
1

1البطاقة الفنیة رقم
لسنة الثالثة علوم تجريبیةا:المستوى

اتساع10:الزمنیةالمدة 

:في نھاية السنة الثالثة يكون التلمیذ قادرا على :ختامیةالكفاءة ال
üاختیار التوجه نحو مجال علمي
üلمشاركة في حواراتاقتراح حلول مبنیة على أسس علمیة لإلجابة على مشاكل الصحة و المحیط و ا

على مستوى يقترح نموذج تفسیري لحركیة الطاقة على أسس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة :2الكفاءة القاعدية
.البنى فوق خلوية

حوالت الطاقويةالت: ثانيالالتعلم) المجال المفاھیمي(مجال 
)تحويل الطاقة على مستوى ما فوق البنیة الخلوية(

كامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة لالستعمالآلیات تحويل الطاقة الحددي: 02لميالھدف التع
)2ساسیةالكفاءة األ(ATPعلى شكل 

الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة لالستعمالآلیات تحويل الطاقة الكامنة في –الثانیةةالوحدة التعلیمی
-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى

)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي
:األسئلة

LE :الناتجة في الطاقوية ما ھو مصیر المركبات
أعقاب البناء الضوئي ؟

LE:فیما تستعمل؟
LE: في أي صورة توجد الطاقة ضمن المركبات

العضوية و على أي شكل تستعملھا لخاليا في نشاطاتھا
الحیوية ؟

LE : ما ھو إذن التحويل الذي تقوم به الخاليا حتى
؟تستفید من الطاقة في المركبات العضوية

:ھداف من التقويماأل
قیاس مدى التحكم في  المعارف السابقة و استعمالھا 

: للوصول إلى إشكالیة جديدة 
ما ھي الظواھر التي من خاللھا يتم ھذا التحويل 

على المستوى الخلوي؟
الخلوية المسئولة عن ) العضیات(ما ھي البنیات 

؟ذلك
كیف يتم ھذا التحويل ؟ أو ما ھي آلیاته؟

دقائق5

JG?: نواتج البناء الضوئي إلى االستعمال ) تؤول(تصیر
من طرف الخاليا التي أنتجتھا و األحیاء التي تتغذى على 

النباتات و منتجاتھا
JG?: حیث تستعمل في إنتاج الطاقة الالزمة لتسییر

النشاطات الحیوية 
JG?: توجد الطاقة ضمن المواد العضوية على شكل

ت المادة العضوية ، بینما تستعملھا الخاليا على روابط بین ذرا
حیث تستطیع ATPشكل كیمیائي أيضا لكن ضمن مركب الـ

.الخاليا استعماله
JG?: تقوم الخاليا بتحويل الطاقة الكیمیائیة في

.الجزيئات العضوية إلى طاقة كیمیائیة كامنة قابلة لالستعمال
):02(لمي الجديد يسجل األستاذ على السبورة الھدف التع

تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى 
طاقة قابلة لالستعمال

يتم ھذا التحويل بظواھر التنفس و التخمر حسب شروط 
تھوية الوسط؛ وجود أو غیاب األوكسجین

جزيئات العضوية إلى تحويل الطاقة الكامنة في الآلیات يحدد: 1ساسیة األات تحقیق الكفاء: ثانیةالمرحلة ال
طاقة قابلة لالستعمال

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
ظاھرة التنفس و مظاھرھاشروط يتذكر: 2ساسیة األلكفاءة ل1مؤشر التحقیق

: المحتوى تنظیم
في ) اآللیة (ھل تعتقد أن التحويل يتم بنفس الطريقة 

؟ الوسطین
:سجل األستاذ على السبورة الھدف األول ي

II - تحويل الطاقة الكیمیائیة الكامنة إلى كیمیائیة قابلة
لالستعمال في الوسط الھوائي

آلیة ذلك؟...أين تتم العملیة ؟ ما ھي شروط ذلك ؟
مظاھر عملیة : سبات تذكیر بالمكت:  1النشاط 

التنفس و شروط حدوثھا 
:206حة استنادا إلى معطیات الصف

؟شروط ظاھرة التنفس استنتج من المعادلة -1
استخلص مظاھر حدوث ظاھرة التنفس -2

باستعمال المعطیات السابقة و مكتسباتك أنجز *
مخططا يلخص مجموع ظواھر ھدم الغلوكوز على 

.المستوى الخلوي في وجود األوكسجین

نفس شروط عملیة التيتذكر: مؤشر الكفاءة األساسیة 
اھرھا و يمثل ذلك بمخططو مظ

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

ال أظن أن التحول الطاقوي المعني يتم بنفس الكیفیة في 
.الوسطین 

مظاھر عملیة : تذكیر بالمكتسبات :1النشاط 
التنفس و شروط حدوثھا 

:يتجلى التنفس في ھدد من المظاھر -1
)المادة العضوية(استھالك مادة األيض -
صاص غاز األوكسجینامت-
انطالق غاز الفحم -
تحرر الطاقة-

:لحدوث ظاھرة التنفس يلزم -2
توفر مادة األيض -
وجود األوكسجین-
إنزيمات التنفس-

يقوم النبات األخضر في وجود الضوء بامتصاص غاز *
الفحم و الماء و تركیب المادة العضوية مثل النشاء 

و يطرح خالل ذلك ضراء على مستوى الصانعات الخ
.غاز ثنائي األوكسجین بظاھرة التركیب الضوئي

فھو بذلك يحول الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة 
)النشاء(كامنة في الجزيئات العضوية 

المیتوكندريعن مقر األكسدة و بالتالي يكشف: 2ساسیة  األللكفاءة 2تحقیق المؤشر 
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نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
مقر األكسدة التنفسیة: 2النشاط

إظھار مقر األكسدة-1
أنجزت التجربة المبینة التنفسیةإلظھار مقر األكسدة 

207ص 1الجزئي بالنص في النشاط
.قدم تفسیرا للنتائج المحصل علیھا-

عن مقر األكسدة و يكشف:مؤشر الكفاءة األساسیة 
یتوكندريبالتالي الم

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

مقر األكسدة التنفسیة: 2النشاط
إظھار مقر األكسدة-1

من المأخوذةيفسر ظھور حبیبات ملونة باألخضر في الخاليا 
الوسط الھوائي بحدوث أكسدة على مستوى العضیات التي 

تمثلھا تلك الحبیبات ، و أفسر عدم ظھورھا في الخاليا 
لالھوائي بعدم حدوث أكسدة لغیاب المأخوذة من الوسط ا

األوكسجین
بین مكونات الخمیرة في الوسطین و يستخرج العالقة بین يقارن: 2ساسیة  األللكفاءة 3تحقیق المؤشر 

المیتوكندري و حدوث األكسدة
:المشاھدة المجھرية-2

بالمجھر اإللكتروني لخاليا الخمیرة من سمحت المالحظة 
207ص 1ةن بوضع أشكال الوثیقالوسطین السابقی

.قارن بین خاليا الخمیرة في الوسطین-1
ما ھي الفرضیة التي يمكن تقديمھا فیما يخص العالقة -2

.بین وجود المیتوكندري و تھوية وسط الزرع
.التنفسیةاستنتج إذا مقر األكسدة -3

يقارن بین مكونات الخمیرة : مؤشر الكفاءة األساسیة
بین المیتوكندري و ةخرج العالقو يستفي الوسطین

حدوث األكسدة

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

:المشاھدة المجھرية-2
بكثرة عدد الھوائيتتمیز خاليا الخمیرة في الوسط -1

المیتوكندري في حین تخلوا خاليا الخمیرة من الوسط 
.الالھوائي من تلك العضیات

وجود و الوسطتھويةافترض أنه توجد عالقة بین -2
المیتوكندري ح عندما يكون الوسط مھوى تحتوي خاليا 

تتحكم في تھوية الوسط : بأعداد كبیرة المیتوكندريالخمیرة 
.يعدد المیتوكندر

استنتج أن المیتوكندري ھي مفر األكسدة التنفسیة -3

الحجیريةبنیتھا يستنتجبنیة المیتوكندري و يصف: 2ساسیة  األللكفاءة 4تحقیق المؤشر 
)بنیة المیتوكندري(مفر األكسدة التنفسیة -3
3و 2دا إلى معطیات الوثیقتین استنا
.صف في بضعة أسطر بنیة المیتوكندري-1
ما يدل على أن للمیتوكندري بنیة استنتج من ذلك -2

.حجیرية
يصف بنیة المیتوكندري و :مؤشر الكفاءة األساسیة
.يستنتج البنیة الحجیرية لھا

اب الكت
+ المدرسي 
السبورة

)بنیة المیتوكندري(مفر األكسدة التنفسیة -3
عضیات خلوية تسبح في الھیولى ، ذات شكل حبیبي أو -1

: تتحدد بغشاءين خارجي و داخلي بینھما مسافة .خیطي 
يمتد الغشاء الداخلي إلى تجويف .تجويف بین غشائي

.العضیة على شكل امتدادات تشبه األصابع ، تسمى أعراف
مادة أساسیة تحتوي : يمتلئ تجويف المیتوكندري بسائل

.، حبیبات ادخارية و ريبوزومات ADNعلى 
إلى تجويفین ؛ المیتوكندريالغشاء الداخلي يقسم-2

خارجي ھو المسافة بین الغشائیة و داخلي ھو الذي يحتوي 
.الحشوة فھي بذلك ذات بنیة حجیريةعلى 

.بین الغشائین الداخلي و الخارجي للمیتوكندري يقارن: 2اسیة  ساألللكفاءة 5تحقیق المؤشر 
اختالف البنیة البروتینیة بینھما و بالتالي اختالف لوظیفةيستنتج

:معطیات كیموحیوية-4
5الوثیقة و أشكال4اعتمادا على جدول الوثیقة 

قارن بین مكونات كل من الغشاء الداخلي و الخارجي -1
تستنتج؟ماذا.للمیتوكندري

كل من الغشاء الداخلي و المادة مكونات قارن بین بنیة -2
ماذا تستخلص؟. األساسیة للمیتوكندري 

أساسا بتركیبھا الكیمیائي إن وظیفة أي عضیة مرتبطة -3
من الغشاء الداخلي و ماذا يمكن قوله حول وظیفة كل 

الحشوة للمیتوكندري؟
الداخلي و يقارن بین الغشاء :مؤشر الكفاءة األساسیة

من جھة و الغشاء الداخلي و الخارجي للمیتوكندري
.من جھة أخرى الحشوة

يستنتج اختالف البنیة البروتینیة بینھما و بالتالي اختالف 
الوظیفة 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

:معطیات كیموحیوية-4
يتشابه تركیب الغشائین الداخلي و الخارجي من حیث -1

سفوري و بروتین ، و يختلفان من دسم ف: نوع المكونات 
:و نوع البروتینات الغشائیةحیث نسب كل منھما 

عبارة عن ) %80(يكون الغشاء الداخلي غني بالبروتین 
ATPsynthase نواقل اإللكترون ، اإلنزيمات نازعات ،
دسم)%20(و الباقي . مضخات البروتوناتالھیدروجین ، 

متساوية من الغشاء الخارجي على نسب يحتويبینما 
دسم) %50(قنوات كبیرة و النسبة األخرىالبروتینات و ھي 

أكثر نشاطا و فعالیة من استخلص أن الغشاء الداخلي 
.الغشاء الخارجي

مقارنة مع الغشاء ) المادة األساسیة(تحتوي الحشوة -2
الداخلي الذي سبق إحصاء مكوناته على مواد أيضیة و 

.زعات الكربوكسیل و ناإنزيمات نازعات الھیدروجین
-يحتوي كالھما على إنزيمات نازعات الھیدروجین(استخلص
.لكل منھما دور في األكسدة التنفسیة) األكسدة

مما سبق يمكن القول أن لكل من الحشوة و الغشاء -3
الداخلي دور في األكسدة التنفسیة و من اختالف 

مختلفة في عملیات وظیفةبروتیناتھما أن لكل منھما 
اختالف البنیة البروتینیة يؤدي إلى حیثالتنفسیة ةسداألك

.الوظیفةاختالف 

من معادلة التنفس نوع و طبیعة تفاعالت ظاھرة التنفسيستخلص: 2ساسیة  األللكفاءة 6تحقیق المؤشر 
خالصة -5

أمكن تلخیص التفاعالت الكیمیائیة للتنفس في المعادلة 
5ئي الممثلة بالنشاط الجزاإلجمالیة

2و1وع التفاعل الذي حدث فينالمعادلةاستخلص من -1
.المعادلة طبیعة تفاعالت ظاھرة التنفس استنتج من -2

من معادلة يستخلص:مؤشر الكفاءة األساسیة
التنفس نوع و طبیعة تفاعالت ظاھرة التنفس

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

خالصة -5
اختزال2أكسدة و في 1التفاعل في -1
طبیعة تفاعالت ظاھرة التنفس أكسدة إرجاعیة-2
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أن البیروفیك ھو مادة األيض التي تستعملھا المیتوكندرييستنتج: 2ساسیة  األللكفاءة 7تحقیق المؤشر 
.تحول الغلوكوز و تحلله على مستوى الھیولى إلى حمض البیروفیكيثبت

یةمصیر البیروفیك في الظروف الھوائیة و الالھوائيظھر
الغلوكوز : حسب المعطیات الكیموحیوية فإن مادة األيض 

تستھلك على ) المادة العضوية المستھلكة خالل التنفس(
مستوى الھیولى حیث تظھر ھناك لكن األكسدة 

و ال يظھر التنفسیة تحدث على مستوى المیتوكندري 
فیھا الغلوكوز ؛ ماذا حدث للغلوكوز في الھیولى ؟ 

السكريالتحلل: 3النشاط 
، مادام تحلل تحتوي المیتوكندري على حمض البیروفیك

الغلوكوز في الھیولى ماذا تستعمل المیتوكندري ؟
مادة األيض المستعملة من طرف المیتوكندري-1

1التجربة 
210ص 2و 1استنادا إلى معطیات و نتائج الوثیقتین 

حلل المنحنى ، ماذا تستنتج حول مادة األيض -
ملة من طرف المیتوكندري ؟المستع

2التجربة 
بناء على ما سبق ماذا يحدث للغلوكوز في الھیولى ؟ و ما 
ھو مصیر البیروفیك بعد ذلك في المیتوكندري في الوسط 

حیث ال توجد الھوائي و في الوسط الالھوائي 
؟میتوكندري

و نتائجھا2بناء على معطیات التجربة 
ماذا ) .أ و ب(لین حلل النتائج التجريبیة في الجدو-1

تستنتج ؟
الجدولین  حدد في أي ظرف تم الحصول على -2

؟) أ و ب(
حدد مصیر و مقر تحول البیروفیك في الحالتین-3

أن البیروفیك ھو يستنتج: مؤشر الكفاءة األساسیة
مادة األيض التي تستعملھا المیتوكندري

لله على مستوى الھیولى إلى تحتحول الغلوكوز و يثبت
.بیروفیكحمض ال

مصیر البیروفیك في الظروف الھوائیة و الالھوائیةيظھر

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

طالما لم يظھر وجود للغلوكوز في المیتوكندري فقد تحلل 
.في الھیولى

التحلل السكري: 3النشاط 
مادة األيض المستعملة من طرف المیتوكندري-1

1التجربة 
أو ( ط مرتفع و ثابت يكون تركیز األوكسجین في الوس

.قبل و بعد إضافة الغلوكوز ) متناقص بشكل ضعیف جدا
بعد إضافة البیروفیك يتناقص تركیز األوكسجین بشكل كبیر

حدوث عمل المیتوكندري أي تناقص األوكسجین ھو مؤشر ( 
استنتج أن المیتوكندري تستعمل حمض البیروفیك .)التنفس

.و لیس الغلوكوز 
2التجربة 

أ و ب یل نتائج تحل-1
في الوسطین انتقل الغلوكوز من الوسط الخارجي إلى 

إلى حمض تحلیل الغلوكوز ، في الھیولى تمالھیولى 
.البیروفیك 

انتقل) أ(جدولالالوسط حیث سجلت نتائجه في في 
حیث تحلل إلى مشتقات أخرى البیروفیك إلى المیتوكندري 

A1 وA3 ثمCO2جييطرح في الوسط الخار.
استمر ) ب(الجدول یث سجلت النتائج في الوسط حفي 

انطلق أو طرح CO2ثم A2في الھیولى إلى البیروفیكتحلیل 
.في الوسط الخارجي

:منه استنتج أن
بن أ،في الحالتیكبیرو فیالغلوكوز يتحلل في الھیولى إلى -
لیستمر في الحالة أ فقط المیتوكندري يدخل البیروفیك إلى-

.يتحول إلى غاز الفحم حتىه إلى مشتقات أخرى تحلیل
في الحالة ب يستمر تحلیل البیروفیك في الھیولى إلى -

.مركبات أخرى
فإن مشتقات تحلیل البیروفیك 208ص 4من جدول الوثیقة 

:في الحالتین أ و ب ھي 
A1 أ(األستیل مرافق اإلنزيم(
A2اإليثانول
A3 كرابسحمض اللیمون أو مشتقات من حلقة
في شروط التھوية ) أ(تم الحصول على نتائج الجدول -2

.في الوسط الالھوائي) ب(و نتائج الجدول 
يتشكل البیروفیك انطالقا من تحلیل الغلوكوز في الھیولى -3

.في الحالتین
كحول إيثیلي و (مشتقات يستمر تحلله في الھیولى إلى 

.في الوسط الالھوائي)غاز الفحم
غاز (مشتقات أخرىو يتحلل إلى میتوكندري ينتقل إلى ال

.في الوسط الھوائي ...) الفحم 

علیھايتعرفتفاعالت التحلل السكري و يمثل:2األساسیةللكفاءة 8تحقیق المؤشر 
الظاھرة بمعادلة واحدة إجمالیةيلخصو ATPحصیلة للـ ينجز

على مستوى الھیولى يتحلل الغلوكوز و يعطي في 
حمض البیروفیك في كل الحاالت ، ما ھي المراحل النھاية

ما ھي التي يمر بھا تحلیل الغلوكوز في الھیولى ؟ 
المركبات الوسطیة التي تظھر قبل تشكل البیروفیك ؟

مراحل التحلل السكري في الھیولى-2
212ص 4اعتمادا على معطیات الوثیقة 

.طةبمعادالت بسی10، 7، 6، 3، 1مثل المعادالت -1
استنتج نوع التفاعل الذي حدث في كل حالة اعتمادا -2

: على الحاالت التالیة 
.، تفاعالت أكسدة و إرجاعATP، تركیب الـ ATPإماھة -
.إيجابیة أم سلبیة ؟ علل إجابتكATPھل حصیلة -3
لخص تفاعالت التحلل السكري في معادلة إجمالیة -4

.بسیطة
فاعالت التحلل تيمثل:مؤشر الكفاءة األساسیة

علیھا يتعرفالسكري و 
الظاھرة بمعادلة واحدة يلخصو ATPحصیلة للـ ينجز

.إجمالیة

2Pyruvique + 2ATP + 2NADH,H+

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

مراحل التحلل السكري في الھیولى-2
تمثیل التفاعل-1

1- Glucose + ATP ðGlucose-6-P +ADP
فوسفات       غلوكوز- 6-غلوكوز

3- Fructose-6-P + ATP ð Fructose-1,6Di-P +ADP
فوسفات-6-فركتوزثنائي الفوسفات-1،6-فركتوز 

6-2PGal + 2Pi + 2NAD+ ð2A-1,3Di-PG +
2NADH,H

 A-1,3Di-PG= الفوسفوغلیسريكثنائي 1،3حمض
PGal =فوسفوغلیسرألدھید

7-2A-1,3Di-PG + 2ADP ð 2A-3-PG + ATP
10-2PEP + 2ADP ð  Acide Pyruvique + 2ATP

PEP =فوسفوإينول بیروفیك
ATPإماھة ھي 3و 1التفاعالت -2

أكسدة إرجاعیة 6التفاعالت 
.ATPتركیب 10و 7التفاعالت 

4و نتج 2حیث استھلك )2(+إيجابیةATPحصیلة الـ-3
:المعادلة اإلجمالیة للتحلل السكري-4

Glucose + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ ð
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ھدم البیروفیك على مستوى المیتوكندري انطالقا من مظاھر ذلكيستنتج:2األساسیةللكفاءة 9تحقیق المؤشر 
بین استعمال العناصر المشعة ضمن الغلوكوز أن البیروفیك 

حیث تظھر مشتقات يتعرض للتحلیل داخل المیتوكندري 
ما يختفي البیروفیك عديدة تحتوي على اإلشعاع بین

ما ھي سلسلة التفاعالت التي تحدث في المیتوكندري 
انطالقا من البیروفیك؟

مراحل تفكك حمض البیروفیك: 4النشاط 
)تفاعالت حلقة كرابس(

من طرف المیتوكندري إظھار ھدم البیروفیك -1
EXAOیة بتقناستنادا إلى النتائج التجريبیة المحصل علیھا 

ص 1الممثلة في الوثیقة)بالحاسوبالمدعمبالتجريب (
، ماذا تستنتج ؟) 1(حلل منحنى الوثیقة -.213

ھدم البیروفیك يستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة
على مستوى المیتوكندري انطالقا من مظاھر ذلك

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

مراحل تفكك حمض البیروفیك: 4النشاط 
)تفاعالت حلقة كرابس(

إظھار ھدم البیروفیك من طرف المیتوكندري-1
قبل حقن الیروفیك كان تركیز كل من األوكسجین و غاز -

200µmole/lاألوكسجین عند التركیز : الفحم ثابتین 
50µmole/lو غاز الفحم عند التركیز 

ص تركیز األوكسجین و تزايد تركیز تناق) ز(بعد حقن البیروفیك 
.غاز الفحم 

مل و تھدم البیروفیك و مظاھر استنتج أن المیتوكندري تستع
ذلك امتصاص األوكسجین و طرح غاز الفحم

)المرحلة التمھیدية(في المیتوكندري المرحلة األولى من ھدم البیروفیك يحدد:2األساسیةللكفاءة 10تحقیق المؤشر 
وفیك إلى أستیل مرافق تحويل البیر-2

)أ(اإلنزيم 
أشرح التفاعل الذي الوثیقة مثل المعادلة ثم استنادا إلى 

تمثله 
يحدد المرحلة األولى من :مؤشر الكفاءة األساسیة

)المرحلة التمھیدية(ھدم البیروفیك في المیتوكندري 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

)أ(تحويل البیروفیك إلى أستیل مرافق اإلنزيم-2
بنزع إنزيميبعد دخول البیروفیك إلى المیتوكندري يقوم 

حیث يستقبله مركب مرافق كالبیروفیمن الھیدروجین
+NADH,Hالذي يختزل إلى +NADلإلنزيم 

الذي يطرح على شكل غاز الفحم COOH–ثم الكربوكسیل 
) أ(و يبقي جذر األستیل الذي يثبت على مرافق اإلنزيم 

)أ(مرافق اإلنزيم أستیلالذي يصبح 
يشكل ھذا التفاعل تحضیرا البیروفیك لكي يتعرض لسلسلة 

"حلقة كرابس"من التفاعالت تجري بشكل حلقي 
وع نعلى يتعرفعدد و يحصيعدد جزيئات غاز الفحم المطروحة و يستخرج:2األساسیةللكفاءة 11تحقیق المؤشر 

واحد من الغلوكوز خالل الدورة الواحدةة المختزلة انطالقا من جزيءزيمینالمرافقات اإل
حصیلة أولیة للتحلل السكري و حلقة كرابسينجز

تفاعالت حلقة كرابس-3
214ص 2استنادا إلى الوثیقة 

1،3،4،5،6:استنتج نوع التفاعالت التي حدثت في -1
، تفاعالت ATPتركیب الـ :اعتمادا على الحاالت التالیة(8،

)تفاعالت مزع كربوكسیل تأكسديةأكسدة ، أكسدة ، 
المطروحة خالل مراحل CO2استخرج عدد جزيئات الـ -2

.انطالقا من جزيء غلوكوز واحد الدورة 
حدد نوع و عدد مرافقات اإلنزيم المرجعة خالل الدورة -3

.انطالقا من جزيء غلوكوز واحدة 
.في معادلة إجمالیة بسیطة) أ(لخص التفاعل 

ألولیة للتحلل السكري و حلقة استنتج الحصیلة ا*
( انطالقا من جزيء واحد من الغلوكوز كرابس 

:تخص الحصیلة عدد
ATP , NADH,H+ ,FADH2 ,CO2(

يستخرج عدد جزيئات غاز :مؤشر الكفاءة األساسیة
نوع يتعرف على الفحم المطروحة و يحصي عدد و 

المرافقات اإلنزيمیة المختزلة انطالقا من جزيء واحد من 
.الغلوكوز خالل الدورة الواحدة

الكتاب ينجز حصیلة أولیة للتحلل السكري و حلقة كرابس
+ المدرسي 
السبورة

تفاعالت حلقة كرابس-3
:نوع التفاعالت في -1

الكربونتثبیت األستیل على مركب رباعي : 1التفاعل 
يتم فیه عملیة نزع كربوكسیل وأكسدة وھـو مـا  : 3التفاعل 

décarboxylationلكربوكســیل التأكســدية يســمى بنــزع ا
oxydative.

ADPفسفرة : 4التفاعل 
وإرجـاع  الكربـون تفاعل أكسدة لمركـب ربـاعي   : 5التفاعل 

+FADناقل الھیدروجین 

تفاعل أكسدة: 6التفاعل 
ستيتم نزع الكربوكسیل وانطالقه على شكل غاز الفحم -2

.من الغلوكوز مرات و ذلك انطالقا من جزيء واحد 
مراتست+FADH,Hإلى +FADيتم إرجاع مرافق اإلنزيم -3

.مرتینFADH2إلى +FADو إرجاع 
:في معادلة واحدة) أ(تلخیص التفاعل -4

Pyruvique+NAD++CoAð Acetyl-CoA+NADH,H+ +CO2

خالل عملیة التنفس يتم تحلي الغلوكوز على * 
:مرحلتین 

ى ، يتم خالله التحلل السكري في الھیول
-جزيء من البیروفیك 2تحلل جزيء من الغلوكوز إلى 

2ATPو ينتج -
.+2NADH,Hو -

تتم في المیتوكندري و خاللھا يتم : حلقة كرابس 
:جزيء من البیروفیك 2انطالقا من 

ضیرية حفي المرحلة الت*
+2NADH,Hمرة لكل بیروفیك و تشكیل +2Hنزع يتم -

2CO2ة لكل بیروفیك و انطالق مرنزع الكربوكسیل -
يتعرض C4مركب يثبت جذر األستیل المتبقي على *

انطالقا و ذلك ثالث مرات CO2و بع مرات أر+2Hلنرع 
من جزيء من البیروفیك لیصبح العدد مضاعفا 

بالنسبة لجزيئین من البیروفیك
+8NADH,Hلیتشكل +NADيستقبلھم +2Hمرات 6

2FADH2تشكل لیFADمرتین يستقبلھم 
.واحد لكل بیروفیك ATPكما ينتج -

:لتصبح الحصیلة ھي 

10 NADH,H+ + 2FADH2 + 4ATP+6CO2
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.دور مكونات الغشاء الداخلي للمیتوكندرييثبت :2األساسیةللكفاءة 12تحقیق المؤشر 
)مقر الفسفرة التأكسديةيحدد (

+Hسلوك الغشاء الداخلي للمیتوكندري تجاه يحدد
.ATPعلى تركیب الـ DNPدور األوكسجین و الـ يستنتج

ATPشروط بناء الـ يستنتج 
بالنظر إلى المعادلة اإلجمالیة للتنفس أو مظاھر عملیة 

المرجعة اإلنزيمیةفقات افإن المرالتنفس 
)NADH,H+وFADH2 (في ال تظھر كنواتج لعملیة التنفس

لمرافقات اإلنزيمیة ؟ حین يطرح بخار الماء ؛ فما ھو مصیر ا
و ما ھو مصدر الماء المنطلق ؟

و أين يتم ذلك ؟.توقع مصیر ھذه المرافقات
الفسفرة التأكسدية: 5النشاط 

دور الغشاء الداخلي للمیتوكندري-1
1التجربة 

:215ص 1نتائج التجربة استنادا إلى 
ما ھي المعلومات التي تقدمھا التجربة فیما يخص دور -

)الغشاء و اإلنزيم( غشائیةلحويصالت الامكونات 
2التجربة 

الموضحة في 215ص 2باالعتماد على نتائج التجربة 
:2الوثیقة 

.2حلل منحنى الوثیقة -1
مبرزا مصدر DNPحدد تأثیر كل من األكسجین و مادة الـ -2

H+ عند إضافةO2.
خارج المیتوكندري ثم عودته إلى pHعلل انخفض الـ -3

.ة األصلیة الوضعی
إلى الوضعیة األصلیة في غیاب و pHقارن زمن عودة الـ -4

.قدم تفسیرا لذلك. DNPفي وجود الـ 
3التجربة

216ص 3التي تبینھا الوثیقة 3انطالقا من نتائج التجربة
ATPاستنتج شروط تركیب الـ -

الغشاء دور مكونات ثبت ي:مؤشر الكفاءة األساسیة
)مقر الفسفرة التأكسديةيحدد (.يللمیتوكندرالداخلي 

+Hسلوك الغشاء الداخلي للمیتوكندري تجاه يحدد
.ATPعلى تركیب الـ DNPدور األوكسجین و الـ يستنتج
ATPشروط بناء الـ يستنتج 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

الفسفرة التأكسدية: 5النشاط 
دور الغشاء الداخلي للمیتوكندري-1

1التجربة 
نقل اإللكترونات يتم على ء على نتائج التجربة فإن بنا-

يتم ATPو بناء الـ مستوى الغشاء الداخلي للمیتوكندري 
عندما تكون )ATP synthaseإنزيم ( بواسطة الكرات المذنبة 

.مرتبطة مع بعضھا في الغشاء F0و F1أجزاؤھا 
2التجربة 

7=يكون الوسط الخارجي لمعلق المیتوكندري معتدال -1
ينخفض بسرعة في أقل من ثانیة و عند حقن األوكسجین 

تدرجیا pH=7السابقة الحالة، ثم يعود إلى 1=حتى القیمة 
إلى pHيعود الـDNPمادة الـ ندقائق ، لكن عند حق4خالل 

.الوضع األول بسرعة
يزيد األوكسجین من تركیز البروتونات في الوسط الخارجي -2
)pHـ من درجة الحیث ينخفض (

حیث من تركیزھا في الوسط الخارجي DNPبینما يقلل الـ 
.pHيرفع من درجة الـ 

الذي يزيد من حموضة الوسط الخارجي عند +Hينتج الـ 
حتما من أكسدة معطي اإللكترونات إضافة األكسجین 

TH,H+ داخل المیتوكندري.
عند في الوسط الخارجي بسرعة pHيعلل انخفاض الـ-3

ألوكسجین بخروج البروتونات بسرعة من داخل إضافة ا
و االسترجاع التدريجيإلى الوسط الخارجي المیتوكندري 

بنفاذية في الوسط الخارجي pH7للـ )التدريجیةالعودة (
و دخولھا ببطء إلى الغشاء الداخلي للمیتوكندري 

.المیتوكندري 
في تدريجیا و 7إلى القیمة pHيعود الـ DNPفي غیاب الـ -4

.الخارجي بسرعة pHيسترجع الـ DNPوجود الـ 
على نفاذية الغشاء الداخلي DNPبتأثیر مادة الـ يفسر ذلك 

.للمیتوكندري حیث تجعله أكثر نفاذية
3التجربة 

تركیب الـ استنتج أن 216ص 3من شروط و نتائج التجربة -
ATP يتم بواسطة الـATPsynthase أي الكرات المذنبة

أكثر (حموضةيكون الوسط الداخلي للمیتوكندري أكثر عندما
من الوسط الخارجي ) +Hتركیز من 

:2األساسیةللكفاءة 13تحقیق المؤشر 
آلیة الفسفرة التأكسدية-2
حدد اآللیة الفیزيائیة 4باستغالل معطیات الوثیقة -1

اإللكترونات في السلسلة التنفسیة معتمدا على قال النت
.ة اإلرجاعیةقیم األكسد

خارج المیتوكندري في التجربة pHعلل انخفاض الـ -2
.باستعانة بمخطط الفسفرة التأكسديةالثانیة 

أحسب فرق كمون األكسدة اإلرجاعیة بین الثنائیتین -3
NAD/NADH,H+ و الناقلT2 . ؟ماذا تستنتج

إذا علمت أن ھذا الفرق في الكمون يمثل طاقة متحررة -4
الفسفرة ذه الطاقة مستعینا بمخطط فیما تستعمل ھ

.التأكسدية 
حدد المستقبل األخیر لإللكترونات في السلسلة -5

.التنفسیة 
من أكسدة المتحررةأن الطاقة إذا علمت*

NADH,H+ 3تعادلATP و أن الطاقة المتحررة من
، أحسب الحصیلة 2ATPتعادل FADH2أكسدة 

الناتجة ) ATPعدد الـ(الطاقوية القابلة لالستعمال 
.جزيئة غلوكوز عن ھدم 

المعلومات المتوصل إلیھا من انطالقا من: خالصة 
النشاطات السابقة 

5ضع عنوانا للوثیقة -1
5اكتب بیانات الوثیقة -2
؟) أ ، ب ، ج ( ماذا تمثل األحرف -3

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

آلیة الفسفرة التأكسدية-2
ل اإللكترونات عبر نواقل السلسلة التنفسیة وفقا تنتق-1

من العالي إلى الكمون : الختالف كمون األكسدة اإلرجاعیة 
.المنخفض 

عند إضافة خارج المیتوكندري pHيعلل انخفاض الـ -2
األوكسجین بتدخل بعض النواقل في السلسلة التنفسیة 

 (T1, T3 ,T5)لمسافة في نقل البروتونات من الحشوة إلى ا
و ذلك خالل انتقال بین الغشائین و من ثم الوسط الخارجي 

.الكترونات عبرھا 
NADH,H+/NADللثنائي فرق كمون األكسدة اإلرجاعیة -3

فولط 0.32- ھو 
.فولط 0.05ھو T2و للناقل 
.فولط 0.27بـ T2أكبر من كمون +NADH,Hكمون فیكون 

و تضیع T2إلى +NADH.Hو منه فإن اإللكترون ينتقل من 
.فولط من الطاقة0.27

تستغل في نقل البروتونات عكس تدرج تركیزھا أي من -4
؛ إلى المسافة +NADH,H الحشوة حیث تنتج عن أكسدة 

.T1بواسطة بین الغشائین و منه الوسط خارج المیتوكندري 
في السلسلة التنفسیة ھو المستقبل األخیر لإللكترونات -5

ث يستقبل اإللكترونات و البروتونات التي األوكسجین ، حی
حسب لیتشكل الماءةالمذنبتتعود إلى الحشوة عبر الكرا

:المعادلة التالیة 
2e- + 2H+ + 1/2O2 ð H2O
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الناتجة عن أكسدة -eو الـ +Hأحص عدد الـ *
غلوكوز و منه انطالقا من جزيئة واحدة من الالنواقل 

.الالزمة الستقبالھا O2عدد جزيئات الـ 
أكتب المعادلة اإلجمالیة على ضوء ھذه  المعطیات 

للظاھرة
:مؤشر الكفاءة األساسیة

.في السلسلة التنفسیة -eاآللیة الفیزيائیة النتقال يحدد
خارج pHفي خفض درجة الـ -eدور نواقل يستخرج

من الحشوة إلى -eي نقل دور النواقل ف( المیتوكندري 
)المیتوكندريالمسافة بین الغشائیة و منه خارج

المستقبل األخیر لإللكترونات في السلسلةيحدد
.و يكتب معادلة التفاعلالتنفسیة

.لجزيئة من الغلوكوزATPمن الـ يحسب الحصیلة الطاقوية 

حساب الحصیلة الطاقوية القابلة االستعمال *
:انطالقا من جزيئة واحدة من الغلوكوز ھي 

غلوكوز ينتج عن التحلیل السكري لجزيئة من ال
ATP + 2 NADH,H+

كما ينتج عن ھدم نفس الجزيئة في المیتوكندري 
2ATP + 8 NADH,H+ + 2FADH2

فتكون الحصیلة انطالقا من جزيئة من الغلوكوز ھي 
4ATP + 10 NADH,H+  + 2 FADH2

4 ATP + 10× 3ATP + 2× 2ATP = 38 ATP
مخطط مراحل التنفس : 5عنوان الوثیقة -1

)في الوسط الھوائيھدم الغلوكوز (
كتابة البیانات -2

+NADH,H/3بیروفیك/2غلوكوز/1

4/ATP5/  6غاز الفحم/FADH27/  أوكسجین
.ماء /8

فسفرة / جحلقة كرابس /تحلل سكري   ب/ أ-3
.تأكسدية

10يتشكل خالل ھدم جزيئة من الغلوكوز  *
NADH,H+ 2وFADH2 24و بالتاليH+ يلزم

لتكتب المعادلة 12H2Oلتشكي 6O2الستقبالھا 
:اإلجمالیة على الشكل التالي

C6H12O6 + 6O2 + 6H2Oð 6CO2 + 12H2O +
38ATP

و ) انطالق غاو الفحم و تشكل الكحول اإليثیلي(على مظاھر التخمر الكحولي يتعرف:2األساسیةللكفاءة 13تحقیق المؤشر 
ینعدم لزوم األوكسجيستنتج

الكامنة في ةآلیات تحويل الطاق/ثانیا : 6النشاط 
.الوسط الھوائي 

كما تعیش الخمیرة و تتطور في الوسط الھوائي حیث 
لتستعمله في أكسدة المادة العضويةيتوفر األوكسجین

فأن نفس الفطر يتطور و يعیش في الوسط ) الغلوكوز ( 
ف يحصل الالھوائي و يستھلك من أجل ذلك الغلوكوز ؛ كی

الغلوكوز ھدم على الطاقة القابلة لالستعمال انطالقا من 
في الوسط الھوائي؟

ھدم الغلوكوز في غیاب األوكسجین-1
218ص1نتائج التجربة شروط و استنادا إلى 

حلل المنحنى ، ماذا تستنتج ؟-
:مؤشر الكفاءة األساسیة

انطالق غاو الفحم و (على مظاھر التخمر الكحولي يتعرف
عدم لزوم األوكسجین يستنتجو ) ل الكحول اإليثیليتشك

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

الكامنة في ةآلیات تحويل الطاق/ثانیا : 6النشاط 
.الوسط الھوائي 

ھدم الغلوكوز في غیاب األوكسجین-1
األوكسجین في الوسط مند بداية التجربة تركیزيتناقص 

.ثانیة200لینتھي بعد 
و اإليثانول مند بداية التجربة كیز غاز الفحم في حین يتزايد تر

.حتى نھايتھا 
استنتج أن الخمیرة تقوم بھدم الغلوكوز إلى غاز الفحم و 

.إيثانول في غیاب األوكسجین

الفرق في مردود الخمیرة في الحالتینيستنتج:2األساسیةللكفاءة 14تحقیق المؤشر 
عندما تستھلك ھل تنتج أو تستفید الحمیرة بنفس القدر

نفس الكمیة من الغلوكوز ؟
التنفس و التخمر؟ھل يتشابه مردود الظاھرتین 

تطور كتلة الخمیرة في وجود و في غیاب -2
.األوكسجین

بناء على شروط و نتائج التجربة 
، ماذا تستنتج حول مردود حلل نتائج التجربة-1

إنتاج الخمیرة في الحالتین؟
خمیرة في الوسطین قارن بین تطور كتلة ال-2

.علل ذلك . )ھوائي  و ال ھوائي(
الفرق في مردود يستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة

الخمیرة في الحالتین

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

تطور كتلة الخمیرة في وجود و في غیاب -2
.األوكسجین

في %75تتناقص شفافیة الوسط انطالقا من القیمة -1
:الحالتین 

الالھوائي تتناقص بشكل ضعیف لتصل حوالي في الوسط 
.دقیقة 90بعد 60%

لتصل إللى بینما تتناقص بشكل سريع في الوسط الالھوائي 
).د90(بعد نفس المدة من الوقت %10القیمة 

و ينتج تناقص شفافیة الوسط عن زيادة عدد خاليا الخمیرة 
صت زيادة مردود إنتاج الخمیرة ، و علیه فكلما نقيبالتال

:شفافیة الوسط أكثر كان نتیجة زيادة مردود إنتاج الخمیرة
فیكون ھذا المردود أعلى في الوسط الھوائي مقارنة بالوسط 

. الالھوائي
يكون تطور كتلة الخمیرة في الوسیط الھوائي أكبر من -2

و يعلل ذلك بكمیة الطاقة الناتجة عن تحلل الوسط الالھوائي 
توفرت الطاقة بكمیة ین حیث كلما و ھدم الغلوكوز في الحالت

.أكبر في الوسط كانت كتلة الخمیرة المتشكلة أكبر 

بین الحصیلة الطاقوية لكل من التنفس و التخمريقارن:2األساسیةللكفاءة 15تحقیق المؤشر 
مقارنة للحصیلة الطاقوية آللیتي دراسة -3

التنفس و التخمر
219ص 3استناد إلى معطیات الوثیقة 

حدد كمیة الطاقة الناتجة عن ھدم جزيئة واحدة من -1
.الغلوكوز أثناء كل آلیة 

طاقوي لكل من التنفس و التخمر المردود القارن بین-2

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

دراسة مقارنة للحصیلة الطاقوية آللیتي -3
التنفس و التخمر

و قد تم ATPجزيئة من الـ 38التنفس يتم إنتاج حالل -1
.حسابھا من قبل 

فقط 2ATPخالل التخمر يتم إنتاج 
.و ھذا انطالقا من جزيئة واحدة من الغلوكوز 
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جزيئة معبرا عنه بالنسبة المئوية من الطاقة الكامنة في 
ADPإذا علمت أن تشكیل جزيئة من الـ الغلوكوز من 

30.5Kjيستھلك 
الحصیلة الطاقوية بین يقارن:مؤشر الكفاءة األساسیة

لكل من التنفس و التخمر 

الطاقوي النسبة المئوية من الطاقة الكامنة يمثل المردود-2
ستعمالالمستفاد منھا أي التي حولت إلى طاقة قابلة لال

ة التنفس أو التخمربواسطة ظاھر

:ھو فتكون في حالة التنفس 
30.5×38×100/2860=40.52%

:و في حالة التخمر ھو 
30.5×2×100/2 =2.13%

يستنتج طريقة تجديد نواقل الھیدروجین في حالة التخمر:2األساسیةة للكفاء16تحقیق المؤشر 
التخمر بمعادلة إجمالیة بسیطةيلخص

إن استمرار تفاعالت التنفس  أو التخمر يستدعي توفر 
تجديد نواقل الھیدروجین ، كیف يتم ذلك خالل التخمر ؟

إظھار كیفیة تجديد نواقل الھیدروجین خالل -4
التخمر

و معلوماتك حول التنفس220ص 4ا من الوثیقة انطالق
المرافقات اإلنزيمیة في كل من التنفس قارن آلیة تجديد -

.و التخمر
مثل بمعادلة 6باستعمال معطیات النشاط *

إجمالیة بسیطة ظاھرة التخمر انطالقا من جزيئة 
ز واحدةوكوغل
انطالقا من المعلومات المتوصل إلیھا من خالل *

السابقة النشاطات 
5ضع عنوانا للوثیقة -1
5اكتب بیانات الوثیقة -2
؟سأ ، : ماذا تمثل األحرف -3
مخططا تلخص فیه مجموع الظواھر التي تم أنجز *

التطرق إلیھا في النشاطات السابقة لتحويل 
الطاقة الكیمیائیة الكامنة في الوسط الالھوائي

اقل طريقة تجديد نويستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة
.الھیدروجین في حالة التخمر

التخمر بمعادلة إجمالیة بسیطةيلخص

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

إظھار كیفیة تجديد نواقل الھیدروجین خالل -4
التخمر

خالل التخمر يتم إنتاج نواقل للھیدروجین مختزلة
)NADH,H+( خالل مرحلة التحلل السكري التي يشترك

.فیھا مع التنفس 
شكل البیروفیك في نھاية التحلل السكري يتم نزع بعد ت

الكربوكسیل منه إلنتاج األستیل األلدھیدي يختزل ھذا 
+NADH,Hاألخیر بواسطة ھیدروجین المرافق اإلنزيمي  

.فیتجدد الناقل بصورته المؤكسدةيتأكسد الذي 
معادلة التخمر *

Glucose (6C) + 2ADP + 2Pið
                                     2Ethnol +2CO2 + 2ATP

*
مخطط آلیة التخمر الكحولي: 5عنوان الوثیقة -1
:كتابة البیانات–2
NADH,H+4/ATP5/ CO2/3بیروفیك  /2غلوكوز  /1

6/Ethanol
تخمر كحولي/ تحلل سكري  س/أ-3

C6H12O6

2ADP + 2Pi2NAD+

2ATP2NADH.H+

2CH3-CO-COOH

2CO2

2CH3-CHO

2CH3-CH2-OH

2NAD+

2NADH.H+

ري
سك

ل 
حل

ت
لي

حو
 ك

مر
تخ

مخطط تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة إلى قابلة لالستعمال في الوسط الالھوائي
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