
 
 
 
 
  
 
 

                                            
 عالج أحد الموضوعيه على الخيار                                                

  (وقطة20): األول الموضوع
 ( وقاط06): التمريه األول

ٚؤد٘ دخٕل ػُبطش غشٚجخ اندغى إنٗ يدًٕػخ يٍ انزفبػالد انًُبػٛخ ، انٓذف يُٓب انقؼبء ػهٗ 
. انؼُبطش انغشٚجخ 

 رًثم سعًٍٛ رخطٛطٍٛٛ  (1)انٕثٛقخ . 1
 .نخهٛزٍٛ رزذخالٌ فٙ انذفبع ػٍ اندغى

 ، ثى (ط ، ص  )رؼشف ػهٗ انخهٛزٍٛ -  أ
.  أكزت ثٛبَبد انؼُبطش انًشقًخ 

فٙ  (ط،ص)زذد دٔس كم يٍ انخهٛزٍٛ -  ة
.  انذفبع ػٍ اندغى ػذ انؼُبطش انغشٚجخ 

فٙ إؽبس انجسث ػٍ ثؼغ خٕاَت انؼالقخ . 2
انزٙ رشثؾ ثٍٛ اإلطبثخ ثأزذ األيشاع ٔرطٕس  

انخالٚب انًُبػٛخ أخشٚذ يدًٕػخ يٍ  
 :يًثهخ فٙ اندذٔنٍٛ انزبنٍٛٛ   ٔانُزبئح انقٛبعبد

 

 
:-  يغزؼًال يؼطٛبد اندذٔل- أ
α - قبسٌ ثٍٛ َغجخ كم َٕع يٍ انخالٚب ػُذ انشخض انغهٛى ٔانشخض انًظبة  .
β - اػزًبدا ػهٗ ْزِ انًقبسَخ ، ثٍٛ ْم ٚزؼهق األيش ثًُبػخ َٕػٛخ أو غٛش َٕػٛخ ؟ػهم إخبثزك .
 فٙ يشزهخ ثبَٛخ أخش٘ ػُذ كم يٍ انشخض انًظبة ٔانغهٛى رسهٛم يظهًٛٓب ثٕاعطخ رقُٛخ. 3

 (.2)انٓدشح انكٓشثبئٛخ ٔانُزبئح انًسظم ػهٛٓب يًثهخ فٙ انٕثٛقخ 
( 2)ٔانٕثٛقخ  (2)يغزؼًال يؼطٛبد اندذٔل - أ

. زذد َٕع االعزدبثخ انًُبػٛخ انزٙ رى انكشف ػُٓب
نٕزع فٙ دو انشخض انًظبة اسرفبع فٙ َغجخ - ة

( . 3)اندضئٛخ انًًثهخ ثبنٕثٛقخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شخض يظبة .  2            

  نهكشٚبد انجٛؼبء%انكشٚبد انجٛؼبء 

 %35يزؼذدح انُٕاح 

 % 60انهًفبٔٚبد 

 % 2ثبنؼبد كجٛشح 

شخض عهٛى .  1      

 نهكشٚبد انجٛؼبء %انكشٚبد انجٛؼبء 

 % 70 – 50يزؼذدح انُٕاح 

 % 40 – 15انهًفبٔٚبد 

 % 10 – 5ثبنؼبد كجٛشح 
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α - ّرؼشف ػهٗ ْزِ اندضٚئخ ٔأػؾ نكم سقى يجٍٛ ػهٗ انٕثٛقخ االعى انز٘ ُٚبعج .
β - 4 ٔ 3زذد دٔس كم يٍ انًُطقخ . 
γ - ٔيؼهٕيبرك زذد انخالٚب انًغؤٔنخ ػٍ إفشاص  (2)ٔيؼطٛبد انٕثٛقخ (2)يغزؼُٛب ثًؼطٛبد اندذٔل

 ( .   3)اندضٚئخ انًجُٛخ فٙ انٕثٛقخ
 ( وقاط 07.5 ): التمريه الثاوي 

:   داخم انخهٛخ َقزشذ يب ٚهٙ ATPنًؼشفخ آنٛخ إَزبج انـ 
رٕػغ يٛزٕكُذسٚبد يؼضٔنخ فٙ ٔعؾ يُبعت يغهق ٚسزٕ٘ ػهٗ رشكٛض كبف يٍ  : (1)انزدشثخ . 1

.  ٔأكغدٍٛ انٕعؾ ٔرنك فٙ انششٔؽ انزدشٚجٛخ انزبنٛخ ATPاالكغدٍٛ ،ثى َقٛظ رشكٛض انـ 
. َؼٛف نهٕعؾ انغكشٔص  : 0ز     - 
 .َظٛف نهٕعؾ انغهٕكٕص : 1ز-      
. َؼٛف انٗ انٕعؾ زًغ انجٛشٔفٛك  : 2ص-      

 . Pi+ ADP+َظٛف نهٕعؾ زًغ انجٛشٔفٛك : 3ز     - 
 .َظٛف نهٕعؾ يبدح كبثسخ نهُشبؽ األَضًٚٙ : 4ز-      

 ( .1)انُزبئح انًسظم ػهٛٓب يًثهخ فٙ انٕثٛقخ 
.  زهم ثى فغش انُزبئح انًسظم ػهٛٓب –أ 
َؼٛذ انزدشثخ انغبثقخ فٙ ٔعؾ يغهق خبنٙ يٍ . 2

 Pi ٔ ADPاألكغدٍٛ ٔفٙ ٔخٕد زًغ انجٛشٔفٛك ٔ 
 قجم ٔثؼذ إػبفخ االكغدٍٛ ATPثى َقٛظ رشكٛض انـ 

( . 2)نهٕعؾ ٔانُزبئح انًسظم ػهٛٓب يًثهخ فٙ انٕثٛقخ 
 

                                                                  
 
 
 

 ٔيبرا             . O2 قبسٌ انُزبئح قجم ٔثؼذ إػبفخ انـ –                                                                     أ 
  رغزُزح ؟    

  اػزًبدا ػهٗ انًؼطٛبد انزدشٚجٛخ                                       –                                                                       ة 
 ٔيؼهٕيبرك ٔػر انؼالقخ انزٙ رشثؾ االكغدٍٛ 
  .ATPٔإَزبج انـ  

 ثزقُٛبد خبطخ ػضنذ كم يكَٕبد  . 3                                                                    
                                                                        انًٛزٕكُذسٚب ٔيقبسَزٓب ثًكَٕبد انٕٓٛنٛخ نخهٛخ

 انخًٛشح ٔاندذٔل انزبنٙ ٕٚػر انُزبئح   
 .انًسظم ػهٛٓب  

 . انذاخهٙ ٔانخبسخٙ نهًٛزٕكُذس٘ ٌ اػزًبدا ػهٗ اندذٔل فغش اخزالف ٔظٛفخ انغشبئٛٙ–أ 
.  اَطالقب يٍ اندهٕكٕص ATP أكزت انزفبػم اإلخًبنٙ انًُزح نهـ –ة 
نزسذٚذ أًْٛخ ْزِ انزفبػالد ثبنُغجخ نهخهٛخ ، رى اػذاد يضسػزٍٛ يزًبثهزٍٛ يٍ يؼهق خالٚب . 4

انخًٛشح، ٔػؼذ األٔنٗ فٙ ٔعؾ ال ْٕائٙ ٔانثبَٛخ فٙ ٔعؾ ْٕائٙ ، ٔعًسذ قٛبعبد كزهخ 
. يٍ انسظٕل ػهٗ انُزبئح انًذَٔخ فٙ اندذٔل انزبنٙ  (ثبنغشاو)انخًٛشح انًزشكهخ

 2.5 2 1.5 1 0.5 0انضيٍ ثبنغبػبد 

 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.20 1انؼُٛخ 

 0.36 0.35 0.34 0.32 0.28 0.20 2انؼُٛخ 

انخبطٛبد اإلَضًٚٛخ انًكَٕبد انكًٛٛبئٛخ  

 ٘
ذس

كُ
زٕ

ًٛ
 دعى % 50- 40انغشبء انخبسخٙ ان

 ثشٔرٍٛ 50%- 60
يشبثٓخ نهغشبء انٕٓٛنٙ 

دعى  %20انغشبء انذاخهٙ  
 ثشٔرٍٛ 80%

ػذح أَضًٚبد يُٓب انًُزدخ 
  ATPنهـ 

ٔخٕد زًغ انجٛشٔفٛك ٔانـ انسشٕح 
ATP 

أَضًٚبد َبصػخ نهٓٛذسٔخٍٛ 
ٔنهكشثٌٕ 

ٔخٕد انغهٕكٕص ٔزًغ انٕٓٛنٗ انٕٓٛنٗ 
انجٛشٔفٛك  

أَضًٚبد َبصػخ نهٓٛذسٔخٍٛ  

 
 (2)انٕثٛقخ 

 

( 1)انٕثٛقخ 

2 



ثى زذد انظبْشح انًشرجطخ ثزطٕس كزهخ .اسعى يُسُٗ رغٛش كزهخ انخًٛشح ثذالنخ انضيٍ فٙ انٕعطٍٛ - أ
 . 2 ٔانؼُٛخ 1انخًٛشح فٙ انؼُٛخ 

.  أكزت انزفبػم االخًبنٙ نكم ظبْشح –ة 
  .2 1ٔفغش األخزالف انًالزع فٙ رغٛش كزهخ انخًٛشح ػُذ انؼُٛزٍٛ- خـ 

 ( وقاط 06.5): التمريه الثالث
أَٓب رؤد٘ إنٗ اخزالالد ٔظٛفٛخ  (يبدح يخذسح)رجٍٛ يخزهف انذساعبد انًُدضح ػهٗ يبدح انكٕكبٍٚٛ 

ٔنهزؼشف ػهٗ آنٛخ رأثٛش انكٕكبٍٚٛ َقزشذ يب  . (ٔعٛؾ ػظجٙ ديبغٙ  )فٙ يغزٕٖ يشبثك انذٔثبيٍٛ 
: ٚهٙ 
نهقششح انًخٛخ ػُذ ( قٙ انًشجك )رًثم َزبئح يؼبٚشح انذٔثبيٍٛ خبسج انٕعؾ انخهٕ٘  (1)انٕثٛقخ - 1

.  يدًٕػزٍٛ يٍ انفئشاٌ 
شبْذح  : (1)انًدًٕػخ   - 
رهقذ خقُخ يٍ   :  (2)انًدًٕػخ   - 

.  0انكٕكبٍٚٛ فٙ ص
( . 1) زهم انٕثٛقخ –أ 

 يبرا رغزُزح يٍ يقبسَخ يُسُٛٙ  –ة 
(. 1)انٕثٛقخ 

رًثم سعى رخطٛطٙ  ( 2)انٕثٛقخ  . 2
 . ٔظٛفٙ نًشجك انذٔثبيٍٛ 

 
 
 
 
 
: رًثم األسقبو  

ؽشذ انذٔثبيٍٛ  .1
 .رثجٛذ انذٔثبيٍٛ ػهٗ انًغزقجالد انغشبئٛخ .2
 .إػبدح ايزظبص انذٔثبيٍٛ ثٕاعطخ َٕاقم غشبئٛخ  .3
 رخشٚت انذٔثبيٍٛ ثٕاعطخ إَضٚى فٙ انشق انًشجكٙ  .4

أكزت َض ػهًٙ    ( 4 ، 3 ، 2 ، 1)اػزًبدا ػهٗ انًؼطٛبد . أ 
.                                                        رجشص فّٛ ػًم ْزا انُٕع يٍ انًشبثك

 أقزشذ فشػٛزٍٛ رفغش                                                                                                                                           (2)ٔ  (1)اَطالقب يٍ انٕثٛقزٍٛ .                                                       ة
 .ثًٓب ؽشٚقخ رأثٛش انكٕكبٍٚٛ فٙ يغزٕٖ يشجك انذٔثبيٍٛ  

 رًثم عهغهخ ػظجَٕٛخ رؼشف ثُظبو انًكبفأح                                            (3)انٕثٛقخ . 3                                                      
 زٛث رًُر نهشخض انشازخ انُفغٛخ ٔانًزؼخ                                          
 .   ثٕخٕد انكٕكبٍٚٛ أٔ انًٕسفٍٛ 
( 3)أعزخشج يٍ انٕثٛقخ - أ

 ؽشٚقخ رأثٛش انًٕسفٍٛ ػهٗ  
. إفشاص انذٔثبيٍٛ 

 قبسٌ ثٍٛ آنٛزٙ رأثٛش  –ة 
 .كم يٍ انًٕسفٍٛ ٔانكٕكبٍٚٛ

ػغ سعًب رخطٛطٛب  - خـ 
ٔظٛفٛب رجٍٛ فّٛ آنٛخ ػًم  

يشجك انذٔثبيٍٛ فٙ ٔخٕد  
 .ٔفٙ غٛبة انكٕكبٍٚٛ 

 
 
 
 
 
 
 

ػجـــــــــــٕس يسًذ                        :              األعزبر                                                                       
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مع الباكالورياتجربتي تم نشر هذا الملف بواسطة قرص 

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

http://www.jijel.tk/bac
mailto:tajribatybac@gmail.com?subject=tajribatybac2
http://www.facebook.com/tajribaty

