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المتمدم  11                              ملخص وحدة الطالة الخلوٌة                                             

  الفصل الدراسً الثالث                                                                      اعداد االستاذة : اسراء الدباغ

 

  التفاعالت والعملٌات داخل الخالٌا ال تتولؾ فالجزٌئات الضخمة تتحلل و تتكون وتنتمل المواد عبر االؼشٌة

 الخلوٌة وتنتمل المعلومات الوراثٌة .

 . الطالة :المدرة على بذل شؽل 

 نونان :دراسة تدفك الطالة وتحولها فً الكون ولها لا:

 

 

 

      

                                                                                  المانون االول

 )حفظ الطاقة (                                                                              ) زٌادة االنتروبً (   

 ان تتحول من شكل الخر                                      الطاقة ال تتحول دون فقد بعض منها الطاقة ٌمكن 

 ولكن ال تفنى او تستحدث                                                    وعادة ما ٌكون الفقد بشكل طاقة حرارٌة 

 مثال :السلسلة الغذائٌة حٌث ان مقدار الطاقة                    مثال :عند تناول الطعام تتحول الطاقة                 

 المخزنة فٌه الى كٌمٌائٌة ثم مٌكانٌكٌة عند الركض                      المتوافرة والقابلة لالستخدام ٌتناقص من مستوى غذائً 

 الخر ٌلٌه ضمن السلسلة الغذائٌة .    او ركل الكرة .                                                          

 تمسم الكائنات الى : 

 

  

 ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة                                                                               ذاتٌة التؽذٌة          

تبتلع الطعام وتهضمه للحصول                         تصنع ؼذاؤها بنفسها                                                     

 على وتمسم الى ذاتٌة تؽذٌة ضوئٌة                                                                    الطالة 

 و ذاتٌة تؽذٌة كٌمٌائٌة 

مقٌاس الخلل او الطاقة 

 غً المستخدمة 
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عالت الكٌمٌائٌة التً تكون فٌها المادة المنتجة من احدى التفاعالت هً المادة المتفاعلة فً :سلسلة التفا  

 التفاعل التالً وتشمل المسارات االٌضٌة نوعٌن رئٌسٌن :

 مسبساث انبىبء  مسبساث انهذو 

  تطهك طبلت 
  تتحهم انجضٌئبث انكبٍشة انى صغٍشة 
  مثم : انتىفس انخهىي 

  تخزن طاقة 
 ات كبٌرة من صغٌرة تبنى جزٌئ 
  ًمثل : البناء الضوئ 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

           

 انتىفس انخهىي  انبىبء انضىئً 

  مسبس بىبء تتحىل فٍه طبلت انشمس انضىئٍت انى

 طبلت كٍمٍبئٍت 
  تستخذو انكبئىبث راتٍت انتغزٌت انطبلت انضىئٍت

وثبوً اكسٍذ انكشبىن وانمبء نصىع االكسجٍه 

 وانجهىكىص 

 ار هدم تتحلل الجزٌئات العضوٌة مطلقة طاقة مس
 تستخدمها الخلٌة 

  ٌستخدم االكسجٌن لكسر الجزٌئات العضوٌة فٌنتج
 ثانً اكسٌد الكربون والماء 

 

 علل : تعتبر العاللة بٌن البناء الضوئً والتنفس الخلوي مسار اٌضً 

 CO2+H2Oنفس الخلوي ونواتج التنفس الخلوي ) و الجلوكوز ( هً متفاعالت  فً الت O2الن نواتج البناء الضوئً ) 

 (هً متفاعالت فً البناء الضوئً .

 االدٌنوسٌن ثالثً الفوسفات :                                                       

  ) اشكال الطالة ) ضوئٌة ,مٌكانٌكٌة ,حرارٌة ,كٌمٌائٌة 
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 كٌمٌائٌة المخزنة فً الجزٌئات الحٌوٌة الى مٌكانٌكٌة عند تتحول الطالة من شكل الى اخر مثل تحول الطالة ال

 انمباض العضالت .

 : ATPتركٌب 
 ATP  مخزن متعدد االؼراض 

 . هو الجزئ النالل للطالة االكثر انتشارا فً الخالٌا وٌوجد فً جمٌع الكائنات الحٌة 

  ٌتكون من لاعدة ادنٌن وسكر راٌبوز وثالث مجموعات فوسفاتٌة 

  ٌتحللATP طالة( بالماء منتجاADP+P +) 

  تتحرر الطالة عند كسر الروابط بٌن مجموعات الفوسفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              AMPكسر هذه الرابطة ٌحرر طالة الل وٌتكون                                                  

  ADPثة ٌعطً طالة كبٌرة وٌكون كسر الرابطة بٌن مجموعة الفوسفات الثانٌة والثال

ٌعطً طالة كبٌرة ) كسر الرابطة بٌن مجموعة  ADPالى  ATPٌحرر طالة الل بٌنما عندما ٌتحول   AMPالن تكوٌن 

فوسفات االولى والثانٌة ٌعطً طالة الل ( الفوسفات الثانٌة والثالثة ٌعطً طالة كبٌرة جدا بٌنما كسر الرابطة بٌن مجموعة ال

 . 
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 ( البناء الضوئً 2المسم ) 

 :عملٌة تتحول فٌها الطالة الضوئٌة الى طالة كٌمٌائٌة مخزنة . البناء الضوئً

 

 

 

  ًتحدث عملٌة البناء الضوئً فً البالستٌدة الخضراء ) عضٌات لرصٌة الشكل وهً تتواجد بشكل اساسً ف

 االوراق .

  ًوفً داخلها عضٌات لرصٌة الشكل تحتوي على حٌزٌن ضرورٌن لعملٌة        محاطة بؽشاء خارجً وداخلًوه

 البناء الضوئً .

  وهً اؼشٌة مسطحة تشبه االكٌاس تترتب  الحٌز االول : الثاٌالكوٌدات 

 .مفردهاجرانمفً مجموعات متراصة تسمى الحبٌبات الكلوروفٌة )الجرانا (

  ًمساحة ممتلئة بالسائل تمع خارج الحبٌبات الكلوروفٌلٌة:شوة(او ستروما)الحالحٌز الثان. 

 

 

 

 

 

 

 ت الالضوئٌة التفاعال-2                                                                           التفاعالت الضوئٌة-1

 المولع :ؼشاء الثاٌالكوٌد                                                                       المولع : الحشوة 

 تشمل :                                                                                            تشمل : 

 انتاج  *دورة كالفن :                                                      NADPHانتاج   *نمل االلكترون        

 مركبات عضوٌة مثل الجلوكوز                                                    ATP*االسموزٌة الكٌمٌائٌة          انتاج 

 والبروتٌنات والدهون واالحماض                                                                                                  

 النووٌة .                                                                                                    

 

( والتً ستصبح متفاعالت فً دورة كالفن  ATP,NADPHفاعالت الضوئٌة التً تحدث اوال تنتج )الن الت-

 )التفاعالت الالضوئٌة ( . ) تمثل مسار اٌضً ( .
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 جزٌئات ملونة ماصة للضوء .                                        

 . الصبػ لد ٌمتص اطوال موجٌة معٌنة وٌعكس البعض االخر 

 . تخزن االصباغ فً اؼشٌة الثاٌالكوٌد فً البالستٌدات الخضراء 

 

 

 

                  الكلوروفٌل ) اهم االصباغ الماصة للضوء (                                    اصباغ ثانوٌة )الكاروتٌن (

 تشمل )بٌتا كاروتٌن(( )النوعٌن االكثر انتشارا (                                        a,bوتشمل )                 

 *ٌمتص الكلوروفٌل الضوء بموة اكبر فً منطمة                                *تمتص الضوء بشكل اساسً فً            

 االزرق ( .                                                   المناطك الزرلاء والخضراء من –الضوء )البنفسجً             

 *ٌعكس الكلوروفٌل الضوء فً المنطمة الخضراء                              من الطٌؾ المرئً              

 *ٌعكس الضوء االزرق والبرتمالً                            من الطٌؾ المرئً                                                  

 *تجعل لون االوراق اخضر                                                         واالحمر من الطٌؾ المرئً .           

 *تنتج الوان الجزر والبطاطا الحلوة                                                                                                 

 

 الن االوراق ؼنٌة بالكلوروفٌل والذي ٌعكس الضوء فً المنطمة الخضراء من الطٌؾ المرئً .

 

 . ) علل :ٌتمٌز الخرٌؾ بتؽٌر الوان االوراق من االخضر الى )اصفر و برتمالً واحمر 

 تعد لفمدان اورالها لبل الشتاء فٌتحلل الكلوروفٌل كاشفا عن الوان االصباغ االخرى .الن االشجار تس

 

 الن هذه االصباغ تسمح للنبات بامتصاص طالة ضوئٌة اضافٌة من مناطك اخرى من الطٌؾ المرئً 

 

 نمل االلكترون :

النها تتمٌز بمساحة سطحٌة كبٌرة والتً توفر الحٌز الالزم الحتواء اعداد كبٌرة من الجزٌئات الناللة لاللكترونات 

 وباالضافة الى االنظمة الضوئٌة .

 

 الول والثانً (:عبارة عن بروتٌنات معمدة مع اصباغ ماصة للضوء وتشمل :)النظام الضوئً ا 

 ولكل منها دور مهم فً التفاعالت الضوئٌة .

 الخطوات :
: 

 اثارة االلكترونات -1

 تفكٌن الماء -2
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  ٌتفكن الماء الى:              ( 

 ل االلكترون الكترون :ٌدخل نظام نم-

 ( ٌدخل الى الثاٌالكوٌد  +Hبروتون )-

 الجو النه ناتج فرعً ال حاجة له )لكنه اساسً للتنفس الخلوي (ؼاز اكسجٌن :ٌتحرر الى -

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى جزئ مستمبل لاللكترون . II:تنتمل الكترونات النظام  ثانٌا

 عبر نوالل الكترونٌة . Iالى النظام الضوئً :ٌنمل مستمبل االلكترون االلكترونات  ثالثا 

بالكترونات  Iااللكترون الى الفٌرودوكسٌن وتستبدل الكترونات النظام الضوئً  I:بوجود الضوء ٌنمل النظام الضوئً  رابعا

 . IIواردة من النظام 

 .  NADPHمكونا جزئ مخزن للطالة  +NADPالى :ٌنمل الفٌرودوكسٌن االلكترونات خامسا 

 االسموزٌة الكٌمٌائٌة :                                              

من الثاٌالكوٌد حٌث التركٌز العالً الى الحشوة حٌث مع منحدر التركٌز وتحدث بفعل تدفك البروتونات  ATPعملٌة انتاج 

   ATPاالنزٌم ٌتكون ( ومع كل انتمال للبروتونات عبر  ATPالتركٌز المنخفض عبر لنوات اٌونٌة ) انزٌم بناء 

 : وٌرجع هذا لسببٌن

 تفكن الماء الذي ٌضٌؾ بروتونات فً داخل الثاٌالكوٌد  -1

 ( فً Bالبروتونات التً انتملت من الحشوة الى الثاٌالكوٌد اثناء انتمال االلكترونات عبر الؽشاء ) راجع النمطة  -2

 الرسم
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 المرحلة الثانٌة ) حلمة كالفن ( :                                           
  تخزن فٌها الطالة فً جزٌئات عضوٌة مثل الجلوكوز 

  ٌحدث فٌها تثبٌت ثانً اكسٌد  الكربون فً مركبات عضوٌة 

 تثبٌت الكربون :عملٌة اتحاد ثانً اكسٌد الكربون  مع الجزٌئات العضوٌة االخرى  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخطوات :

 12(  PGA-3خماسً الكربون لتكوٌن ) 6RUBPمع  6CO2تتحد  -1

بٌنما توفر جزٌئات  G3Pلتكوٌن  PGA-3الى جزٌئات  NADPHو  ATPتنتمل الطالة الكٌمٌائٌة المخزنة فً  -2

NADPH  اٌوناتH+االلكترونات . و 

 المركبات العضوٌة . لٌستخدما فً انتاج  الجلوكوز وؼٌره من G3Pٌنفصل اثنٌن من  -3

من اجل استمرار  RUBPالبالٌة الى ستة جزٌئات خماسٌة الكربون تسمى  10G3Pٌحول انزٌم روبٌسكو جزٌئات  -4

 حلمة كالفن .

 علل :ٌعتبر انزٌم روبٌسكو احد اكثر االنزٌمات الحٌوٌة اهمٌة 

 استخدامها النه ٌحول ثانً اكسٌد الكربون ؼٌر العضوي الى جزٌئات عضوٌة ٌمكن للخلٌة 

 مصدر للطاقة                         

 

  تستخدم السكرٌات التً صنعت فً حلقة كالفن  :              لصناعة الكربوهٌدرات المعقدة مثل السٌلٌلوز الذي 

 ٌوفر دعم هٌكلً للنبات .                                                                        

 

 ات بدٌلة :مسار
  : تموم بعض النباتات بمسارات بناء ضوئً بدٌلة علل 

النها تعٌش فً مناخات لاسٌة حٌث تمل فٌها كمٌات الماء او ثانً اكسٌد الكربون وبالتالً ٌملل ذلن من تحوٌل 

 الطالة الضوئٌة الى كٌمٌائٌة خالل عملٌة البناء الضوئً .

 باتات علل :تسمى نباتات مثل لصب السكر والذرة بنC4  

 فً شكل مركبات رباعٌة بدال من جزٌئات ثالثٌة الكربون فً حلمة كالفن  CO2النها تثبت 
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  CAMوببتبث اٌض انحمض انعصبسي   C4وببتبث 

  مسبس تكٍفً ٌسبعذ انىببتبث فً انحفبظ عهى عمهٍت

 انبىبء انضىئً مع تمهٍم فمذ انمبء .
 . مثبل : لصب انسكش وانزسة 
 ٍكهٍت عهى تشتٍب انخالٌب داخم نهب تعذٌالث ه

 االوساق 
 . تغهك ثغىسهب اثىبء االٌبو انحبسة 
  تىتمم انمشكببث سببعٍت انكشبىن انى خالٌب خبصت

حهمت كبنفه ممب ٌسمح ببستهالن  CO2حٍث ٌذخم 

CO2 . انكبفً ولهت فمذ انمبء 

  مسار تكٌفً تستخدمه النباتات لتحمٌك بناء
 ضوئً فائك الفعالٌة 

 باتات الحافظة للماء التً تعٌش فً مثال : الن
الصحاري والمستنمعات المالحة مثل الصبار 

 واالوركٌد واالناناس .
 . تفتح ثؽورها لٌال وتؽلمها نهارا 
  فً اللٌل تثبتCO2  وفً فً مركبات عضوٌة

منها لٌدخل حلمة كالفن مع  CO2النهار ٌنطلك 

 تملٌل فمد الماء .

 

 ( التنفس الخلوي : 3المسم ) 

 :عملٌة حصول الكائنات الحٌة على الطالة . لتنفس الخلويا

والذي ٌمد  ATPالهدؾ منها :جمع االلكترونات من المركبات العضوٌة مثل الجلوكوز واستخدام الطالة المنبعثة منها النتاج 

 الخالٌا بالطالة .

C6H12O6 +6C02                                 6CO2 +6H2O +ATP      

 :عملٌات ال تتطلب وجود االكسجٌن . ٌات الالهوائٌةالعمل

 .سلسلة نمل االلكترونات    -2دورة كربس -1ٌشمل :  التنفس الهوائً

 :عملٌات تتطلب وجود اكسجٌن . العملٌات الهوائٌة

  

 

 

 

 

 

 . ٌحدث التنفس الخلوي فً االجسام الفتٌلٌة والتً تعد عضٌات تولٌد الطالة فً الخلٌة 

 

 كري :التحلل الس
  ٌتحلل الجلوكوز داخل الساٌتوبالزم 

  2ٌنتج من تحلل جزئ واحد من الجلوكوزATP,2NADH  

 



 

9 
 

 الخطوات :

 لبدء التفاعل ( ATP)ضرورة وجود بالجلوكوز  ATPترتبط مجموعتا فوسفات الناتجة من  -1

 ٌتحلل الجزئ سداسً الكربون الى مركبٌٌن ثالثًٌ الكربون  -2

  2NADHالنتاج  +NADمع  لكترونات واٌونات الهٌدروجٌنتضاؾ مجموعتا فوسفات وتتحد اال -3

 .  4ATPٌتحول المركبان ثالثٌا الكربون الى جزٌئٌن بٌروفات وفً الرولت نفسه تنتج  -4

  2تذكر هنانATP  صرفت فً الخطوة االولى اذن ما ٌتم الحصول علٌه فً التحلل السكري هو اثنٌن فمط منATP  

4ATP         -2ATP                  =2ATP                                                                                  

 الصافً             صرفت فً         نتجت فً الخطوة                                                                 

 الخطوة االولى       فً الخطوة االخٌرة                                                                                      

 المتفاعالت :

  2ATP -2NAD+ -4ADP-جلوكوز 

 النواتج :     

2ADP -2NADH -4ATP – اثنٌن بٌروفات     

  2نالحظ انATP   وجزٌئٌن بٌروفات هو ناتج من التحلل 

 ال ؼالبٌة طالة كمٌة طالة للٌلة ( التز 2ATPالسكري )

 الجلوكوز مخزنة فً البٌروفات .

  فً وجود االكسجٌن ٌنتمل البٌروفات الى حشوة االجسام 

 . CO2الفتٌلٌة حٌث ٌتحول فً النهاٌة الى 

 المسارات الهوائٌة تشمل : 

    دورة كربس )فً حشوة الماٌتوكوندرٌا ( -1

 نمل االلكترونات ) على طول ؼشاء الماٌتوكوندرٌا ( -2

 ٌتحلل فٌها البٌروفات مكونا   بسدورة كر:CO2  وتسمى اٌضا 

 و ٌشار الٌها بدورة  TCAبدورة الحمض ثالثً الكربوكسٌل

 (حمض السترٌن ) اول مركب ٌنتج فٌها هو حمض السترٌن 

 : Aتحوٌل البٌروفات الى اسٌتٌل مرافك االنزٌم 

         الجلوكوز                                                    

 ٌتحلل فً التحلل السكري الى :                                       

 

 

  3Cبٌروفات                                            3Cبٌروفات       

   Aاسٌتٌل مرافق االنزٌم                             Aاسٌتٌل مرافق االنزٌم       

 دورة كربس                                              دورة كربس      

نتج ان كل جزئ نست

جلوكوز ٌشغل دورة 

 كربس مرتٌن

ٌنتج من هذا 

 2CO2التفاعل 

 2NADHو 
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 دورة كربس :

  لبل بدء دورة كربس ٌتفاعل البٌروفات مع مرافك االنزٌمA 

 .  NADHالى  +NADوتتحول جزٌئات  CO2وٌتحرر 

 مع مركب رباعً الكربون  Aٌتحد اسٌتٌل مرافك االنزٌم  -1

4C  6لٌتكون حمض السترٌنC . 

 ترٌن خالل الخطوات التالٌة محررا :السٌتحلل حمض  -2

2C02,ATP,3NADH,FADH2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 وىاتج دوستٍه كشبس  وىاتج دوسة كشبس واحذة 

3CO2 
4NADH 

1FADH2 
1ATP  

تذكر ان كل جزئ جلوكوز ٌشؽل دورتٌن كربس اذن هنان 
 دورتٌن كربس .

6CO2 
8NADH 

2FADH2 
2ATP  

 

  فً ال تزال الطالة مخزنةNADHوFADH2 . سوؾ تستخرج الحما فً سلسلة نمل االلكترونات 

  FADH2عدد       ,                    NADH عدد 

 من دورتٌن كربس  2من التحلل السكري                     2

         + 

 من دورتٌن كربس  8

 

 10NADH     

 

 (10NADH   2وFADH2 . لتؤدي دور مهم فً نمل االلكترونات ) 

 

                            

 

هو ناقل اخر  FADان 

و  +NADلاللكترونات ٌشبه 

NADP+  

ثالثة  NADHٌنتج كل جزئ 

 . ATPجزٌئات 

جزٌئٌن  FADH2ٌنتج كل جزئ 

 . ATPمن 
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 نمل االلكترون :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمل االلكترون هو الخطوة االخٌرة فً تحلل الجلوكوز وفٌها ٌتم انتاج ؼالبٌة جزٌئاتATP  

  المرحلة التً ٌتم فٌها انتاج ؼالبٌةATP . 

  تستخدم االلكترونات عالٌة الطالة واٌونات الهٌدروجٌن منNADH,FADH2  النتاجATP  منADP . 

 الخطوات :                                         

الى  NADH,FADH2تنتمل االلكترونات على طول ؼشاء الماٌتوكوندرٌا من بروتٌن الخر ) تتحول كل من  -1

NAD+,FAD . بفمدانها االلكترونات 

 الى الحشوة ثم تضخ الى الحٌز بٌن ؼشائً وتتراكم هنان بتركٌز عالً .+Hتطلك  -2

تشر االٌونات من التركٌز العالً فً الحٌز بٌن ؼشائً الى التركٌز المنخفض فً الحشوة عبر انزٌم بناء تن -3

ATP  

 بعملٌة االسمزٌة الكٌمٌائٌة  ATPوٌتم بناء  -4

 االكسجٌن هو المستمبل النهائً لاللكترون حٌث تنتمل االلكترونات والبروتونات الى االكسجٌن النتاج الماء  -5

 

 : الناتجة عن سلسلة نمل االلكترونحساب الطالة 

  هنان عشر جزٌئاتNADH : اذن 

11       X       3     =31 ATP  

 

               + 

 

  هنان جزٌئٌنFADH2  : اذن 

2      X         2 =4ATP  

 ؟؟؟؟ لماذا ؟  32ATPمن نمل االلكترون ولكن فً الكائنات حمٌمٌة النواة ما ٌتبمى فمط  ATP 34المجموع 

  

 

ثالثة  NADHٌنتج كل جزئ 

 . ATPجزٌئات 

جزٌئٌن  FADH2ٌنتج كل جزئ 

 . ATPمن 

34ATP 2 –اللكترون ناتجة من نمل اATP  تصرؾ لنملNADH الناتج فً التحلل السكري الى

 فمط  32ATPحشوة الجسم الفتٌلً = 
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 حساب الطالة الناتجة عن اكسدة الجلوكوز فً حمٌمٌة النواة :

32ATP            +     2من نمل االلكتروناتATP       +     2من التحلل السكريATP  = 36 من دروتٌن كربسATP 

 من جزئ جلوكوز واحد .

 : مارنة  التنفس الهوائً فًم                                                                  

 

 

 حقٌقٌة النواة                                                        بدائٌة النواة                                                

 حشوة الماٌتوكوندرٌا         مولع دورة كربس :                          السٌتوبالزم                                        

 مولع نمل االلكترون :                        الؽشاء الخلوي                                           ؼشاء الماٌتوكوندرٌا 

  36ATPنتج الل كفاءة ت                              38ATPكفاءة التنفس الهوائً :                      اكثر كفاءة تنتج 

 وجود الماٌتوكوندرٌا :                      ال توجد                                                    توجد 

  ATPعلل : بدائٌة النواة اكثر كفاءة من حمٌمٌة النواة فً انتاج 

 الناتج من التحلل السكري الى حٌز اخر وهذا ما الن بدائٌة النواة تفتمر الى ماٌتوكوندرٌا بالتالً ال تحتاج الى نمل البٌروفات

 اضافً .  2ATPٌوفر لها 

 ممارنات :                                                       

 ومم االنكتشون فً انتىفس انخهىي  ومم االنكتشون فً انبىبء انضىئً وجه انممبسوت 

  غشاء الماٌتوكوندرٌا غشاء الثاٌالكوٌد  انمىلع 

 االكسجٌن  الفٌرودوكسٌن  انمستمبم انىهبئً نالنكتشون 

 ATP,NADPH ATP , H2O انىىاتج 

 ناتج  متفاعل  دوس انمبء 

 دور اساسً  ال دور له ناتج ثانوي  دوس االكسجٍه 
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 التنفس الالهوائً :                                                      

 دائٌات النواة و الخمٌرة .تموم به بعض ب 

 . ٌحدث فً السٌتوبالزم 

  2تعتمد هذه الكائنات علىATP   الناتج من التحلل السكري. 

  علل : تظهر مشكالت بسبب االعتماد على التحلل السكري فمط للحصول على الطالة 

لسكري وٌتولؾ ستتولؾ عملٌة التحلل ا+NADعملٌة تعوٌض وبؽٌاب +NADالن الخلٌة تمتلن كمٌة محدودة من 

 . 2ATPانتاج 

 مسار ال هوائً ٌحدث فً السٌتوبالزم .لتخمر ا: 

  الهدؾ منه :تجدٌد مخزون الخلٌة منNAD+  2الستمرار التحلل السكري فً انتاجATP . 

 

  ٌمسم الى :                                              

 

 

 

 التخمر الكحولً                                                               تخمر حمض الالكتٌن 

 ٌحدث فً الخمٌرة وبعض البكترٌا -ٌحدث فً الكائنات الدلٌمة                                                 -

  CO2اٌثٌلً و  ٌتحول البٌروفات الى كحول-ٌتحول البٌروفات الناتج من التحلل                                       -

 االلكترونات لتجدد  NADHتفمد جزٌئات -                                               السكري الى حمض الكتٌن 

 . +NADٌتضمن نمل االلكترونات والبروتونات عالٌة                                 -

 . NADHالطالة من 

 وواللبن ٌستخدم فً انتاج االطعمة مثل :الجبن -

 المشدة الحامضة .

 

 

 

 

 

 

علل : لد ٌحدث تخمر الحمض  

اللبنً فً خالٌا العضالت بعد مجهود 

او ٌحدث تشنج رٌاضً عنٌؾ ؟

 عضلً

وذلك عندما ٌعجز الجسم عن امدادها 

باالكسجٌن الكافً وعندما ٌتجمع 

ب العضالت باالجهاد الالكتٌك تصا

 وقد تشعر بااللم .
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 :البناء الضوئً والتنفس الخلوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر : نواتج البناء الضوئً )االكسجٌن والجلوكوز ( هً متفاعالت فً التنفس الخلوي ونواتج التنفس الخلوي 

(CO2+H2O . ًهً متفاعالت فً البناء الضوئ ) 
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 اوال : اختر الجواب الصحٌح :

 المدرة على بذل شؽل هً : -1

 الدٌنامٌكٌة الحرارٌة -الطالة                                                                                 -

 الطالة الحٌوٌة -البناء الضوئً                                                                        -

 

 ر الذي تتحول فٌه طالة الشمس الضوئٌة الى طالة كٌمٌائٌة تستخدمها الخلٌة ٌسمى :ان المسا -2

 البناء الكٌمٌائً -التنفس الخلوي                                                                   -

 كل ما سبك -    البناء الضوئً                                                                 -

 

 اي مما ٌلً ٌمثل مسار هدم : -3

 التنفس  الخلوي -البناء الضوئً                                                                  -

 كل ما سبك -البناء الكٌمٌائً                                                                 -

 

 البناء الضوئً : ان المرحلة االولى من -4

       NADPHو ATPٌنتج فٌها -تسمى التفاعالت الضوئٌة                                                     -

 كل ما سبك -تحصل عند ؼشاء الثاٌالكوٌد                                                  -

 

 مناطك ......................من الطٌؾ المرئً :تمتص اصباغ بٌتا كاروتٌن الضوء بشكل رئٌسً من ال -5

 البرتمالٌة والصفراء -الزرلاء والبنفسجٌة                                                             -

 كل ما سبك -الزرلاء والخضراء                                                              -

 

 الضوء بموة اكبر فً منطمة الضوء :ٌمتص الكلوروفٌل  -6

 االصفر واالخضر -االخضر واالحمر                                                                  -

 االحمر والرتمالً -البنفسجً واالزرق                                                               -

 

 ترون فً التفاعالت الضوئٌة هو :ان المستمبل النهائً لاللك -7

 الفٌرودوكسٌن -االكسجٌن                                                                          -

 الماء -ثانً اكسٌد لكربون                                                               -

 

 كوٌد ٌحصل بفعل :ان تشكٌل تدرج البروتونات داخل الثاٌال -8

 بسب حركة االلكترونات عبر السلسلة-تكون الماء                                                                -

 كل ما سبك -                                                                Co2بسبب -
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 عندما ٌتحلل الماء بفعل طالة الضوء فانه : -9

 ٌنتج بروتونات     -ٌنتج  اكسجٌن                                                                            -

 كل ما سبك -ٌنتج الكترونات نشطة                                                                   -

 

 ان االسموزٌة الكٌمٌائٌة هً الٌة بناء : -11

-NADPH                                                                               -ATP  

-ADP                                                                                    -NADH  

 

 الى جزٌئات :  NADPHو  ATPتنتمل الطالة الكٌمٌائٌة المخزنة فً  -11

-3-PGA                                                                            -RUBP 

ال شئ مما سبك-روبٌسكو                                                                           -                   

  

 ان النباتات تستخدم السكرٌات المتكونة اثناء حلمة كالفن : -12

 لبناء سكروز -ة                                                                كمصدر للطال-

 كل ما سبك -بناء كربوهٌدرات معمدة                                                      -

 

د الماء ٌعرؾ المسار التكٌفً الذي ٌساعد النبات فً الحفاظ على عملٌة البناء الضوئً مع التملٌل من فم -13

 بالمسار :

-C3                                                                         -C4  

-CAM                                                                     -C5  

 

 ان مسار البناء الضوئً الذي ٌموم به الصبار هو : -14

-C3                                                                        -C4  

-CAM                                                                     -C5  

 

 ان العملٌة التً ٌتحلل فٌها الجلوكوز فً السٌتوبالزم تسمى : -15

 التخمر  -        دورة كربس                                                            -

 التحلل السكري -نمل االلكترونات                                                                -

 

 هً : ATPان المرحلة التً ٌنتج فٌها معظم  -16

 دورة كربس -نمل االلكترونات                                                              -

 التحلل السكري -                                                                    التخمر    -

 

 الناتج فً التنفس الخلوي ٌاتً من الكترونات : ATPان معظم  -17

-NAD+                                                                      -NADH  

-FAD                                                                        -FADH2 

 

 فً اي مرحلة من مراحل البناء الضوئً التالٌة ٌشترط وجود الماء الكمال التفاعل الكٌمٌائً : -18

  RUBPالى  GAPتحوٌل جزٌئات -                          ADPعلى  ATPتاثٌر انزٌم بناء -

  GAPنمل الطالة الكٌمٌائٌة لبناء -                             NADPHالى  +NADPتحوٌل -
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 اي من المركبات التالٌة التً تحتوي على الكربون ٌعد ناتج التحلل السكري : -19

 الجلوكوز -                                                         Aاسٌتٌل مرافك االنزٌم -

 البٌروفات -                                       حمض الالكتٌن                            -

 

 اي جزئ ٌمكن تشكٌله باستخدام السكرٌات التً تنتجها النباتات خالل عملٌة البناء الضوئً : -21

 الحمض النووي -السٌلولوز                                                                            -

 البروتٌن  -                                                                    الدهون           -

 

 ما مصدر االلكترونات فً مرحلة سلسلة نمل االلكترون فً التنفس الخلوي : -21

 خالل دورة كربس  FADH2و  NADHتكون -                     Aتكون اسٌتٌل مرافك االنزٌم -

 تكسر الروابط فً التحلل السكري -                          تخمر حمض الالكتٌن     -

 

 تمع االنظمة الضوئٌة وسالسل نمل االلكترونات فً : -22

 الؽشاء الداخلً للبالستٌدة الخضراء -الؽشاء الخارجً للبالستٌدة الخضراء          -

 الحشوة -ؼشاء الثاٌالكوٌد                                 -

 

 اء بصورة مباشرة فً التفاعالت الضوئٌة عبر :ٌساهم الم -23

 اعطاء االلكترونات للنظام الضوئً الثانً -                      NADPHاعطاء االلكترونات لمادة -

  ADPاستمبال االلكترونات من -استمبال االلكترونات من سالسل نمل االلكترونات       -

 

 المركبات العضوٌة التً ٌمكن بناؤها بدا من نواتج دورة كالفن هً : -24

 االحماض االمٌنٌة فمط -الكربوهٌدرات فمط                                                -

 ةالكربوهٌدرات والدهون واالحماض االمٌنٌ-الدهون فمط                                                        -

 

 المادة الناتجة فً المعادلة االجمالٌة للبناء الضوئً هً : -25

 ثانً اكسٌد الكربون -االكسجٌن                                                                 -

  RUBP-الماء                                                                      -

 

 الضوئً ٌتم انتاج االكسجٌن عندما :خالل عملٌة البناء  -26

 تثبٌت الكربون -                                               G3Pالى  PGAٌتم تحوٌل -

   ADPالى  ATPتحوٌل -تفكٌن الماء                                                                -

 

 ئٌة :اي من التالً لٌس جزءا من التفاعالت الضو -27

 نمل االلكترونات -تفكٌن الماء                                                              -

 امتصاص طالة الضوء -تثبٌت الكربون                                                           -

 

 الكائنات الحٌة ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة هً كائنات باستطاعتها : -28

 البماء على لٌد الحٌاة دون طالة -لؽذاء انطاللا من الجزٌئاات ؼٌر العضوٌة والشمس    انتاج ا-

 المٌام بالبناء الضوئً او الكٌمٌائً -استهالن كائنات اخرى للحصول على الطالة                    -

 

 تعد الشمس مصدر الطالة على وجه االرض الن : -29

 كل الكائنات تحمك التنفس الخلوي -                              كل الكائنات تحمك البناء الضوئً     -

 الشمس تسخن جو كوكب االرض -الكائنات الحٌة ذاتٌة التؽذٌة الضوئٌة توفر الطالة لكل الكائنات  -
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 عندما ٌصطدم الضوء بجسم ما ٌمكن للضوء ان : -31

 ٌنتمل عبر الجسم -               ٌنعكس                                                     -

 كل ما سبك -ٌمتصه الجسم                                                            -

 

 ما الذي ٌحدث عندما ٌمتص جزئ الكلوروفٌل فوتون الضوء : -31

 ء ٌتم اصدار اطوال موجٌة حمراء وزرلا-تنتمل بعض الكتروناته الى مستوى اعلى للطالة        -

 ٌشع باللون االخضر -ٌتفكن مصدرا ممادٌر ضخمة من الطالة                 -

 

 لبتالت االزهار تنوع فً االلوان ؼٌر اللون االخضر النها تمتلن : -32

 اصباغ تعكس اللون االخضر -الكلوروفٌل                                                    -

 بالستٌدات خضراء -                                 الكاروتٌنات                  -

 

 عندما تنتمل الكترونات الكلوروفٌل الى مستوى طالة اعلى : -33

 تكون رابطة جلوكوز -تصبح موجة ضوئٌة                                              -

 تحوٌل الكاروتٌن الى كلوروفٌل  ٌتم-تدخل سلسلة نمل االلكترون                                      -

 

 ذات اهمٌة فً البناء الضوئً النها : NADPHمادة  -34

 ضرورٌة لتكوٌن الكلوروفٌل -                           +NADPتتاكسد لتكون مادة -

  تنمل ذرات الهٌدروجٌن والطالة النتاج جزٌئات عضوٌة-توفر ذرات اكسجٌن اضافٌة                           -

 

 خالل دورة كالفن ٌتم انتاج جزٌئات عضوٌة انطاللا من : -35

-ADP                                                           - الجلوكوز 

  nadphثانً اكسٌد الكربون و-ثانً اكسٌد الكربون والماء                                   -

 

 نتاج الكربوهٌدرات من :مصدر الطالة المستخدمة فً دورة كالفن ال -36

-ATP                                        دورة كربس -من التنفس الخلوي 

-ATP                        الناتج من سلسلة نمل االلكترونات-CO2  

 

 : كل الجزٌئات العضوٌة تحتوي على ذرات الكربون التً ٌمكن تتبعها عكسٌا فً السلسلة الؽذائٌة حتى بلوغ -37

 ثانً اكسٌد الكربون فً الجو -اجسام الكائنات ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة                            -

 الكربون الصادر عن الشمس -الماء الذي تمتصه النباتات                                   -

 

 ان الجزئ المهم الناتج من التخمر بنوعٌه هو : -38

-ATP                                                                    -NADH  

  +NAD-ثانً اكسٌد الكربون                                                    -

 

 فً اثناء التحلل السكري فان الجلوكوز : -39

  ATPٌتحول الى جزٌئٌن من -ٌنتج بداء من جزٌئٌن من البٌروفات                           -

 ٌتفكن وتزٌد طالته المخزونة -ن جزئٌا وٌتم اطالق بعض طالته المخزونة               ٌتفك-

 

 لبل ان تنطلك دورة كربس ٌجب تحوٌل البٌروفات الى : -41

 جلوكوز -حمض السترٌن                                                        -

  A                                               -NADHاسٌتٌل مرافك االنزٌم -
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 اي مما ٌلً لٌس مادة تنتجها دورة كربس :  -41 

-ATP                                                                     - ًالكحول االٌثٌل 

  FADH2-ثانً اكسٌد الكربون                                                     -

 

االكسجٌن الذي استخدم فً التنفس الخلوي الى ...............عبر استمباله االلكترونات  ٌتحول-42

 والبروتونات الى :

 ماء -ثانً اكسٌد الكربون                                                      -

-NADH                                                                   -كوز جلو 

 

 الناتج فً التنفس الهوائً بنً :  ATPمعظم -43

 خالل التخمر -خالل التحلل السكري                                                    -

 عبر االسموزٌة الكٌمٌائٌة -فً السٌتوسول                                                           -

 

 ندما تفكن الخالٌا جزٌئات الؽذاء :ماذا ٌحدث للطالة ع-44

 تطلك بكاملها على صورة حرارة فً المحٌط البٌئً-تطلك بكاملها على الفور                               -

 تنشط االلكترونات فً جزٌئات الكلوروفٌل -                         ATPتخزن مؤلتا فً جزٌئات -

 

 ً البناء الضوئً والمستخدمة فً التنفس الخلوي هً :ان المادة التً ٌتم انتاجها ف-45

   NADPH-الماء                                                                   -

-ATP                                                                   - االكسجٌن 

 

 االكسجٌن : عند اجهاد العضالت بتمارٌن لاسٌة مع ؼٌاب-46

  NADHٌتفكن -                                           ATPتكون كمٌة كبٌرة من -

 تتولؾ عملٌة التنفس بطرٌمة االكسدة -ٌتم انتاج حمض الالكتٌن                                              -

 

 التحلل السكري والتنفس الهوائً ٌختلفان من حٌث :-47

 حلل السكري عند الؽشاء الخلوي فً حٌن ان التنفس الهوائً ٌجري من الماٌتوكوندرٌا حدوث الت-

 حدوث  التحلل السكري فً البناء الضوئً فمط فً حٌن ان التنفس الهوائً هو جزء من التنفس الخلوي -

 حدوث التحلل السكري فً ؼٌاب االكسجٌن فً حٌن ان التنفس الهوائً ٌحتاج الى اكسجٌن -

 ٌة تمثل عنوانٌن لنفس العملٌة التسم-

 

 اي من التالً ال ٌتكون خالل دورة كربس : -48

  NADH-ثانً اكسٌد الكربون                                                                     -

-FADH2                                                                                  -NADPH  

 

 تمعن المعادلة التالٌة ثم اجب عن  االسئلة :-49

C6H12O6 +6O2 +ADP                     6CO2+6H2O+ جزئA                                            

 *العملٌة الظاهرة فً المعادلة تبدا فً سٌتوبالزم الخلٌة وتنتهً فً :

 النواة -                                             السٌتوبالزم                        -

 البالستٌدة الخضراء -المٌتوكوندرٌا                                                                   -
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 *المعادلة السابمة تلخص  عملٌة :

 التنفس الهوائً -                        البناء الضوئً                                                     -

 تفكن البروتٌن -التخمر                                                                                      -

 

 فً المعادلة السابمة هو : A*الجزئ 

-NADPH                                                                              -NADH   

-ATP                                                                                   -ADP  

 

 ثانٌا : علل ما ٌلً تعلٌال علمٌا دلٌما :
 تعد السلسلة الؽذائٌة مثاال على زٌادة النتروبً  -1

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

 

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

 تعتبر العاللة بٌن عملٌتً البناء الضوئً والتنفس الخلوي مسارا اٌضٌا  -2

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

 

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

 مسار هدم  تعتبر عملٌة التنفس الخلوي -3

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

 

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

 فمط   ADPو   ATPعالت الخلٌة تتضمن معظم تفا -4

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

 

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

 تحدث التفاعالت الضوئٌة دائما لبل الالضوئٌة  -5

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

 

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

 احتواء البالستٌدة الخضراء على اصباغ ثانوٌة مع الكلوروفٌل  -6

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

 

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

 تركٌب ؼشاء الثاٌالكوٌد ٌتالئم مع وظٌفته  -7

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

 

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

 ATPزٌادة تركٌز البروتونات داخل الثاٌالكوٌد  مهم جدا لصنع  -8

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

 

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

 االنزٌم روبٌسكو اكثر اكثر االنزٌمات الحٌوٌة اهمٌة  -9

..................................................................................................................... 
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 لعدد كبٌر من النباتات مسارات بناء ضوئً بدٌلة  -11

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

 

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

 ٌستطٌع نبات الصبار المٌام بالبناء الضوئً رؼم اؼالق ثؽوره نهارا  -11

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

 

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

 فً التحلل السكري بدال من اربعة   ATPالحصول على جزٌئٌن  -12

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

 

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

 التنفس الخلوي فً بدائٌة النواة اكثر كفاءة من حمٌمٌة النواة  -13

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

 

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

 كالخمٌرة و البكترٌا ولكنه ضروري لكائنات  ATPعلى الرؼم من ان التخمر ال ٌنتج  -14

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

 

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

 لد ٌصاب عدائً الماراثون بتعب والم فً العضالت الهٌكلٌة  -15

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

 

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

 ضرورة وجود تركٌز تركٌزعالً  للبروتونات فً الثاٌالكوٌد  -16

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

 

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

 دورة كالفن هً مثال على مسار اٌضً  -17

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

 

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

 تكون اوراق النباتات خضراء اللون ثم تتحول الى الوان اخرى فً فصل الخرٌؾ  -18

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

 

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

 تفتمر جذور النبات للبالستٌدات الخضراء -19

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

 

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

 ٌتالئم تركٌب الجسم الفتٌلً مع وظٌفته  -21

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

 

..................................................................................................................... 
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 ثالثا :تمعن المخططات التالٌة ثم اجب عن االسئلة :

 لكترون فً ؼشاء الثاٌالكوٌد تمعنه جٌدا ثم اجب عن االسئلة :المخطط التالً سلسلة نمل اال -1

 

 

 

  

 

                           

 

 

                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 : اكمل االجزاء المشار الٌها باالرلام 

1- ................................. 

2- ................................. 

3- ................................. 

4- ................................. 

5- ................................. 

 

  ؟................................ 5ما اسم العملٌة التً ٌحفزها التركٌب المشار الٌه بالرلم 

  صؾ ما ٌحدث فً الخطوةA؟ 

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

 

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

 

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

  ما نواتج هذه العملٌة ؟ واٌن تنتج هذه النواتج ؟ 

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

 

................................................................................................................................ 
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 : تمعن الشكل التالً والذي ٌمثل دورة كالفن تمعنه جٌدا ثم اجب عن االسئلة -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امال الفراؼات فً الدورة باسماء المركبات الصحٌحة 

 ..........................................................................................ما اهمٌة االنزٌم روبٌسكو ؟ 

 .................................................ما الممصود بتثبٌت الكربون ؟...................................... 

  ما هو مصٌر المركبٌنADP  وNADP+ الناتجٌن فً حلمة كالفن ؟ 

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

  النتاج السكروز كمATP –NADPH ..نحتاج ؟................................. 

 

 : تمعن الشكل التالً الذي ٌبٌن التحلل السكري ثم اجب عن االسئلة -3

  اكمل اسماء االجزاء النالصة على المخطط 

  حدد النواتج و المتفاعالت فً الدورة 

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

 

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

 

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

  ما هو عددATP  الصافً الناتج فً الخطوة االخٌرة ؟ 

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

 

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

 

 ...................: ًتبمى معظم طالة الجلوكوز مخزنة ف 
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 تمعن الشكل التالً الذي ٌبٌن دورة كربس ثم اجب عن االسئلة : -4
  ؟....................... 1ما اسم المركب المشار الٌه بالرلم 

  اكمل على الرسم االجزاء النالصة 

  احسب نواتج دورتٌن كربس 

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

 

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

  هل تحررت كمٌة كبٌرة من الطالة فى هذه العملٌة ؟ فسر اجابتن 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 تمعن الشكل التالً والذي ٌبٌن سلسلة نمل االلكترونات ثم اجب عن االسئلة : -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........ما هو الهدؾ من هذه العملٌة ؟............................... 

 ....................................................................ما مصدر االلكترونات فً المخطط ؟ 

 ...........................................................لماذا تنتمل البروتونات من الحشوة الى الحٌز بٌن ؼشائً ؟ 

 

............................................................................................................................... 
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 .........................................................................................................ما دور االكسجٌن ؟ 

 الكٌمٌائٌة :................................................................................................ عرؾ االسموزٌة 

 

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

 

 التالٌة التً تبٌن عملٌة التخمر ثم اجب عن االسئلة :تمعن المخططات  -6

 

 

 

 

 

 

 

  اكمل االجزاء النالصة على الرسم 

  ما فائدة هذه العملٌة رؼم انها ال تنتجATP ؟ 

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

 

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

 ما فائدة التخمر اللبنً فً الصناعات الؽذائٌة ؟ 

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

 

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

 ٌحدث التخمر اللبنً احٌانا فً العضالت الهٌكلٌة فسر ذلن ؟ 

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

 

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

 

 : نفس الخلوياكمل المخطط الذي ٌبٌن العاللة بٌن البناء الضوئً والت -7
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 : رابعا : اكمل الممارنات التالٌة

 : ًلارن بٌن مسارات البناء و الهدم مستعٌنا بالمخطط التال 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 وجه المقارنة البناء الضوئي التنفس الخلوي

 الهدؾ منها  

 

 المواد المتفاعلة  
 

 المواد الناتجة  
 

 المراحل  

 

  
 

 المعادلة
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 وجه المقارنة نقل االلكترون في البناء الضوئي نقل االلكترون في التنفس الخلوي

 المولع  
 

   
 الهدؾ منها

   
المستمبل النهائً 

 لاللكترون

 

  

شبس دوسة ك  وجه انممبسوت  دوسة كبنفه  

 الموقع   
 

 

خامسا :تمعن الرسمٌن واللذان ٌمثالن البالستٌدة الخضراء والماٌتوكوندرٌا تمعنه جٌدا 

 ثم اكتب اسماء االجزاء النالصة :

 

  A -............................ 

                                                                                            B -............................ 

                                                                                            C- ............................. 

 

 

 

 

1- .............................................. 

2- .............................................. 

3- .............................................. 

4- .............................................. 

5- .............................................. 

 ...............: تحدث التفاعالت الضوئٌة فً التركٌب رلم 
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 مالٌة التالٌة :سادسا :اجب عن االسئلة الم
 فً البناء الضوئً ؟ ATPكٌؾ ٌتكون  -1

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

 

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

 لماذا ال تتضمن معادلة البناء الضوئً الكلوروفٌل ؟ -2

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

 

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

 لماذا ٌعتبر البناء الضوئً مسار اٌضً ؟ -3

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

 

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

ولكن ال ٌتفكن الماء فٌه كٌؾ سٌؤثر ذلن على التنفس   ATPبعض البكترٌا تنفذ بناء ضوئً ٌصنع فٌه  -4

 اء الضوئً ؟الخلوي لو كانت النباتات تنفذ فمط هذا النوع من البن

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

 

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

  Aفً دورة كربس ما الجزئ الذي ٌحصل على معظم الطالة التً ٌتم اطاللها باكسدة االسٌتٌل مرافك االنزٌم  -5

 وكم جزئ ٌنتج فً كل دورة كربس ؟

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

 

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

من خالل التخمر او التنفس الهوائً وذلن تبعا لوجود االكسجٌن او عدم  ATPفطر الخمٌرة ٌستطٌع ان ٌنتج  -6

 هلن فطر الخمٌرة جلوكوز الل مما لو كان االكسجٌن مفمود فسر ذلن ؟وجوده اذا كان االكسجٌن متوفرا ٌست

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

 

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

 

........................................................................................................................... 
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 ابعا : اكتب المصطلح العلمً المناسب :س

 التعريف  المصطلح 

 مدرة على بذل شؽلال 

 دراسة تدفك الطالة وتحولها فً الكون  

 الطالة ال تفنً وال تستحدث بل تتحول من شكل الخر  

 ممٌاس الخلل او الطالة ؼٌر المستخدمة  

 كائنات تصنع ؼذاؤها بنفسها  

 كائنات تستهلن كائنات اخرى للحصول على الطالة  

 كل التفاعالت الكٌمٌائٌة فً الخلٌة  

سلسلة تفاعالت تكون المادة المنتجة فً التفاعل االول متفاعلة فً التفاعل  
 التالً 

 نٌوكلٌوتٌد ادنٌن ٌحتوي على ثالثة مجموعات فوسفاتٌة  

 عملٌة تتحول فٌها الطالة الضوئٌة الى طالة كٌمٌائٌة  

 جزٌئات ملونة ماصة للضوء  

 ت متراصة اؼشٌة مسطحة تشبه االكٌاس تترتب فً مجموعا 

 مساحة ممتلئة بالسائل تمع خارج الحبٌبات الكلوروفٌلٌة  

  ATPبواسطة انزٌم بناء   ATPعملٌة انتاج  

 اتحاد ثانً اكسٌد الكربون مع الجزٌئات العضوٌة االخرى  

 مسار تكٌفً للبناء الضوئً تموم به نباتات مثل الصبار  

 فً مركبات رباعٌة الكربون مسار تكٌفً ٌثبت به ثانً اكسٌد الكربون  

 عملٌات ال تتطلب وجود اكسجٌن  

 عملٌة ٌتحلل فٌها الجلوكوز فً السٌتوبالزم  
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31 
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