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 الباب األول
ي للحياهياألساس الك

 ميائ 
 

 
 **يرتبط علم األحياء بالكيمياء )علل( 

ي للكائنات الحية  .1
كيب الكيميائ   الكيمياء توضح لنا التر

ي تتم داخل أجسام الكائنات الحية.  .2  الكيمياء توضح لنا التفاعالت التر
 

 

 

 
 

 
 خاليا الكائن الحي تتكون من جزيئات عضوية وجزيئات غتر عضوية 

ن المركبات العضوية والمركبات غتر العضوية؟  : س  قارن بير
 الجزيئات غتر العضوية  الجزيئات العضوية

ة الحجم تحتوي علي الكربون   جزيئات كبتر
ن بشكل أساسي وتسمي  الجزيئات والهيدروجير

ة   البيولوجية الكبتر

ط أن تحتوي علي ذرات   ال يشتر
 الكربون 

وت  –الليبيدات –مثل: الكربوهيدرات    –ينات التر
 األحماض النووية. 

 األمالح المعدنية –مثل الماء 

 
 
(1    ) وتينية ن ) عديد الببتيد ( .  األلياف التر وتير  تتكون من التر

          وتينات  ) عديدات الببتيد ( من وحدات أصغر تسمي األحماض االمينية.  تتكون التر
(2    ) اء ن بداخلها  النشا ) البالستيدات الخضن ن  الكربوهيدرات ( .  تختر

 

  أحياء 
الفصل 
 األول

 الكربوهيدرات والليبيدات
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          من وحدات أصغر منها تسمي سكريات أحادية .   تتكون النشا 
(3)      يتكون من جزئ ال  الكروموسومDNA  . ) حمض نووي( 

          يتكون الDNA  . من وحدات أصغر تسمي نيوكليوتيدات 
(4    ) من مجموعة من الدهون .  الخاليا الدهنية تتكون 

         تتكون من وحدات أصغر تسمي أحماض دهنية .  ونده ال 
 
 
 
 

 

  :كيب والوظائف إىل ة إىل أربعة مجموعات حسب التر  يتم تقسيم الجزئيات الكبتر

 
 الكائنات الحية تتكون من هذه الجزيئات األربعة: جميع 

ة.  ورية لحياة الكائنات وتسمي بالجزيئات البيولوجية الكبتر  وهي ضن

 
 

 مالحظات هامة

 وي علي عنض الكربون. ت تحتمركبا 
  .ورية جدا لحياة الكائنات الحية  ضن

  .) ة لفظ ) بوليمرات  يطلق علي معظم الجزيئات الحيوية الكبتر

  البوليمرات من اتحاد جزيئات أصغر تسمي ) مونيمرات ( عن طريق عملية البلمرة . تتكون 

  ,العديد من الجزيئات الحيوية بوليمرات 

 
 
 
 
 
 

 يائية تتكون من وحدات بنائية متكررة.  ت كيممركباالبوليمرات: 
 عملية يتم من خاللها إتحاد المونيمرات معًا لتكوين بوليمرات. البلمرة: 

ي ألجزاء  الكيمياء الحيوية
كيب الكيميائ  ي مختلف الكائنات الحية.  خليةلاالعلم الذي يختص بدراسة التر

 فن
ي تعرف بالبوليمرات. المونيمرات  ة, والتر بط مع بعضها لتكون الجزيئات الكبتر ة تتر  هي جزيئات صغتر

 

 

 

 ،تتكون من جزئيات أصغر حجماً منهاحجم هي مركبات عضوية كبيرة ال
 جميعها تحتوي على عنصر الكربون وهي ضرورية لحياة الكائنات الحية.

البيولوجية الكبيرة الجزئيات  

   البوليمرات          رةــالبلم         المونيمرات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 الكربوهيدرات )السكريات(-1

ة تتكون  من مونيمرات تسمي السكريات الكربوهيدرات    األحاديةجزيئات بيولوجية كبتر

 * واأللياف.   *النشويات    ريات :* السكتشمل الكربوهيدرات

O)n2(CH  )الصيغة العامة:  • ن ن واألكسجير ن )الكربون والهيدروجير  1:2:1أي أن النسبة بير

 أهمية الكربوهيدرات: 

 : تعتتر من المصادر األساسية والرسيعة للحصول علي الطاقة. الحصول علي الطاقة ➢

 :  تخزين الطاقة ➢

o  ي جسم اإلنسان والحيو
ي صورة تخزن الكربوهيدرات فن

ي الكبد  ان فن
ن فن جليكوجير

 .  والعضالت

o  ي صورة
ي اوراق النباتات  نشا تخزنها النباتات فن

 فن

ي جدر الخاليا   بناء الخاليا:  ➢
الكربوهيدرات مكون أساسي لبعض أجزاء الخلية مثل السليلوز فن

ي بروتوب
ي األغشية الخلوية وفن

 الزم الخاليا. النباتية، كما توج فن

 
ي للكربوهي كيب الجزيئ   درات: التر

  : ي لها وتنقسم إىلي كيب الجزيت   توجد عدة طرق لتصنيف الكربوهيدرات منها ما يقوم علي أساس التر

 
 

 

 

 

ي الكربوهيدرات وهي إما أن تتكون من جزئ واحد فقط وتسمي سكريات   •
هي أبسط شكل فن

ن من السكريات األحادية لتكوين جزئ من السكريات الثناأحادية أو   ئية. تتكون من إتحاد جزيئير

السكريات  أوال
 البسيطة
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ن   • اوح بير  ذرات.   6: 3عدد ذرات الكربون فيها يتر

ي منخفض.  : السكريات البسيطةالحظ ي الماء ولها طعم حلو ووزن جزيت 
 عموما تذوب فن

 السكريات الثنائية  السكريات األحادية  
كيب  التر
ي   الجزيت 

 أبسط أنواع السكريات* هي 
ن   * تحتوي عل كربون وهيدروجير

 . ن  وأكسجير

 واحد فقط * تتكون من جزئ 
ذرات (    6: 3* عدد ذرات الكربون )  

 ذرات  

ن من السكريات   تتكون من اتحاد جزيئير
ي . 

 األحادية لتكوين جزئ سكر ثنائ 

 الجلوكوز  )سكر العنب (   أمثلة  
   ) الفركتوز ) سكر الفواكهة 

   الجاالكتوز 
 ريبوز 

ن (    الالكتوز  )جلوكوز +   ) سكر اللير
 جاالكتوز (  

)جلوكوز +    ) سكر الشعتر ( المالتوز 
 جلوكوز (  

)جلوكوز +   ) سكر القصب (  السكروز 
 فركتوز (  

يختلف جزئ السكروز عن جزئ   -2 تعد السكريات األحادية أبسط أنواع السكريات.   -1علل: 
 المالتوز. 

ي نقل الطاقة داخل الخاليا:  
 دور السكريات األحادية ف 

ي ميتوكو      
ن يتم أكسدددددددددددددددة الجلوكوز فن ي نددريدا الخليدة وتنطلق الطداقدة المختر

ي الروابط الكيميدائيدة لتخزن فن
ندة فن

ي الفوسددددددددددددددفدات)مركبدات تسددددددددددددددم أدينوزين ثال
ي العمليدات  ATPئ 

ي الخليدة السددددددددددددددتخددام الطداقدة فن
( وهو يتنقدل فن

 الحيوية للخلية. 
. علل  : السكريات األحادية هي المسئولة عن نقل الطاقة داخل خاليا الكائن الحي

 

 

 
 
 

 ديدة تتكون من الكرسات األحاديةات ع سكري •
ن  (cellulose)والسليلوز  (starch)مثل: النشا  •    (Glycohen)والجليكوجير

السيليولوز ينتج من قبل النباتات وهو مكون أساسي من مكونات جدار الخلية, اإلنسان ال  -1
 يستطيع إنتاجه أو هضمه. 

, يستخدمه اإلنسان والحيوان • ي
ن هو سكر حيوائن  كمخزن للطاقة.   الجاليكوجير

 كل منهم يتكون من جزيئات جلوكوز متحدة مع بعضها   •

ن بأنها الحظ ي عال وليس لها طعم. : السكريات المعقدة تتمتر ي الماء ولها وزن جزيت 
 : غتر قابلة للذوبان فن

 
  

السكريات  ثانيا  
 المعقدة
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 السكريات المعقدة  السكريات البسيطة 
ي الماء .  الخصائص 

 قابلة للذوبان فن
ي منخفض . 

 لها وزن جزئ 
ن   حلو . دة بطعم  عاتتمتر

ي الماء 
 غتر قابلة للذوبان فن

ي عاًل.   لها وزن جزيت 
 ليس لها طعم . 

كيب  التر
ي   الجزيت 

تتكون من جزئ واحد وتسمي  
سكريات أحادية أو تتكون من اتحاد  

ن من السكريات األحادية   جزئيير
 وتسمي سكريات ثنائية 

تتكون من عدة سكريات أحادية مرتبطة 
 مع بعضها .  

ن ) تتكون   –السليلوز  –النشا  السكروز  –الريبوز  –الجلوكوز    أمثلة الجليكوجير
 جميعها من جزيئات جلوكوز متحدة (  

 الكشف عن السكريات: 

ي البول والدم.  ➢
ي الكشف عن السكر فن

 كاشف بندكت: يستخدم فن

تقاىلي  ➢ ي األطعمة المختلفة حيث يتغتر لونكاشف اليود التر
ي الكشف عن النشا فن

ه إىلي  : يستخدم فن
 اللون األزرق الداكن. 

 يجب علي مريض السكر والسمنة االبتعاد عن المواد السكرية والنشوية.  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 الليبيدات: -2
ة تتكون من جزيئات أصغر تسمي األحماض   • جزيئات بيولوجية كبتر

 الدهنية. 

•  . ن ن األكسجير  تتكون من ذرات الكربون والهيدروجير

 نسة. تجاالمتتكون من مجموعة من المركبات غتر  •

ي المذيبات العضوية:   •
ي الماء وتذوب فن

جميعها غتر قابلة للذوبان فن
ين، ورابع كلوريد الكربون.  ن  مثل البتن

ي لليبيدات:  كيب الجزيئ   التر
 تتكون الليبيدات من اتحاد ثالث أحماض دهنية وجزئ جليرسول

 (.   OHثالث مجموعات هيدروكسيل  )الجليرسول هو كحول به
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 هامة: مالحظات 

 ي الماء. ع اجمي
 لليبيدات ال تذوب فن

  ي المذيبات غتر القطبية مثل
ين ورابع كلوريد الكربون. تذوب الليبيدات فن ن  البتن

 أهمية الليبيدات: 
 الليبيدات والحصول علي الطاقة:  -1

الطاقة المستمدة من الليبيدات أكت  من الطاقة المستمدة من نفس الكمية من الكربوهيدرات،  
ي استخيبدأ  وال

ي غياب الكربوهيدرات.  الص الطاقة منالجسم فن
نة به إال فن ن   الدهون المختر

 الليبيدات وبناء الخاليا:  -2
ي تركيب الخلية الحية 5تؤلف الليبيدات حواىلي   •

 % من المواد العضوية الداخلة فن
ي تركيب األغشية الخلوية  •

 لها دور مهم فن
ي تخزن تحت الجلد ك كعازل حراري:  • ي تعمل الليبيدات التر

 نسان. الحيوان واإل  عازل حراري فن
ودة.  • ي األماكن الشديدة التر

 بفضلها تستطيع الحيوانات أن تحافظ علي درجة حرارتها فن
 لسطح العديد من النباتات والحيوانات.  تعمل كغطاء واق •
ويدات.  • ي اإلستر

 البعض منها يعمل كهرمونات كما فن

:    : الليبيدات  تصنيف ي إىلي
كيبها الكيميائ   -تصنف الليبيدات تبعًا لتر

 الليبيدات المشتقة الليبيدات المعقدة  الليبيدات البسيطة 
تتكون من تفاعل األحماض 

 الدهنية مع الكحوالت . 
ي تركيبها الكربون   *

* يدخل فن
ن والفوسفور  ن واألكسجير والهيدروجير

يت .   والكتر

ي  
شتق بالتحلل المائ 

ٌ
ت

لليبيدات البسيطة  
 والمعقدة . 

تقسم تبعا لدرجة تشبع 
نية  ونوع األحماض الده
 :  -الكحوالت إىلي

 الدهون والزيوت والشموع

ول وبعض    مثل الفوسفوليبيدات.  الكوليستر
 الهرمونات . 
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 Simple lipidsالليبيدات البسيطة: -1

 :  -تنقسم تبعًا لدرجة تشبع األحماض الدهنية ونوع الكحوالت إىلي
الزيوت  )الجليرسيدات 

 الثالثية( 
  موعالش الدهون  )الجلرسيدات( 

 دهون سائلة 
تتكون من تفاعل أحماض 

دهنية غتر مشبعة مع  
 الجليرسول . 

 مواد صلبة  
أحماض تتكون من تفاعل 

دهنية مشبعة مع  
 الجليرسول . 

تتكون من تفاعل أحماض 
دهنية ذات أوزان جزيئية عالية  

مع كحوالت أحادية 
 الهيدروكسيل .  

تغطي ريش الطيور المائية  
 )علل( 

عوق  ليها الماء ويحتر ال ينفذ إ
 حركتها. 

تخزن أسفل جلد بعض 
الحيوانات لتعمل كعازل 

 حراري . 

صة تغطي أوراق النباتات وخا
الصحراوية لحفظ الماء داخل  
ي  

أنسجتها وتقليل فقد الماء فن
 عملية النتح . 

 

 

ي أغشية الخاليا النباتية والحيوانية. الفوسفوليبيدات
 : ليبيدات توجد فن

: تش ي ي تركيبها جزيئاتركيبها الجزيت 
 ت الدهون  به فن

ن  4POالفوسفات مع إحالل مجموعة  ي الثالث.   والكولير  محل الحمض الدهتن
ول من الليبيدات المشتقة؟علل  : يعتتر الكوليستر

 الكشف عن الليبيدات: 
ن وزبدة الفول   4يستخدم كاشف سودان  ي األطعمة المختلفة مثل الزيت واللير

ي الكشف عن الدهون فن
فن

ي أل 
ي الدهون مسببًا بقعة دهنية علي سطحها، كما أنه يتحالسودائن

ول إىلي اللون األحمر  نه قابل للذوبان فن
ي وجود الدهون. 

 فن
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وتينات -3  التر
وتينات:  جزيئات بيولوجية )بوليمرات( تتكون من عدة جزيئات أصغر )مونيمرات( تسمي األحماض  التر

 األمينية

كيب وتينات تشكل البنية التر  الكائنات الحية. ية لجميع *التر
ي تحفظ الحياة، وتعمل علي إستمراريتها.  ي العمليات الكيميائية الحيوية التر

وتينات فن  *تسهم التر
وتينات:  :  *أهمية التر كيبية لجميع الكائنات الحية  فهي وتينات تشكل البنية التر  التر

ي تركيب ووظائف الخاليا الحية: 
 تدخل فن
 شية الخلوية. أحد المكونات األساسية لألغ  .1

 تكون العضالت واألربطة واألوتار واألعضاء والغدد واألظافر والشعر.  .2

ا من سوائل الجسم الحيوية مثل: الدم واللمف.  .3  تشكل كثتر

ورية لنمو الجسم.  .4  ضن

ي تحفز وتنظم جميع العمليات الحيوية بالجسم وتنظمها هي   .5 اإلنزيمات والهرمونات التر
 ينات بروت

وتينات مكون أساسي  .6  . من مكونات الكروموسوماتالتر
وتينات:  ي للتر كيب الجزيئ   التر

 
 Amino Acidsاألحماض األمينية: 

1.   . ن وتير  وحدات بناء التر

ن مركبات عضوية تتكون من ذرات  .2 وجير ن والنيتر ن واألكسجير  الكربون والهيدروجير

 : ي  تركيب الحمض األميتن

ي من ذرة   .3  كربون يتصل بها: يتكون الحمض األميتن

 هما: مجموعتان وظيفيتان  ✓

ن القاعدية  .1    2NHمجموعة األمير

 COOHمجموعة الكربوكسيل   .2

✓  . ن  ذرة هيدروجير

ي آلخر.  Rمجموعة الكيل  ✓  تختلف من حمض أميتن

 

الفصل  
 البروتينات واألحماض النووية الثاني
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 : وتي    األحماض األمينية وبناء التر

وتينات من وحدات متكررة من   تتكون التر
ي ترتبط مع  بعضها بروابط األحماض األمينية التر

 ببتيدية. 
ن مجموعة   ية: **الرابطة الببتيد توجد بير

ن   ي ومجموعة األمير الكربوكسيل لحمض أميتن
ي آخر ويخرج منها الماء.   لحمض أميتن

ي اللببتيد
 عديد الببتيد  مركب ثنائ 

ن  ن أمينيير ن ناتج إتحاد العديد من األحماض  ناتج إتحاد حمضير سلسلة بروتير
 األمينية

وتينات عن بعضها )يوجد عدد ال حض له من ا: تختلف علل وتينات( . التر  لتر
ي السلسلة. 

 **بسبب اختالف أنواع وترتيب وعدد األحماض األمينية فن
ن   وتير ي بناء التر

ن  20يدخل فن   –نوعًا من األحماض األمينية من أمثلة األحماض األمينية )الجليسير
ن  (  –اآلالنير ن  الفالير

ن الوحيد الذي ال يحتوي علي مجموعة األلكيل      . حيث تستبدل بذر  R* حمض الجليسير ن  ة هيدروجير

وتينات:   تصنيف التر
 : ي بنائها إىلي

ي تدخل فن وتينات تبعًا للمواد التر صنف التر
ٌ
 -ت

وتينات البسيطة    وتينات المرتبطة  التر  التر
كيب  التر
ي   الجزيت 

تتكون من أحماض أمينية 
 فقط 

تتكون من أحماض أمينية مرتبطة بعناض أخرى مثل  
 الفوسفور واليود والحديد  

ن  أمثلة   : الذي   األبروتير ن لبيومير
ي أوراق وبذور  

يوجد فن
ي بالزما دم  

النباتات وفن
اإلنسان وهو يحافظ علي  

 الضغط اإلسموزي. 

ن  • ن ( الذي يحتوي علي   الكازينبروتير ن اللير ) بروتير
 الفوسفور . 

ن الغدة الدرقية ) • ن بروتير وكسير ( الذي يحتوي علي    الثتر
 اليود 

ن  • ن بروتير  ديد .  الدم الذي يحتوي علي الح هيموجلوبير

وتينات النووية المرتبطة باألحماض النووية  • التر
ن )  (.  الكروماتير

وتينات:   الكشف عن التر
ي األطعمة المختلفة، حيث يتغتر لونه من  البيوريتكاشف  يستخدم  

وتينات فن ي الكشف عن وجود التر
فن
 . ي  اللون األزرق إىلي البنفسحر
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 األحماض النووية-4
ة، تحتوي علي جزيئات بيولوجية  : ألحماض النووية  ن والكربون   كبتر وجير ن والنيتر ن واألكسجير الهيدروجير

 والفوسفور. 
 أنواعها: 

 R  NA  الحمض النووي الريبوزي     •

ن   •  DNAالحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجير

 التكوين: 
تتكون األحماض النووية من وحدات أساسية تسمي  •

 نيوكليوتيدات. 
 النووي.  مية لتشكل عديد النيوكليوتيد أو الحمضترتبط النيوكليوتيدات معا بروابط تساه

 Nucleotides النيوكليوتيدات
 الوحدات األساسية المكونة للحامض النووي   •

  :تتكون من ثالث وحدات وهي  •

o لجزئ السكر برابطة تساهمية.  5تتصل بذرة الكربون رقم  مجموعة فوسفات 

o   كب منه األحماض النووية. . هناك نوعان أساسيان من السكر الذي يتر جزيء سكر خماسي 

ي تركيب   (De oxy Ribose )يسم سكر الدي أوكسي ريبوز النوع االول ▪
و هذا هو النوع الذي يدخل فن

DNA 

ي  ▪
ي تكوين   (Ribose )يسم بسكر الريبوز النوع الثائن

  RNAو يدخل فن

o وجينية ن  قاعدة نيتر : األدينير ن   A: هي ن والثايم Uواليوراسيل  Cوالسيتوزين Gوالجوانير  Tير

o  وجينية بذرة الكربون رقم )تتصل كل قاعدة  ( لجزئ السكر برابطة تساهمية،1نيتر

o  .وجينية المكونة  ويختلف الحمض النووي باختالف نوع السكر الخماسي والقواعد النيتر
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الحمض النووي الريبوزى منقوص   
ن    األكسجير

 (DNA ) 

 (   RNAالحمض النووي الريبوزى ) 

نوع السكر 
ي الخماسي 

 فن
 دة النيوكليوتي

سكر الدي أوكسي ريبوز )ينقصه ذرة  
ن عن سكر الريبوز (   أكسجير

 سكر الريبوز 

القواعد  
وجينية   النيتر

ن )  Cسيتوزين )    (  G(          جوانير
ن )  ن )   Aأدنير  (  T(            ثايمير

ن )  Cسيتوزين )    (   G (               جوانير
ن )   (   U(        يوراسيل )   Aأدنير

عدد  
طة  األشر

ن من النيوكليوتيدات  يطير يط مفرد من النيوكليوتيدات  شر  شر

ي   مكان وجوده  
يوجد داخل نواة الخلية حيث يدخل فن

 تركيب الكروموسومات 
ينسخ ) يتكون ( من الحمض النووي  

DNA إىلي   داخل نواة الخلية ثم ينتقل
 السيتوبالزم المحيط بالنواة

ي تنتقل  يحمل المعلومات الورا األهمية   ثية التر
ل إىلي أخر عند تكاثر الخاليا وهي من جي

 مسئولة عن : 
ة للكائن الحي .  ن  إظهار الصفات الممتر

 تنظيم جميع األنشطة الحيوية للخاليا . 

ي تحتاجها   وتينات التر بناء ) تصنيع ( التر
 والمسئولة عن : الخلية 

 إظهار الصفات الوراثية . 
 تنظيم األنشطة الحيوية . 
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ي جميع أجسام الكائنات الحية تفاعالت بيوكيميائية  

 تحدث فن

ورية للنمو وإصالح األنسجة التالفة والحصول علي الطاقةأهميتها   : ضن

 Metabolismهذه التفاعالت تسمي بعمليات األيض  

  . ي الكائنات الحية جميعها ويؤدي توقفها إىلي موت الكائن الحي
 هذه التفاعالت مستمرة فن

 
ي إىل العمليات البيوكيميائيةهي مجموعة من  

ي تحدث داخل الخلية وينقسم التمثيل الغذائ   :التر

 عملية البناء  عملية الهدم  
عملية تكستر بعض الجزيئات إىلي جزيئات   ريفتعال

نة   ن بسيطة لتحرير الطاقة الكيميائية المختر
ي  

ي الروابط الكيميائية الموجودة فن
فن

 الجزيئات 

عملية استخدام الجزيئات البسيطة لبناء 
مواد أكت  تعقيدًا من خالل سلسلة من 

ي تستهلك طاقة   التفاعالت التر

أكسدة الجلوكوز  ن م  تحرير الطاقة الناتجة أمثلة  
 أثناء عملية التنفس الخلوي  

وتينات من األحماض األمينية  • بناء التر
 . 

ي النباتات  •
ي فن

عملية البناء الضوئ 
اء .   الخضن

 

 
 
 

 

 
 عالية لكي تتم.   Activation energyتحتاج التفاعالت الكيميائية إىلي طاقة تنشيط  

ي تتم داخالتفاعالت اللحد من استهالك الخلية للطاقة أثناء  ي كون هناك محفز )إنزيم(  لتر
لها يجب أئن
ي برسعة من خالل تقليل طاقة التنشيط . 

 لضمان حدوث التفاعل الكيميائ 
عوامل مساعدة حيوية تتكون من جزيئات بروتينية تعمل علي زيادة شعة التفاعالت  اإلنزيمات:  

ي الخلية. 
 الكيميائية فن

 تفاعل. زمة لبدء الالطاقة الالالحد األدئن من طاقة التنشيط: 
 

 

الفصل 
 الثالث

الوحدة 
 التفاعالت الكيميائية في أجسام الكائنات الحية األولي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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إتحاد عدد كبتر من األحماض األمينية تكون فيما بينها سلسلة أو أكت  من عديد    يتكون اإلنزيم من
ي المحدد لإلنزيم. 

كيب الفراغن  الببتيد، تشكل التر
 
 
 
 
 
 

 خواص اإلنزيمات: 
تتشابه اإلنزيمات مع العوامل المساعدة   .1

 الكيميائية )علل( 

ي التفاعل د    
ي الخلية دون أن ون ان تتأثر أي أنها تعتشارك فن

مل علي زيادة شعة التفاعالت الكيميائية فن
 تستهلك. 

ن  .2 ن أيون الهيدروجير كتر ي عملها بتر
 ودرجة الحرارة.  PHتتأثر اإلنزيمات فن

ن اإلنزيمات عن  .3 ي التخصص. )علل( تتمتر
 العوامل الحفازة  بالدرجة العالية فن

 طلق عليها الهدف. كل إنزيم يختص بمادة متفاعلة واحدة ي •

 تختص بنوع واحد من التفاعل أو عدد قليل من التفاعالت.  •

 تخفض اإلنزيمات من طاقة التنشيط الالزمة لبدء التفاعل.  .4

 
 الموقع الفعال )النشط ( لإلنزيم: 

ي كل إنزيم
ي محدد، وهو   Active siteمركز فعال  يوجد فن

، وهو عبارة عن بناء فراغن واحد أو أكت 
 م اإلنزيم بعمله. المسؤول عن قيا

 بعض اإلنزيمات لها موقع فعال واحد وبعضها لها أكت  من موقع فعال. 
ي اإلنزيم مسئول عن قيام اإلنزيم بعمله. الموقع الفعال لإلنزيم: 

ي محدد يوجد فن
 بناء فراغن
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ي عمل اإلنزيمات:     
ي تؤثر فن  العوامل التر

 

 الحرارة:   درجة .1

وتينية ل • إلنزيمات تجعلها إن الطبيعة التر
ات الحرارية، حيث يتحدد  حساسة ل لتغتر

ي مدي ضيق من درجات الحرارة  
نشاطها فن

 بالمقارنة بالتفاعالت الكيميائية العادية 

لكل إنزيم درجة حرارة يكون عندها أكت    •
 .  نشاطًا تسمي درجة الحرارة المثلي

يقل نشاط اإلنزيم تدريجيًا كلما ارتفعت  •
ي تصل لدرجة حرارة يقف عندها  درجة الحرارة عن درجة  الحرارة المثلي حتر

كيب الطبيعي له. نشاط اإلنزيم ت ي التر
 ماما بسبب التغتر فن

مثلي  يقل نشاط اإلنزيم أيضا إذا انخفضت درجة الحرارة عن درجة الحرارة ال •
ي تصل لدرجة حرارة دنيا يكون عندها أقل نشاط اإلنزيم.   حتر

 صفر المئوية. يقف نشاط اإلنزيم تماما عند درجة ال •

ي حالة رفع درجة الحرارة مرة أخري يعود اإلنزيم نشاطه مرة أخري.  •
 فن

ي يكون عندها اإلنزيم أكت  نشاطًا. درجة الحرارة المثلي لإلنزيم:   درجة الحرارة التر

:   األس .2 ي  الهيدروجيئ 

 : ي ن األس أو الرقم الهيدروجيئ  ن أيونات الهيدروجير ي المحلو   H+هو القياس الذي يحدد تركتر
 لفن

 

 يحدد ما إذا كان السائل حمضًا أم قاعدة أم متعاداًل.  •

ي األقل من األحماض •  . 7: السوائل ذات األس الهيدروجيتن

ي أكتر من   القواعد )القلويات(:  •  . 7السوائل ذات األس الهيدروجيتن

 س  25للماء عند درجة حرارة  phتعتتر متعادلة وهي تساوي   7درجة  •

ي  • . ألي محلول باستخدام مؤشر الرقم ا يمكن معرفة درجة األس الهيدروجيتن ي  لهيدروجيتن

 
ي ونشاط اإلنزيمات  ◼  األس الهيدروجيتن

حمضية  -COOHاإلنزيمات عبارة عن مواد بروتينية، وهي تحتوي علي مجاميع كربوكسيلية  •
.   2NHومجاميع أمينية  ي  قاعدية، لذا فإن اإلنزيمات تتأثر بتغتر األس الهيدروجيتن
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ي يعمل عنده بأقىص   • لكل إنزيم رقم هيدروجيتن
ي األمثل، فعالية .  ويسمي الرقم الهيدروجيتن

Optimum pH  إذا قل عنه أو زاد نشاط اإلنزيم
 يقل إىلي أن يتوقف. 

ي درجة  •
ن يعمل فن  حامضية.  pHإنزيم الببسير

ي درجة  •
ن يعمل فن بسير  قاعدية.  pHإنزيم التر

ي درجة  •
 ل( )عل pH  7,4معظم اإلنزيمات تعمل فن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


