
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية
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 أكادميية التدريب اإلبداعي
http://k4u4me.com/vb/ 

 Lipidsالليبيدات      3-4الدرس 
 

 

تابع صفحاتنا على الفيس بوك  :    صفحة أوالدنا استثمارنا -   صفحة كونوا ربانيني على الفيس بوك   -   

صفحة أكادميية التدريب اإلبداعي على الفيس بوك  –   أكادميية التدريب اإلبداعي  -  مدونة 

 همسات وبس        

 

 كيمياء الصف الثالث

 الفصل الدراسي الثاني

 ات حيوية كبرية القطبية يئجز :الليبيدات : عرف  -1

 ما وظيفة الليبيدات وأهميتها  -2

 ختتزن الطاقة                  تكِون األغشية اخللوية                 تنظم العمليات احليوية 

ليست بوليمرات ذات   :اللبيبدات عن الكربوهيدرات والربوتينات يف انها ختتلف :  أكمل   -3

 . وحدات بنائية اساسية متكررة  

األمحاض الدهنية  وهي أمحاض كربوكسيلية ذات سالسل  :وحدة بناء الليبيدات هي   -4

 طويلة 

 . ذرة كربون  14-11من   CH3 (CH2)nCOOH  :الصيغة العامة لألمحاض الدهنية  هي   -5

 .حتتوي معظم األمحاض الدهنية على عدد زوجي من ذرات الكربون : علل  -6

  ألنها تضيف ذرتني معا يف الوقت نفسه يف التفاعالت اإلنزميية

حتتوي ) وغري مشبعة ( الحتتوي على روابط ثانية ) مشبعة  :تنقسم األمحاض الدهنية إىل  -7

 (على روابط ثنائية 

  (× ) أو (  √) أجب  -8

 )     ( ك محض دهين مشبع     محض األولي -أ

 )     (محض دهين غريمشبع     محض السرتيك  -ب

 )     (يتحول محض السرتيك إىل محض األوليك باهلدرجة   -ج

تفاعل إضافة تتم فيه إضافة اهليدروجني إىل إىل ذرات كربون مرتبطة بروابط  :عرف اهلدرجة  -9

 ( ثنائية أو ثالثية ) متعددة 

 .  محض السيرتيكعند هدرجة محض األوليك يتحول إىل   :أكمل  -11

توجد الروابط الثنائية يف األمحاض الدهنية الطبيعية يف صورة املتشكل   (× ) أو (  √) أجب  -11

  سيساهلندسي 
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 كيمياء الصف الثالث

 الفصل الدراسي الثاني

 درجة انصهار األمحاض الدهنية غري املشبعة أقل من املشبعة : علل  -11

مشبعة مينعها من الرتاص  ألن الرتكيب اهلندسي سيس لألمحاض الدهنية الغري

  والتجاذب

 مواد تتكون عندما ترتبط ثالثة أمحاض دهنية باجلليسرول   :اجلليسريدات الثالثية  -13

توجد اجلليسريدات الثالثية يف احلالة الصلبة أو السائلة عند درجة حرارة    (× ) أو (  √) أجب  -14

 .   )        ( الغرفة  

  دهناوعندما تكون صلبة تسمى  زيوتااجلليسريدات الثالثية سائلة تسمى عندما تكون : أكمل  -15

   821ص   14-4الشكل :   اكتب معادلة تكوين اجلليسريدات الثالثية  -16

شكل جليسريد ختتزن األمحاض الدهنية يف اخلاليا الدهنية يف اجلسم على  :أكمل  -17

 ، وعندما تقل الطاقة تقوم اخلاليا بتحليله   ثالثي

جليسريد   :  ختزن اخلاليا الدهنية الطاقة الفائضة يف األمحاض الدهنية على شكل: أكمل  -18

 ثالثي 

متيه اجلليسريد الثالثي مع وجوج حملول مائي قاعدي مثل هيدروكسيد   :عرف التصنب  -19

 الصوديوم 

  أمالح الكربوكسيالت واجلليسرول:   نواتج عملية التصنب   :أكمل  -11

  الصابونيستعمل تفاعل التصنب يف انتاج  :أكمل   -11

 للصابون القدرة على التنظيف وإزالة الدهون واألوساخ علل  -11

ألن الصابون يتكون طرف قطيب يساعد على ذوبان الصابون يف املاء وطرف غري قطيب يرتبط 

 . بالدهون واألوساخ ويعمل على تفتيتها 

ثية  م استبدال أحد األمحاض الدهنية فيها هي جليسريدات ثال  :عرف الليبيدات الفوسفورية   -13

 مبجموعة فوسفات قطبية 
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 كيمياء الصف الثالث

 الفصل الدراسي الثاني

اشرح باختصار  كيف تساعد الليبيدات الفوسفورية  اخللية على تنظيم املواد الداخلة  -14

 . واخلارجة خالل الغشاء البالزمي للخلية 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 هي ليبيدات تتكون من احتاد محض دهين مع كحول ذي سلسلة طويلة  :عرف الشموع  -15

   CH3 (CH2)x-COO-(CH2)yCH3:  الصيغة العامة للشموع هي  :أكمل  -16

 ألنه مينع فقد املاء  :علل تغطى أوراق النبات بالشمع  -17

 . ألنه مييل إىل االحرتاق ببطء وهدوء  :تصنع الشموع  أحيانا من مشع العسل : علل  -18

 ليبيدات حتتوي على حلقات متعددة :الستريويدات  -19

  :ارسم وحدة بناء الستريويدات  -31

 اهلورمونات اجلنسية والكوليستريول وفيتامني د  :من أمثلة الستريويدات  -31

نفسه وهو هو ستريويد يفرزه  العلجوم البحري العمالق للدفاع عن : ما وظيفة البوفوتوكسني  -31

مادة مهيجة لإلنسان  ، وبالنسبة للحيوانات الصغرية يعمل على إسالة لعابها وفقدان التوازن 

 . والتشنجات واملوت 

 انتهت الليبيدات 

 حممد حبريي :  أ

 ألي مالحظات أو توجيهات  برجاء التواصل  مشكورين    

 mrbehary@yahoo.com    0688001100أو  جوال 
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