϟϕήτϟϦϣϭΓήϴϐλΕΎΌϳΰΟϰϟ·ΓήϴΒϜϟΕΎΌϳΰΠϟϞϳϮΤΗϱ
ΓέήΤϟΔτγϮΑΓήϴϐλΔϳϮπϋΕΎΒϛήϣϰϟ·ΓήϴΒϜϟΔϳϮπόϟΕΎΒϛήϤϟϞϳϮΤΗϦϋΓέΎΒϋ
ϱέήΤϟήϴδϜΘϟ ˺
ήϴϜϔΘϠϟϝΆγ
ϚΘΑΎΟ·ήδϓˮϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧΪΣϦϴΟϭέΪϴϬϟΪόϳϞϫ

.ϦϴΟϭέΪϴϫωΰϧϪΒΣΎμϳΕΎϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟϲϓςΑϭήϟ ήϴδϜΗϥϷϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧϢϫϦϣϦϴΟϭέΪϴϬϟϢόϧ




ϞϛϲϓΐϛήϤϟάϬϟϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧΐΘϛˬςϔϨϟήϳήϜΗΕΎϴϠϤϋϝϼΧΖΠΘϧCϭϮHϮϲΔϴΌϳΰΠϟΎϬΘϐϴλϥϮΑήϜϟΕέΫϦϣΔϠδϠγ ϝΎΜϣ
ΔϴϟΎΘϟΕϻΎΤϟϦϣ
˼˻ϦϴΗέάϟϦϴΑΓΩΪΤϤϟΔτΑήϟήδϛ
˺



CϭϬHϮϮ + CϮHϰ
CϭϬHϮϬ + CϮHϲ
HϮ + CϭϬHϮϬ + CϮHϰ

̀˿ϦϴΗέάϟϦϴΑΓΩΪΤϤϟΔτΑήϟήδϛ



CϲHϭϮ + CϲHϭϰ
HϮ + CϲHϭϮ + CϲHϭϮ

̂́ϦϴΗέάϟϦϴΑΓΩΪΤϤϟΔτΑήϟήδϛ





ϭϯϳ

˻

˼

CϴHϭϲ + CϰHϭϬ
CϴHϭϴ + CϰHϴ
HϮ + CϴHϭϲ + CϰHϴ



ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ

ΫΎϤϟϭϊΒθϣήϴϏϥϮϜϳϥϦϜϤϳΞΗϮϨϟϦϣϱϖΑΎδϟϝΎΜϤϟϲϓϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧϰϟ·ωϮΟήϟΎΑ ΐϳέΪΗ

ΔτΑέϰϠϋΎϬϮΘΣπΘϳΎϬϟΔϴΎϨΒϟΔϐϴμϟϢγήΑϭΎϬϴϠϋϖΒτϨΗCnHϮŶΕΎϨϴϜϟϸϟΔϣΎόϟΔϐϴμϟϥϷCϰHϴˬCϴHϭϲˬCϲHϭϮˬCϭϬHϮϬˬCϮHϰ

ΔϴΎϨΛ


ΔϴϣΎψϨϟΎϬΎϤγϭΔϴΎϨΒϟΎϬϐϴλΐΘϛϢΛ˽ ˼ϢϗέϥϮΑήϜϟΓέΫϦϴΑCϴHϭϴϥΎΘϛϭϷΐϛήϤϟΔϠϤΘΤϤϟϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧϊϴϤΟΐΘϛ ΐϳέΪΗ





CϯHϲ , CϱHϭϮ ˺

ϦϴΑϭήΑϥΎΘϨΑ

 CϯHϴ , CϱHϭϬ ˻



ϥΎΑϭήΑϦϴΘϨΑ

HϮ + CϯHϲ + CϱHϭϬ ˼



ϦϴΑϭήΑϦϴΘϨΑ


ΓΰϓΎΤϟΓΩΎϤϟΔτγϮΑΓήϴϐλΔϳϮπϋΕΎΒϛήϣϰϟ·ΓήϴΒϜϟΔϳϮπόϟΕΎΒϛήϤϟϞϳϮΤΗϦϋΓέΎΒϋ
ϱΰϔΤϟήϴδϜΘϟ ˻
ϱέήΤϟήϴδϜΘϟϦϣΔϗΩήΜϛϱΰϔΤϟήϴδϜΘϟϭAlϮOϯϡϮϴϨϣϮϟϷΪϴδϛϭSiOϮϥϮϜϴϠδϟΪϴδϛϲϧΎΛΓΰϓΎΤϟΩϮϤϟϦϣ





ϭϯϴ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ςϔϨϟϰϠϋΓΪϤΘόϤϟΔϗΎτϟΕϼϜθϣ
ϲόϴΒτϟίΎϐϟϭϲτϔϨϟΩϮϗϮϟϕήΣΪϨϋ(NO , NOϮ , CO , COϮ)ϞΜϣ˯ϮϬϠϟΔΛϮϠϣΕίΎϏΙΎόΒϧ

ϰϟϭϷΔϠϜθϤϟ
˺

ϲϧΎΧΪϟΏΎΒπϟ±ΔϴπϤΤϟέΎτϣϷ±ϱέήΤϟαΎΒΘΣϻΔϠϜθϤϟέήο
ΔϠϜθϤϟϝϮϠΣ
ΔϴϤγήΜϛϷCO ϰϟ·βϴϟϭCOϮϰϟ·ϥϮΑήϜϟϝϮΤΘϟϕήΘΣϻΕϻήϳϮτΗ ˺
ΔΌϴΒϠϟ˱ΎΜϳϮϠΗϞϗϭΔΛϮϠϣήϴϏΕίΎϏϰϟ·ΔΛϮϠϤϟΕίΎϐϟϞϳϮΤΘΑϡϮϘΗΚϴΣΕέΎϴδϟϡΩϮϋΕΎΤηήϣήϳϮτΗ ˻
ΔϗΎτϟΝΎΘϧ·ϲϓϡΪΨΘδϤϟϲτϔϨϟΩϮϗϮϟΐϴϛήΗϲϓήψϨϟΓΩΎϋ· ˼
ϱέήΤϟαΎΒΘΣϻΓήϫΎχϦϋϝϭϷϢϬΘϤϟCOϮίΎϏΙΎόΒϧϦϣΪΤϠϟϝϭΪϟϦϴΑΕΎϴϗΎϔΗϻϭΕΪϫΎόϤϟϊϴϗϮΗϲϟϭΪϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˽
ΕΎϳΎϔϨϟϲϣέϭΕϮϳΰϟΏΎϜδϧϭΕίΎϐϟΙΎόΒϧϞΜϣΕΎΛϮϠϤϟϲϓΔΒΒδΘϤϟΕΎϬΠϟϰϠϋΕΎΑϮϘόϟϭΔϤψϧϷϭϦϴϧϮϘϟΩΎΠϳ·ϲϠΤϤϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˾
ΔΒϠμϟ
ϞΜϣΔΌϴΒϟϰϠϋ˱έήοϞϗϷΔϴΗΎϴΤϟΕΩΎόϟξόΑήϴϴϐΗϰϠϋϞϤόϟΩήϓϷϯϮΘδϣϰϠϋ ˿
ΩϮϗϮϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϚϠϬΘδΗΎϬϧϷΓήϴΒϜϟΕέΎϴδϟϡΪΨΘγϦϣϞϴϠϘΘϟ
ΔϴϮϬϟΕΎΟέΪϟϡΪΨΘγϭϲθϤϟΓΩΎϋϊϴΠθΗϭΔΒϳήϘϟϦϛΎϣϷϲϓΕέΎϴδϟΎΑϞϘϨΘϟϦϋ˯ΎϨϐΘγϻ
ΔϗΎτϟϦϣΩΪΤϣέΪϘΑΩήϓϷϦϣϦϜϤϣΩΪϋήΒϛϞϘϨϳϱάϟϡΎόϟϞϘϨϟϞΎγϭϡΪΨΘγ
ήΧϰϟ·ϥΎϜϣϦϣϝΎϘΘϧϻΪϨϋΕέΎϴδϟϦϣϦϜϤϣΩΪϋϞϗϲϓ˯ΎϗΪλϷϭΔϠΎόϟϞϘϨΗϊϴΠθΗ






ΔϴϤϟΎόϟςϔϨϟΕϼϗΎϧϲϓϪϠϘϧϝϼΧΕΎτϴΤϤϟϭέΎΤΒϟϲϓςϔϨϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛΏΎϜδϧ
ΔϴϧΎΜϟΔϠϜθϤϟ ˻

ΎϬϨϣϯάϐΘΗϭΊσϮθϟϰϠϋΒδΗϭήϴτΗϲΘϟέϮϴτϟϭΎϬΑζϴόΗϲΘϟ˯ΎϴΣϷϭΔϳήΤΒϟΔΌϴΒϟέϮϫΪΗΔϠϜθϤϟέήο
ΔϠϜθϤϟϝϮϠΣ
ςϔϨϟΕϼϗΎϧϲϓϥίϮΘϟϩΎϴϣϦϣκϠΨΘϟϢϴψϨΗϲϓϝϭΪϟϦϴΑΕΎϴϗΎϔΗϻϭΕΪϫΎόϤϟϊϴϗϮΗϲϟϭΪϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˺
ΔϴϤϴϠϗϹϩΎϴϤϟϲϓήΤΒϟϩΎϴϣΙϮϠΗϲϓΐΒδΘϤϟϰϠϋΓΪϳΪθϟΕΎΑϮϘόϟωΎϘϳ·ϭςϔϨϟΕϼϗΎϧϰϠϋΔΑΎϗήϟΪϳΪθΗϲϠΤϤϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˻
ΩΪΠΘϣήϴϏϭϢΩήϴϏέΪμϣϪϧϷΓΩΪΤϣΔϴϨϣίΓήΘϓϝϼΧϞϘϳΪϗςϔϨϟϥ

ΔΜϟΎΜϟΔϠϜθϤϟ
˼

ΔϗΎτϠϟϞΛΎϤϣϞϳΪΑΩϮΟϭϡΪϋΔϟΎΣϲϓςϔϨϟϰϠϋΪϤΘόΗϲΘϟΕΎϴϨϘΘϟϭΕΎϋΎϨμϟϦϣΪϳΪόϟϒϗϮΗΔϠϜθϤϟέήο
ΔϠϜθϤϟϝϮϠΣ
ΔϗΎτϠϟέΪμϤϛβϤθϟϦϋΓέΩΎμϟΔϴϮπϟΔϗΎτϟέΎϤΜΘγ ˺
ΩϭΪδϟϭΕϻϼθϟϲϓ˯ΎϤϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˻
ϲπϴϣϮϟήϴΨΒΘϟϖϳήσϦϋήΤΒϟϩΎϴϣΔϴϠΤΗΪϨϋΞΘϨΗϲΘϟέΎΨΒϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˼
ΔόϳήδϟΡΎϳήϟΏϮΒϫϩΎΠΗϲϓΔϤΨοΡϭήϣήθϨΑΡΎϳήϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˽



ϭϯϵ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ΔόϴΒτϟϲϓΔϗΎτϟΓέϭΩ




νέϷϦσΎΑϲϓήϤτϳϭϪϤδΟϞϠΤΘϳϭϲΤϟϕϮϠΨϤϟΕϮϤϳϰΘΣΔϴάϐϟΔϠδϠδϟήΒϋήΧϰϟ·ϕϮϠΨϣϦϣϞδϠδΘΗΚϴΣΔϗΎτϟϰϟ·ΔϴΤϟΕΎϨΎϜϟΝΎΘΤΗ
ϦϴϨδϟϦϴϳϼϣήΒϋνέϷϦσΎΑϲϓϥϮϜΘΗϭΔϗΎτϟΩϮόΗ˯ϮϬϟϦϣϝΰόϤΑϭϦϴϴϟΎόϟΓέήΤϟϭςϐπϟήϴΛ΄ΗΖΤΗϭΖϗϮϟέϭήϤΑΔϳϮπόϟΎϳΎϘΒϟϝϮΤΘΗϢΛ
ϲόϴΒσίΎϏϭςϔϧ



 
ΔόϴΒτϟϲϓΔϗΎτϟΓέϭΩ
ΔόϴΒτϟϲϓΔϗΎτϟΓέϭΩϒμΗΔϴϔλϭΕέΎΒϋϰϟ·ϖΑΎδϟϲτϴτΨΘϟϞϜθϟϝϮΤΗϥϝϭΎΣ

ήϴϜϔΘϠϟϝΆγ

ϲϮπϟϞϴΜϤΘϟΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣΔϴϮοΔϗΎσΓέϮλϲϓβϤθϟΕΎΗΎΒϨϟκΘϤΗ ˺
ΓΪϳΪΟΓέϮλϲϓΔϗΎτϟϩάϫΕΎΗΎΒϨϟϩάϫϥΰΨΗ ˻

ΔϧΰΨϣΔϗΎσϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΕΎΗΎΒϨϟϩάϫϰϠϋϥϮϴΤϟϯάϐΘϳ ˼

νέϷϦσΎΑϲϓήϤτϳϭϪϤδΟϞϠΤΘϳϲΤϟϕϮϠΨϤϟΕϮϣΪόΑ ˽

ϲόϴΒτϟίΎϐϟϭςϔϨϟϥϮϜΘϳ˯ϮϬϟϦϣϝΰόϤΑϭϦϴϴϟΎϋςϐοϭΓέήΣΩϮΟϭϲϓΔϳϮπόϟΎϳΎϘΒϟϩάϫϝϮΤΘΗϦϴϴϨδϟϦϴϳϼϣήΒϋ ˾








ϭϰϬ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ

ΏΎ˰˰Θ˰˰Ϝ˰˰ϟϦ˰˰ϳέΎ˰˰Ϥ˰˰ΗϭΔ˰˰Ϡ˰˰˰Ό˰˰γϞ˰˰Σ






ΔϴϟΎΘϟΕέΎΒόϟήδϓ  ˺ ˺˼

˯ϮϬϟϦϋϝΰόϤΑήϴτϘΘϟΝήΑϲϓςϔϨϟϦΨδϳ

˺

ΔϴοέϷΓήϜϟϲϓΔϗΎτϠϟϲγΎγϷέΪμϤϟϲϫβϤθϟ

˻

˱ΪΟΔΒόλϩΩΎϤΧ·ΔϴϠϤϋϭϝΎόΘηϻϊϳήγϪϧϷ
ϢΩϭϲόϴΒσέΪμϣΎϬϧϷ

ϲϠϳΎϤϣϞϛϲϓΪΟϭϥ·΄τΨϟϴΤμΗϊϣ î Δϣϼϋϭ ¥ Δϣϼϋϊο  ˻ ˺˼
ςϘϓΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣϥϮϜϣϡΎΧςϔϨϟ

˺

ΔϴϘϧΕΎΒϛήϣϰϟ·ςϔϨϟήϴτϘΘϟΝήΑϞμϔϳϻ

˻

ςϔϨϟϥϮϜΗϒϴϛ˱ΎϣΎϤΗ˯ΎϤϠόϟϑήόϳϻ

˼

ςϔϨϟϕϮϓϥϮϜΗΔϘΒτϟϩάϫϥΈϓςϔϨϟϊϣ˯ΎϤϟϦϣΔϘΒσΎϬϴϓΪΟϮϳϲΘϟϦϛΎϣϷϲϓ

˽

ΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΔϳϮπϋΩϮϣϲϫϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧϊϴϤΟ

˾

ϯήΧΓΎϔμϣϲϓήϴτϘΗΝήΑΎϬΠΘϨϳϲΘϟΩϮϤϟβϔϧ˱ΎϣΎϤϧΞΘϨϳϻςϔϨϠϟΎϣΓΎϔμϣϲϓήϴτϘΘϟΝήΑ

˿

ϦϴΠδϛϷϭϦϴΟϭήΘϴϨϟϭΖϳήΒϜϟϞΜϣϯήΧήλΎϨϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫΩϮϣϦϣϥϮϜϣϡΎΧςϔϨϟΏϮμϟϭ î ΓέΎΒόϟ
 ¥ ΓέΎΒόϟ

 ΎϫΪϳΆϳϦϣΪΟϮϳϻ ΔϳϮπόϟήϴϏΔϳήψϨϟϭΔϳϮπόϟΔϳήψϨϟϖϳήσϦϋςϔϨϟϥϮϜΗΔϓήόϣϰϟ·˯ΎϤϠόϟϞλϮΗΏϮμϟϭ î ΓέΎΒόϟ
ςϔϨϟΖΤΗϥϮϜΗΔϘΒτϟϩάϫϥΈϓςϔϨϟϊϣ˯ΎϤϟϦϣΔϘΒσΎϬϴϓΪΟϮϳϲΘϟϦϛΎϣϷϲϓΏϮμϟϭ î ΓέΎΒόϟ
 ¥ ΓέΎΒόϟ
 ¥ ΓέΎΒόϟ




















ϭϰϭ




ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ΎϬΎϤγϭΔϴΎϨΒϟΎϬϐϴλΐΘϛϢΛΔϟΎΣϞϛϲϓΕήδϛϲΘϟΔτΑήϟϴοϮΗϊϣˮCϲHϭϰϥΎδϜϬϟΐϛήϤϟϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗϮϧΐΘϛ  ˼ ˺˼
ΔϴϣΎψϨϟ

˻ ˺ϥϮΑήϜϟΓέΫϦϴΑϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗΎϧ ˺





CHϰ + CϱHϭϬ

ϥΎΜϴϣϦϴΘϨΑ

˼ ˻ϥϮΑήϜϟΓέΫϦϴΑϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗΎϧ ˻



CϮHϲ

+ CϰHϴ

CϮHϰ + CϰHϭϬ

CϮHϰ + CϰHϴ + HϮ



ϥΎΜϳ·ϦϴΗϮϴΑϦϴϠϴΜϳ·ϥΎΗϮϴΑ

˽ ˼ϥϮΑήϜϟΓέΫϦϴΑϱέήΤϟήϴδϜΘϟΞΗΎϧ ˼



CϯHϲ + CϯHϴ

CϯHϲ + CϯHϲ+ HϮ





ϭϰϮ

ϦϴΗϮϴΑϥΎΑϭήΑ



ϱήϤΣϷϲϠϋϦΑϦδΤϟϱϮϧΎΜϟϲϧΎΜϟϒμϠϟ˯ΎϴϤϴϜϟ
ϲϠϳΎϤϴϓ Ώ ΔϤΎϘϟϦϣΎϬΒγΎϨϳΎϣ  ΔϤΎϘϟϦϣήΘΧ  ˽ ˺˼
 Ώ ΔϤΎϘϟ



  ΔϤΎϘϟ ϡ

˻

ϦϴϓήΑ ˻

ΔΌϓΪΘϟ

˼

ΔΑϮσήϠϟΔϟίΎόϟΩϮϤϟ

˽

ϦϴϟίΎϓ

ΕΎϔψϨϣ

ϡΎότϟϲϬσ

˺

ϦϴϟϭίΎΟ ˺

Ϧϴγϭήϴϛ ˼
έΎϗ ˽



 ˾

ΎϬϨϣϞϜϟΔΣήΘϘϤϟϝϮϠΤϟίήΑϭΔϳέϮϔΣϷΔϗΎτϠϟΔϴγΎγϷΕϼϜθϤϟϪϴϓκΨϠΗ˱ΎϴτϴτΨΗ˱ϼϜηϢγέ  ˾ ˺˼



ΔϳέϮϔΣϷΔϗΎτϠϟΔϴγΎγϷΕϼϜθϤϟ




ΔϗΎτϠϟέΪμϤϛςϔϨϟΔϳέήϤΘγϡΪϋ

ςϔϨϟΕϼϗΎϧϦϣΕΎτϴΤϤϟϭέΎΤΒϟϲϓςϔϨϟΏήδΗ

˯ϮϬϠϟΔΛϮϠϤϟΕίΎϐϟΙΎόΒϧ 


ϝϮϠΤϟϝϮϠΤϟϝϮϠΤϟ
ϦϋΓέΩΎμϟΔϴϮπϟΔϗΎτϟέΎϤΜΘγ ˺
ΔϗΎτϠϟέΪμϤϛβϤθϟ
ΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˻
ϲϓ˯ΎϤϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛ
ΩϭΪδϟϭΕϻϼθϟ
ΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˼
έΎΨΒϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛ
ϖϳήσϦϋήΤΒϟϩΎϴϣΔϴϠΤΗΪϨϋΞΘϨΗϲΘϟ
ϲπϴϣϮϟήϴΨΒΘϟ
ΔϗΎσϰϟ·ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϗΎτϟϞϳϮΤΗ ˽
ΡΎϳήϟΔϗΎσέΎϤΜΘγϖϳήσϦϋΔϴΑήϬϛ
ΏϮΒϫϩΎΠΗϲϓΔϤΨοΡϭήϣήθϨΑ
ΔόϳήδϟΡΎϳήϟ

ΕΪϫΎόϤϟϊϴϗϮΗϲϟϭΪϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˺
κϠΨΘϟϢϴψϨΗϲϓϝϭΪϟϦϴΑΕΎϴϗΎϔΗϻϭ
ςϔϨϟΕϼϗΎϧϲϓϥίϮΘϟϩΎϴϣϦϣ
ΔΑΎϗήϟΪϳΪθΗϲϠΤϤϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˻
ΓΪϳΪθϟΕΎΑϮϘόϟωΎϘϳ·ϭςϔϨϟΕϼϗΎϧϰϠϋ
ϩΎϴϤϟϲϓήΤΒϟϩΎϴϣΙϮϠΗϲϓΐΒδΘϤϟϰϠϋ
ΔϴϤϴϠϗϷ




ϥϮΑήϜϟϝϮΤΘϟϕήΘΣϻΕϻήϳϮτΗ ˺
 COϮϰϟ·
ΔϴϤγήΜϛϷCO ϰϟ·βϴϟϭ
ΚϴΣΕέΎϴδϟϡΩϮϋΕΎΤηήϣήϳϮτΗ ˻

ΕίΎϏϰϟ·ΔΛϮϠϤϟΕίΎϐϟϞϳϮΤΘΑϡϮϘΗ
ΔΌϴΒϠϟ˱ΎΜϳϮϠΗϞϗϭΔΛϮϠϣήϴϏ

ϲτϔϨϟΩϮϗϮϟΐϴϛήΗϲϓήψϨϟΓΩΎϋ·
˼
ΔϗΎτϟΝΎΘϧ·ϲϓϡΪΨΘδϤϟ

ΕΪϫΎόϤϟϊϴϗϮΗϲϟϭΪϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ
˽
ίΎϏΙΎόΒϧϦϣΪΤϠϟϝϭΪϟϦϴΑΕΎϴϗΎϔΗϻϭ

αΎΒΘΣϻΓήϫΎχϦϋϝϭϷϢϬΘϤϟ
COϮ
ϱέήΤϟ

ϦϴϧϮϘϟΩΎΠϳ·ϲϠΤϤϟϯϮΘδϤϟϰϠϋ ˾
ΔΒΒδΘϤϟΕΎϬΠϟϰϠϋΕΎΑϮϘόϟϭΔϤψϧϷϭ

ΏΎϜδϧϭΕίΎϐϟΙΎόΒϧϞΜϣΕΎΛϮϠϤϟϲϓ
ΔΒϠμϟΕΎϳΎϔϨϟϲ
 ϣέϭΕϮϳΰϟ
ήϴϴϐΗϰϠϋϞϤόϟΩήϓϷϯϮΘδϣϰϠϋ ˿
ϰϠϋ˱έήοϞϗϷΔϴΗΎϴΤϟΕΩΎόϟξόΑ

ϞΜϣΔΌϴΒϟ
ΎϬϧϷΓήϴΒϜϟΕέΎϴδϟϡΪΨΘγϦϣϞϴϠϘΘϟ


ΩϮϗϮϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϚϠϬΘδΗ
ϦϛΎϣϷϲϓΕέΎϴδϟΎΑϞϘϨΘϟϦϋ˯ΎϨϐΘγϻ


ϡΪΨΘγϭϲθϤϟΓΩΎϋϊϴΠθΗϭΔΒϳήϘϟ
ΔϴϮϬϟΕΎΟέΪϟ
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اختبار فصل المركبات العضوية الحيوية)(1
م اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي:
مركبات عضوية تحتوي على مجموعات هيدروكسيل متعددة ومجموعة الكربونيل الوظيفية تسمى:
1
 )dالبروتينات
 )cالليبيدات
 )bالكربوهيدرات
 )aالكحوالت
االسم الشائع لسكر الفركتوز:
2
 )dسكر الحليب
 )cسكر المائدة
 )bسكر الدم
 )aسكر الفواكه
يتكون السكروز من:
 )cالالكتوز والفركتوز
 )a 3الجلوكوز والالكتوز
 )dالجلوكوز والجالكتوز
 )bالجلوكوز والفركتوز
يتألف السليلوز من وحدات:
4
 )dالجالكتوز
 )cالجلوكوز
 )bالالكتوز
 )aالفركتوز
أحماض كربوكسيلية طويلة السالسل تحتوي عادة ما بين  12و 24ذرة كربون تسمى:
 )cاألحماض غير العضوية
 )a 5األحماض األمينية
 )dاألحماض النووية
 )bاألحماض الدهنية
يمكن أن يتشبع الحمض الدهني غير المشبع إذا تفاعل مع:
6
 )dالكلور
 )cالهيدروجين
 )bالنيتروجين
 )aاألكسجين
يسمى تفاعل تميه الجليسريد الثالثي مع وجود محلول مائي لقاعدة قوية لتكوين أمالح الكربوكسيالت
 7والجليسرول:
 )dالتصبن
 )cالبلمرة
 )bالتكاثف
 )aالتميه
أي مما يلي من المكونات األساسية للنيوكليوتيدات:
 )aقاعدة تحتوي على نيتروجين وسكر خماسي ومجموعة أمين
 )b 8قاعدة تحتوي على نيتروجين وسكر سداسي ومجموعة فوسفات
 )cقاعدة تحتوي على نيتروجين وسكر خماسي ومجموعة فوسفات
 )dقاعدة تحتوي على نيتروجين وسكر سداسي ومجموعة أمين
أي من القواعد النيتروجينية التالية ال يوجد في :RNA
9
 )dالثايمين
 )cالجوانين
 )bالسايتوسين
 )aاألدنين
يحتوي  DNAعلى شكل:
10
 )dلولب رباعي
 )cلولب ثالثي
 )bلولب ثنائي
 )aلولب أحادي
ارسم الصيغة البنائية للمركبات التالية
الفركتوز الحلقي
الجاليسين
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