
   2017االجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان البكالوريا التجريبية 

 ساعات ونصف04المدة         اختبار مادة : علوم الطبيعة والحياة.             الشعبة علوم تجريبية

 العالمة ابةـــــــــــــــــــاالجر ــــــصعنـــــــا

 مجموع مجزاة

 (نقطة 20الموضوع األول)
 نقاط(: 05التمرين األول: )

........على االقل بيانين صحيحي وعنوان():وضع البيانات حسب الترقيم  الممثل في الوثيقة مرفق بعنوان لها -1

 اسمه رقم البيان اسمه رقم البيان العنوان

صورة مأخوذة عن المجهر 
 يدئاإللكتروني لجزء من التالكو

 تجويف التيالكوئيد 3 غشاء التيالكوئيد 1

 كريات مذنبة 2

 ......................................................:تسمية االلية الطاقوية التي  تحدث على مستوى التيالكوئيد ومدلولها-2    

 الضوئية ) المرحلة الكيموضوئية للتركيب الضوئي(. اآللية : الفسفرة-

في إطار التحوالت الطاقوية: تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة  في المركبات الوسيطية المتمثلة في   مدلولها

 .NADPH.H+و  ATPجزيئات الـ 

 ................................................:الطاقويالعالقة بين الخصائص البنيوية للتيالكوئيد وقدرتها على التحويل -3   

 تمتلك التالكوئيدات دعامة جزيئية لعدة عناصر فعالة تتدخل في التحوالت الطاقوية  و تتمثل هذه العناصر في:
األنظمة الضوئية المتمثلة في تجمع جزيئات اليخضور  •

نواقل لإللكترونات و البروتونات  •

 ATPللـ إنزيمات مركبة  •

  .على جانبي الغشاء  H+تحدد التالكوئيدات حيزا مغلقا ضروريا لتوليد تدرج التركيز     •
 .هذا ما يبين أن بنية هذا الجزء من الصانعة الخضراء لها القدرة على إقتناص الطاقة الضوئية و تحويلها

 ............................(المنطقي تسلسلها الهيكلة ,تنظيم االفكار و)  :استعراض الية حدوث التحول الطاقوي -4    

 (واالكسدة) حالة التهيج  PSIIو  PSIتنبيه جزيئات اليخضور لكل من  •
 إلى حالة اإلستقرار. PSIIتحلل ضوئي للماء يساهم في عودة يخضور مركز التفاعل للـ  •
و تعويض متزايدة كمون االكسدة واالرجاع  عبر السلسلة من النواقل  PSIIانتقال اإللكترونات المحررة من  •

.مع تحرير الطاقة المكتسبة  PSIاإللكترونات المفقودة من طرف 

الى التجويف )اضافة الى بروتونات الناتجة من التحلل  السترومااستغالل الطاقة في ضخ البروتونات من ا •

الضوئي للماء(

  ا.توليد تدرج بروتوني بين تجويف التالكوئيد و الستروم •
 هذه البروتونات عبر المعقد اإلنزيمي في الكريات المذنبة أي من تجويف التالكوئيد إلى الستروما.)ميز(تدفق   •
  ATP إلى ADP فسفرة الـ  •
 +و البروتونات المتدفقة إلى PSIبواسطة اإللكترونات المقذوفة من طرف  +NADPإرجاع المستقبل  •

NADPHH 
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 نقاط(: 70: )الثانيالتمرين 

 الجزء األول:

تمثيل الخطوات العكسية للتعبير -أ

المورثي لممتتالية االحماض االمنية 

 ....................عند الشخص السليم

 (...............)دقة التمثيل

تحديد الفرق بين المستقبل  -ب

عند الشخص  LDLالغشائي لجزيئة 

.....: السليم والمصاب

 الجزءيختلفان في 

السيتوبالزمي

من  عدد اقلالذي يحتوي على 

االحماض االمنية مقارنة مع بنية 

 المستقبل عند الشخص السليم

 :الثانيالجزء

 ........................لعلمي(ا)تنظيم االفكار واستعمال االستدالل  ..تفسير العالقة بين النمط التكويني والنمط الظاهري:-1

 عند الشخصين السليم والمصاب وطريقة تاثيره. LDL  ( بنية المستقبل الغشائي لجزيئة 3تمثل الوثيقة ) -

واختالفهما في  الجزء  LDL بين الشخص السليم والمصاب في جزء المستقبل الذي يتعرف جزيئات الـ تشابهنالحظ  

 السيتوبالزمي.

 عند الشخص السليم: -

 LDLعلى جزيئات الـ تتعرف:  ) سليمة  البنية ( وظيفيةعلى تركيب  مستقبالت  غشائية عادية   المورثةتشرف  
قبل الموجودة في الوسط  تبينما تحتوي نهاية  المس الوسط خارج خلويوتثبتها على موقع خاص بها  موجود في 

مع بروتينات هيولية وتتثبت عليها لشكل حلقة  تكامل بنيوينية تشكل ياالم األحماضعلى سلسلة من  السيتوبالزمي

 داخل الخاليا وبالتالي يبقى  تركيز  الكولسترول في الدم عادي. إلى تنفذ بها 

: عند الشخص المريض -

وتثبتها  على الموقع الخاص بها  الموجود   LDLفرغم تعرفها على جزيئات الـ غير عادية وغير ووظيفيةالمستقبالت 

ات الهيولية مما نعلى البروتي غير قادرة على التثبتالجزء السيتوبالزمي للمستقبل  أن إاللخارج خلوي في الوسط ا

 (حالة مرضيةالمسؤولة عن ادخال الكولسترول ليبقى تركيزها  مرتفع  في الدم ) يحول دون تشكل الحلقة

بينهما  لعدم حدوث التكامل البنيويالهيولية ات نعدم  قدرة  الجزء السيتوبالزمي للمستقبل على التثبت على البروتي 

 االمينية) خلل في البنية ( مقارنة بالشخص العادي األحماضنتيجة احتوائها على عدد اقل من 

 ظهور  وحدة  إلى( أدت ADNفي مستوى الـ T بـ C)استبدال  القاعدة  طفرةعدد االحماض االمنية يعود لحدوث  قلةل

وبالتالي  تركيب بروتين  األمنية األحماضتركيب  متتالية  توقف إلىو    ARN mفي مستوى الـ  UAG بدون معنىرمزية 

 مستقبل غير وظيفي(غير عادي ) 

..................( المنطقي تسلسلها الهيكلة ,تنظيم االفكار و) الفقرة:"العالقة بين بنية ووظيفة البروتين." -2
 البروتين بعد تركيبه بناء فراغي مستقر ونوعي  يسمح له بالتخصص الوظيفي يأخذ •

الداخلة في  األمنية األحماضيحدد عدد ونوع وترتيب   ADNالنيكليوتيدات المشكلة للـوترتيب  عدد نوع  •

 تركيب البروتين.

  الكيميائية يحدد بدقة عدد ونوع الروابط األمنية األحماضعدد ونوع وترتيب  •

 تحدد نوع البنية الفراغية للبروتين وتضمن استقراره  مما يكسبه التخصص الوظيفي. األخيرةهذه  •

 .و انعدام فعاليتهأحدوث خلل في بنية البروتين وبالتالي نقص  إلىيؤدي   ADNخلل على مستوى الـ أي •
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 نقاط(: 80: )الثالثالتمرين 

: ـ  الجزء األول:

......................................خطوات( 5)على األقل تعليل . : تعليل البروتوكول التجريبي ـ  1

 فئران تنتمي لنفس الساللة حتى ال يثير نقل " زرع " الخاليا أي إستجابة مناعية . •
ألنه يتم على مستواها نضج " إكتساب  Tيسمح بالتخلص من الخاليا اللمفوية   إستئصال الغدة التيموسية •

  كفاءة مناعية " لهذا النمط من الخاليا .
امات الخيطية المتساوبة السريعة التي تحدث على مستوى نخاعهو إجراء يسمح بتوقيف اإلنقس التعريض لإلشعاع •

و عليه يهدف هذا اإلجراء الى التخلص  Bالعظام و أن هذا األخير هو مقر نضج الخاليا اللمفوية 

 . Bبالدرجة األولى من الخاليا اللمفوية 

الشروط التجريبية األخرى . يسمح إستعمال فأر شاهد بمقارنة نتائج اإلستجابة في الظروف الطبيعة مع نتائج •

لتزويد الفئران المعالجة " باإلشعاع و المستأصلة  زرع خاليا نقي العظام أو زرع خاليا الغدة التيموسية ، •

  الغدة التيموسية " بهذه الخاليا بهدف تحديد نوع الخاليا المتدخلة في اإلستجابة المدروسة .
" ألنها خاليا غريبة عن عضوية الفئران و بالتالي تلعب دور مستضدات غير سامة تثير PNT »حقن  •

 استجابة مناعية خلطية .
يوم : 12إستخالص المصل بعد  •

 يوم ألنها مدة كافية لحدوث اإلستجابة المناعية المدروسة  12ـ    
 جسام المضادة .المصل ألنه  وسيلة يسمح بالكشف عن وجود أو خلو المصل من األ -    

المضادة. األجسام( لدراسة خاصية النوعية لدى GRM) تغيير نوع المستضد •

.................................................................................المعلومات التي تقدمها هذه النتائج :  -2

 :1التجربة  •
 PNTيوم ب 12مع مصل الفار العادي بينما ترتص مع مصل الفار المحقون قبل   PNVال ترتص 

 :المعلومة

( تشكل معقدات ACدخول المستضد يثير الجهاز المناعي على انتاج جزيئات دفاعية تتواجد في المصل )

 مناعية مع نفس المستضد الذي حرض على انتاجها.

 :2التجربة  •
فقط والمحقون بالمستضد,  LBفي مصل الفأر "أ" الحاوي على الخاليا  ارتصاص ضعيف  للمستضد

 ( ارتصاص قويLBوLTمقارنة مع  الفار الشاهد الحاوي لجميع الخاليا)

 المعلومات:

 المسؤولة عن حدوث االستجابة المناعية الخلطية تنشأ  وتنضج في نقي العظام LBالخاليا -

  ( في وجود تعاون خلوي بين الخاليا اللمفاوية.ACزكثيف للـتكون االستجابة الخلطية فعالة )افرا -

 «تنشيط ذاتي» كمية قليلة جدا من األجسام المضادة   Tتفرز في غياب الخاليا اللمفوية   Bالخاليا اللمفوية  -

 تنشا وتنضج في نقي العظام. LTالخاليا  -

 :3التجربة  •
 والمحقون بالغدة التيموسية Xلالشعة المعرض  PNVغياب االرتصاص في مصل الفأر "ب" مع 

 المعلومة: 

 .تؤكد ان نقي العظام هو منشأ الخاليا اللمفاوية

  :4التجربة  •
وخاليا نقي  . والمحقون بالغدة التيموسية Xالمعرض لالشعة  GRMج" مع ¨غياب االرتصاص في مصل الفأر "      

 .  PNVاين ارتصت بقوة مع الـ  1( مقارنة مع التجربة LB و LTلعظام.)رغم وجود .      ا

 المعلومة: 

 األجسام المضادة جزيئات دفاعية عملها نوعي. -

 ………………………………………………………………… الفرضية: -3.       

نتيجة  PNVمع  ترتبط نوعياالتي   Anti-PNVربما   يحتوي كال المصلين على نفس النوع من االجسام مضادة 

( . 1( مايفسر ظهور االرتصاص) التجربة)بين الجزء المتغير للجسم المضاد ومحدد المستضد التكامل البيوي بينهما

 .4مايفسر غياب االرتصاص في  التجربة  GRMوعدم تكاملها مع المستضد 

………………… 
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 الثاني:الجزء 

..............................................:وتفيسر العالقة بين الجسم المضاد نوع المستضد 2دراسة الوثيقة  -1
( التي تحتل دوما نفس المكان الن لها نفس التركيب الكيميائي  والتي تنتمي 9الى 1المرقمة )من  البيبتيدات •

بالضرورة الى الجزء الثابت للجسم المضاد )من االسلسلة الخفسفة او الثقيلة( وهي منطقة متماثلة عند مختلف 

 أنواع األجسام المضادة.

غي المرقمة  يتغير موقعها  الختالف تركيبها الكيميائي والتي تنتمي للجزء المتغير من الجسم المضاد  البيبتيدات •

 والتي تختلف من جسم مضاد الخر 

وهذا ما يفسر نوعية األجسام المضادة تجاه المستضدات فكل جسم مضاد يملك جزء متغير يتشكل من مجموعة من •

 .هشكال مميزا اليكمل بنيويا  إال محدد المستضد الذي حرض على افر از األحماض األمنية محددة وراثيا تكسبه

ترحة حول االرتباط النوعي بين الجسم المضاد و المستضد قوها ما يؤكد صحة الفرضية الم

.....................................................................................:.دور الجسم المضاد في حماية العضوية -2

يحوي الجسم المضاد منطقتين وظيفيتين اساسيتين:

 المنطقة المتغيرة: دورها االرتباط  بنوع معين من محدد مولد الضد لتشكيل معقد مناعي. •

)بلعمة المعقد المناعي( نتيجة التكامل البنيوي بين نهاية  المنطقة الثابتة: دورها تسهيل عملية البلعمة  •

 لمنطقة ومستقبالت نوعية غشائية للبلعميات.اهذه 

 ......................................................................................................................... الرسومات:

 الثالث:الجزء 

..............................يذكر أربعة أنواع من البروتينات تتدخل في إقصاء الالذات ، مصدر و دور كل منها

 الدورالمصدر  البروتين

 إبطال مفعول المستضد باإلرتباط معه- البالسموسيت الجسم المضاد

- 

 هضم المعقد المناعي داخل حويصالت البلعمة البالعات الكبيرة إنزيمات حالة

CMHII عرض محددات المستضد النتقاء اللمفاويات البالعة الكبيرة

 المناسبة 

المستقبل الغشائي  للقطعة 

 الثابتة للجسم المضاد

 تثبيت المعقد المناعي لتسهيل البلعمة البالعة الكبيرة

 يمكن ذكر بروتينات أخرى 

 انتهت اجابة الموضوع األول  
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 (نقطة 20)الثانيالموضوع 
 نقاط(: 05التمرين األول: )

.............................................................................................التعرف على البيانين المرقمين: -1

Pمستقبالت المادة  -2 مستقبالت االنكيفالين.  --  1

…………………………………: الكهربائية عائقا إلنتشار الرسالة العصبية تشكل  المشابك توضيح كيف ان  -2
بنية الخليتين  يفصل بين الحاليا العصبية " ينتج عنه قطيعة في إستمرارية شق مشبكينظرا لوجود  -

من الغشاء قبل مشبكي إلى الغشاء بعد  يمنع إنتشار الرسالة العصبية بالظاهرة الكهربائيةالمتجاورتين  و هذا ما 

 مشبكي

(:A-C( والمشبك المثبط )B-Aرسومات تخطيطية على المستوى الجزيئي تبين الية عمل المشبك المنبه) -3
دقة الرسم )
..) 

المسؤولة عن االحساس بااللم والتخفيف منه طبيعيا او باستعمال مخدر نص علمي حول مسار الرسالة العصبية  -4

..........................................تينات(رو)توضيح دور الب....)هيكلة وتسلسل االفكار(..:المورفين
تنشأ الرسالة العصبية على مستوى المستقبالت الحسية المحيطية الموجودة في مختلف أعضاء الجسم و تنتشر في األلياف  •

"  بعد Pالمبلغ العصبي المنبه "المادة  إلى غاية القرن الخلفي للنخاع الشوكي لتنتقل بعد ذلك بواسطة (A)العصبية الحسية 

( لتنقل A-Bية )ذات الطبيعة البروتينية(المتواجدة في الغشاء بعد المشبكي  للمشبك )تثبته على المستقبالت الغشائية النوع

 لتصل في األخير إلى القشرة المخية " سطح اإلحساسات " يحس عندها الفرد باأللم .(B)لعصبونات الناقلة لأللم لالرسالة 

من البروتينات   وصوال الى  أنواعالعصبونات وبتدخل عدة انطالقا من القشرة المخية تنشا رسالة جديدة تنقل عبر سلسلة من  •

المفرز للوسيط التنبيهي "السيروتونين" الذي ينشط العصبون الجامع على افراز كمية معتبرة  Dالنهاية المحورية للعصبون 

 من الوسيط المثبط "االنكيفالين" 

( والذي C-Aله في الغشاء بعد المشبكي للمشبك المثبط ) يتثبت على مستقبالته الغشائية النوعية  البروتينية األخيرهذا  •

طبيعيا. باأللم اإلحساسالناقلة لالحساس بااللم ما يخفف من  Pالمادة  إفرازيقلل  من 

الذي يثبط إنتقال الرسالة العصبية من العصبون  مادة االنكيفالين تأثيرالمورفين مخدر يستعمل في المجال الطبي له نفس  •

مواقع تثبيته " المستقبالت القنوية " على مستوى النهاية العصبية  باحتالللعصبون الناقل لأللم ، و ذلك الحسي إلى ا

الن لجزيئة المورفين بنية فراغية  مماثلة " Pللعصبون الحسي حيث تتواجد الحويصالت المشبكية الحاوية على المادة "

 لجزء من  البنية الفراغية لالنكيفالين .

    تعطي اإلحساس بالسعادة المطلقة " نشوة  مبالغ فيها"أو  باأللم اإلحساسعض المخدرات على التخفيف من رغم قدرة ب •

وبهذا تؤثر هذه التراكيز العالية على الخاليا العصبية   اإلحساسلبلوغ نفس  أعلىالمدمن عليها يحتاج دوما لتراكيز  أن إال

بالهلوسة السمعية والبصرية  اإلصابة إلىالمشابك. مما يؤدي خلل  وظيفي على مستوى   إلىللقرن الخلفي مؤدية 
 اإلدراكبنوبات الصرع  واضطرابات عامة في  صابةاإلوالفكرية وكذا خلل في الوظائف الحركية  وكذا 

 رفي حاالت االنتحا اأحيانقد يتسبب  عصبيحتى انهيار  أومما ينجم عنه حاالت اكتئاب  واإلحساس
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 نقاط(: 70: )الثانيالتمرين 

 األول:الجزء  
..................................................................................تسمية المركبات ومدلول عالمة االستفهام: -1

مدلول عالمة  ل ص ع س المركب
 االستفهام؟

نيكليوتيدات  اسمه
 ريبية  حرة

الربط النوعي  أنزيم
  ARNtامينواسيل "

 "سنتيتاز

 ARNt– أسيلامينو 
 منشط" أميني"حمض 

ADP+Pi 
 + طاقة

عدم حدوث 
 التفاعل

...........................................................:لالنزيمات مزدوجالوظيفي التخصص مفهوم ال -2

حيث انزيم  6و5: كل انزيم يؤثر على  ركيزة معينة كما يتبين من خالل الوسطين نوعية اتجاه مادة التفاعل -
 كركيزة.  6P-سنتاز ال يستعمل الغلوكوز   ATPالـ

:  اختالف نواتج التفاعل باختالف  نوع االنزيم كما يتبين في الجدول مثل التفاعل نوعية اتجاه نوع التفاعل- -
منتوج كل تفاعل مختلف. أن إالعلى نفس الركيزة  أثرا اإلنزيمينفبالرغم من ان كال  4والتفاعل 1

-
 الثاني:الجزء 

………………………………:المشكلة للموقع الفعال في تخصصه الوظيفي تدخل االحماض االمنية -1 -
 محددة وراثياانزيم كربوكسي بيبتيداز الطبيعي  له موقع فعال يتشكل من مجموعة من األحماض األمنية )المرقمة(  •

 : لإلنزيمفي التخصص الوظيفي المزدوج   األساسيبالعدد والنوع والترتيب لها الدور 

تتعرف على ركيزة نوعية  وتعمل على تثبيتها تكسب االنزيم  موقع التثبيتتشكل  تعارفية أمنيةمنها احماض -       

 .التخصص اتجاه مادة التفاعل  

تكسب االنزيم   Sتشكل موقع التحفيز تنشط نوع معين من التفاعل على  أمنية تحفيزيةومنها أحماض  -

.  التخصص اتجاه نوع التفاعل

تغير نوع احد االحماض االمنية   ADNعلى مستوى الـ  طفرةكربوكسي بيبتيداز  غير الطبيعي ونتيجة انزيم  •

  Asp( ليصبح 248)رقم rTyالمشكلة للموقع الفعال والمتمثل في 

)عدم تغير  Sكون هذا االنزيم حافظ على قدرته على تثبيت التحفيزيةالحمض االميني الطافر هواحد االحماض 

AA الطافر تخصصه الوظيفي األنزيميفقد ( دون قدرته على تحفيز التفاعل.مما المشكلة لموقع التثبيت. 

ها(.....................................................................هيكلة االفكار وتسلسل) :مفهوم الموقع الفعال -3

محددة  األمنية األحماض) الجزء النشط( عبارة عن تجويف داخلي )جيب( يتكون من مجموعة من  اإلنزيمهو جزء من 

مختلفة من السلسلة الخطية تعطي للموقع الفعال شكل مميز   أماكنمن  آتيةبدقة )وراثيا( بالعدد والنوع والترتيب.

على موقعين :موقع  الحتوائهعليها  والتأثير,له القدرة على التعرف النوعي  على مادة التفاعل  sيتكامل مع جزء من 

 التثبيت وموقع التحفيز .

بالنوعية اتجاه مادة التفاعل. لألنزيمموقع التثبيت: يسمح   •

.بالنوعية اتجاه نوع التفاعل لإلنزيمموقع التحفيز: يسمح  •

 لإلنزيممايسمح بالتخصص الوظيفي المزدوج 
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 نقاط(: 80: )الثالثالتمرين 

 األول:الجزء 

........................(. EXAOمن مزايا الـ 2وذكر  ة )على االقل تعليل خطو:تعليل البروتوكول التجريبي -1

الطرد المركزي تقنية تستخدم لفصل المكونات حسب كثافتها )االثقل يترسب( استخدمت خالل هذه التجربة لغرض  •

 فصل الجزء السيتوبالزمي للخلية عن باقي العضيات )عن الميتوكندري(

(O2استعملت لدراسة مدى قدرة الخلية على هدمها )في غياب الميتوكندري و اضافة الغلوكوزالذي يعتبر مادة ايض •

الناتجة عن هدم الغلوكوز لما له من مزايا يمكن تلخيصها   CO2وATPلقياس تغيرات   EXAOاستعمال الـ  •

 كالتالي:
  يسمح بالقياس السريع والدقيق للمواد المتفاعلة ونواتجها. •
  اآلنية( لسير التفاعل.يسمح بالمتابعة اللحظية )  •
  أو عند إضافة مركبات أخرى.  يسمح بمتابعة تأثير تغيرات الوسط في شروط التجارب •
ْن من االحتفاظ بنتائج التجارب في ذاكرة الحاسوب للرجوع إليها في أي وقت ومقارنتها مع  • .يَُمك ِّ

 نتائج أخرى.
.يسمح بتمثيل النتائج العددية على هيئة منحنيات أو أعمدة.......إلخ •

 ............................................................................:مع التوضيح بمعادالت متوازنة تفسير النتائج -2

 بداللة الزمن CO2وATPيمثل المنحنى البياني تغير نسبة كل من  

الهيولى  خالل مرحلة  إنزيماتنتيجة اماهتها  لفسفرة الغلوكوز بواسطة   ATP: انخفاض تدريجي لنسبة ال2_ز0ز •

 .ATP 2باستهالك  ليحول إلى فركتوز ثنائي الفوسفات التحلل السكري

•
ض حم 2نتيجة استمرار  تفاعالت التحلل السكري وتحول الغلوكوز الى  ATP: ارتفاع تدريجي لنسبة 4_ز0ز •

 .+NADH .H( وغير مباشرة ATP 4طاقة مباشرة ) إنتاجالبيروفيك مع 

في الهيولى وارتفاع كميته حيث يتحول حمض البيروفيك الى ايثانول وخالل ذلك يتم نزع  CO2: ظهور الـ4مابعد ز •

CO2 .بواسطة انزيمات نازعات الكربوكسيل  
•

 الجزءالثاني: -
.................................................................................................................:تفسير النتائج -أ-1 -

وبالتالي  ارجاعه(التقطها ازرق الميثيلين مما ادى الى اكسدة)  2Hو CO2فقد جزيئة  C6H8O7ان حمض الليمون 

 .  C5H6O5السيتوغليتاريكزوال لونه ونتيجة لذلك تشكل حمض 

 :......................................................................................................نسب المركبات لألحرف المناسبة-ب

 C(.C6)حمض الليمون ينسب الى المركب _  •

 D(.C5)حمض السيتوغليتاريك ينسب الى المركب _  •
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 ......................................................:..تكملة المخطط-2

0.25 
X
4

01 

:...................................................................................H NADH.+و ATPتحديد الفرق بين  -ب 

ATP NADH .H+. 

مركب طاقوي قابل لالستعمال حيث اماهته تعطي طاقة 

 .  األنشطةبصورة فورية تستعمل  في مختلف 

حيث  األنشطةفي مختلف    غير قابل لالستعمال مباشرة
تتم اكسدته في مستوى الغشاء الداخلي للميتوكندري 

 O2في وجود  ATPليعطي 

 3ATP. تعطي +NADH .Hاكبر طاقة:اكسدة جزيئة  كيلو جول. 30.5اقل طاقةاماهته تعطي 

 ............:............................................................................................................................ATPعدد  الـ-ج     

 3الوسط  2الوسط  1الوسط

Cالجزيئة  حمض البيروفيك غلوكوز

00
 )غياب الهيولى الضرورية للتحلل السكري(

 قادرعلى  استعمال  الغلوكوز مباشرة كمادة ايض ()الميتوكندري غير 

15 12 

 لث:الجزءالثا
 .......................................................وتسلسلها( األفكارهيكلة ):نص علمي حول اليات التحوالت الطاقوية  

 ATPطاقة قابلة لالستعمال في شكل  تعمل الخاليا الحية على تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية الى •
 تختلف طرق الحصول على الطاقة باختالف انواع الخاليا والظروف التي توجد فيها •
بعضها يؤمن هذا التحويل الطاقوي في ظروف هوائية بظاهرة التنفس اذ تستعمل غاز االكسجين في الهدم الكلي  •

 لمادة االيض 
وى الهيولى,اكسدة حمض البيروفيك والفسفرة التأكسدية اللتين )تحلل سكري في مستوفق عدة مراحليتم ذلك  •

 .(والميتوكندري O2تشترطا وجود 
الناتج من تمعدن المادة CO2يسمح ذلك بتحويل كلي للطاقة لتنتج طاقة متحررة كبيرة, ترفق الظاهرة بانطالق  •

 العضوية.
اثر على مستوى الهيولى  فيلجا للتحويل الجزئي للطاقة في ظروف ال هوائية بظاهرة التخمر  األخرالبعض  أما •

الهدم الجزئي لمادة االيض  لتنتج طاقة قابلة لالستعمال لكن بمردود اقل كون بقاء جزء كبير من الطاقة اليزال 

 بكمية اقل كذلك CO2مع تحرر  مخزن في مركبات كحولية
 كبيرة لما توفره من طاقة قابلة لالستعمال في مختلف األنشطة )نمو ,تكاثر , تمايز ...( لهذه االليات اهمية •

انتهت اجابة الموضوع الثاني 
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