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 :التمرين األول

أٌ انثزٔس انًُرشح ذًرض غاص األٔكسعٍٛ يًا ٚفسش طؼٕد : انًؼهٕياخ انرٙ َسرخهظٓا يٍ دساسح ْزِ انُرائط -أ-1

 .انًؽهٕل انًهٌٕ ، ٔذغشغ غاص شاَٙ أٔكسٛذ انكاستٌٕ يا ٚفسش ذؼكش ياء انكهس 

 :انًالؼظاخ األخشٖ -ب

 .اسذفاع دسظح انؽشاسج *

 .ظٕٓس لغشاخ يائٛح فٙ ظذاس األَثٕب *

 .انرُفس : انظاْشج -ض

 :انًؼادنح 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂
 إَضًٚاخ ذُفسٛح
        6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂 + 38𝐴𝑇𝑃 

 :فٙ انساػاخ األٔنٗ يٍ انرعشتح -أ-2

 .َالؼظ طؼٕد انًاء انًهٌٕ -

 .ذؼكش ياء انعٛش -

 ذضاٚذ سشٚغ نكرهح انخًٛشج -

 .اسذفاع دسظح انؽشاسج -

تؼذ يذج أعٕل ٚرؼكش ياء انعٛش فمظ ٔال ٚظؼذ انًؽهٕل انًهٌٕ كًا َالؼظ ذضاٚذ عفٛف فٙ كرهح انخًٛشج ؼٛس -ب

 .ذمٕو انخًٛشج تؼًهٛح انرخًش نُفار األٔكسعٍٛ 

 :انًؼادنح

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP 

 : التمرين الثاني

 .انصغش :انعضء انًؤعش -أ-1

 :يًٛضاذّ 

 خهٛراٌ ؼاسسراٌ كهٕٚرا انشكم ذؽظشاٌ يساو -

 .ظذاس سهٛهٕص٘ سًٛك فٙ ظٓح انًساو -

 .ْٕٛنٗ ذسثػ فٛٓا انظاَؼاخ انخضشاء -

 .فعٕج َايٛح -

 .انشسى انرخغٛغٙ نهصغش -ب

 .يمغغ ػشضٙ فٙ شغش : ػُٕاٌ -ض

  ساعات 3
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-5غشفح ذؽد شغشٚح ، - 4يساو ، - 3خهٛراٌ ؼاسسراٌ ، -  2،  (انخالٚا انثشاَشًٛٛح )خالٚا انثششج -1: انثٛاَاخ 

 .خالٚا تشاَشًٛٛح ٚخضٕسٚح 

 .انؼُظش أ ْٙ انظاَؼاخ انخضشاء -أ- 2

  .CO2انغاص ْٕ -α-ب

β- انرشكٛة انضٕئٙ : انظاْشج. 

 .َؼى ، ؼٛس عشغ األٔكسعٍٛ يٍ َٕاذط ػًهٛح انرشكٛة انضٕئٙ 

 فٙ CO2،نؼذو إيرظاطّ تًُٛا ٚرُالض  ذشكٛض ال  (ال ًٚرض) شاترا فٙ انٕسظ CO2فٙ انظالو ٚثمٗ ذشكٛض انـ -ض

 .انضٕء َرٛعح إيرظاطّ فٙ انٕسظ 

 . ٔظٕد انضٕء CO2يٍ ششٔط إيرظاص انـ : َسرخهض 

 

 :التمرين الثالث

  .CO2ٚسرؼًم انثٕذاسٕٛو إليرظاص -1

 . انًاء انًغهٙ نرٕلٛف َشاط انظاَؼاخ 
 .انكؽٕل انًغهٙ نُضع انٛخضٕس 

 .انكشف ػٍ انُشاء : ياء انٕٛد 
  .CO2 ذهَٕد انٕسلح تاألطفش نغٛاب انُشاء ؼٛس نى ٚرى ذشكٛة انًادج انؼضٕٚح نغٛاب ال : 01انٕسلح سلى -2

 تاألصسق انثُفسعٙ نٕظٕد انُشاء  : 02انٕسلح سلى  

 . ٔانًاء ٔاأليالغ انًؼذَٛح ٔانٛخضٕس CO2 َسرُرط يٍ ششٔط ذشكٛة انًادج انؼضٕٚح ٔظٕد انضٕء ٔ انـ-3

 :يؼادنح 

6CO2 + 12H2O
 ٚخضٕس ، ضٕء
        C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 

  فٙ ٔظٕد انثشَٛك CO2ػذو انرهٌٕ تاألصسق انثُفسعٙ نغٛاب انُشاء ٔرنك نؼذو إيرظاص ال -4 

 :الوضعية 

 : 01تحليل الوثيقة 

ذرهٌٕ ٔسلح  ذهٌٕ ٔسلح انثسراٌ األٔل تاألصسق انثُفسعٙ ، تؼذ َضع انٛخضٕس ٔيؼايهرّ تًاء انٕٛد ،تًُٛا ال: شكم أ
 .انثسراٌ انصاَٙ ، ؼٛس ذشكة أٔساق انثسراٌ األٔل انُشاء تًُٛا أٔساق انثسراٌ انصاَٙ ال ذشكة انُشاء 

ػُذ يؼايهح يؽرٕٖ انهؽاء ألشعاس انثسراٌ األٔل تًؽهٕل فٓهُغ َالؼظ ذهٌٕ تاألؼًش األظٕس٘ نٕظٕد :انشكم ب
سكشٚاخ تسٛغح فٙ انُسغ انكايم ، تًُٛا ال ٚرهٌٕ يؽرٕٖ انهؽاء فٙ انثسراٌ انصاَٙ ٔرنك نغٛاب انسكشٚاخ انثسٛغح 

 .فٙ انُسغ انكايم 
 :02تحليل الوثيقة 

 فٙ انًادج انؼضٕٚح  انًشكثح تًُٛا فٙ CO2 ٚرى ذشكٛة انًادج انؼضٕٚح فٙ ٔظٕد انضٕء ٔانٛخضٕس ؼٛس ٚذيط ال

 .غٛاب انضٕء الٚرى ذشكٛة انًادج انؼضٕٚح نؼذو ؼذٔز انرشكٛة انضٕئٙ 
 :03تحليل الوثيقة 

 : فٙ انثسراٍَٛ فٙ انضٕء ٔانظالو CO2 ًٚصم انًُؽُٗ ذغٛش ذشكٛض انـ

 ـ فٙ انثسراٍَٛ األٔل ٔانصاَٙ ، ؼٛس ٚمٕو انُثاخ تؼًهٛح انرُفس أٍٚ ٚرى عشغ الCO2 ٚضداد ذشكٛض انـ: فٙ انظالو 

CO2. 

فٙ انثسراٌ األٔل َرٛعح ايرظاطّ  خالل ػًهٛح انرشكٛة انضٕئٙ ، ٔٚسرًش CO2 ٚرُالض ذشكٛض انـ: فٙ انضٕء 

  .(ذُفس) تانرضاٚذ فٙ انثسراٌ انصاَٙ َرٛعح عشؼّ CO2 ذشكٛض ال

َسرخهض أٌ سثة ذشاظغ انًُٕ ْٕ غٛاب انضٕء ألٌ يٍ ششٔط ذشكٛة انًادج انؼضٕٚح انضشٔسٚح نهًُٕ ْٕ 

 .انضٕء 


