األسئلة
 )1اختر االجببت من بين االقىاش :
 -1صؼٕع ثنشؼيشثس ثنؾزسيز ثنًًضهز يٍ  ...............دجنؾزس
[ ثنًُـوز ثنًغضذيًز – ثنوهُغٕر – يُـوز ثإلعضـجنّ – ثنوًّ ثنُجييز ]
 -2يٍ ثنًـزيجس ثنكذشٖ نهُذجس ػُظش [ .............ثألنٕيُيٕو – ثنُيضشٔؽيٍ – ثألكغؾيٍ – ثنكهٕس ]
 -3يضى ثيضظجص ثنـجهز ثنؼٕةيز ثنالصيز نؼًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ دٕثعـز ..........
[ طلجةـ ثنؾشثَج – ثنغضشٔيج – ؽضيتجس ثنكهٕسكيم – فذيذجس ثنُشج]
 -4أفذ ثنُظجةش أكجد كٗ ثنكشق ػٍ ثنضلجػالس ثنالػٕةيز ]12C،35S،18O ،14C [..................
 -5يضأعش كؼم ثإلَضيى دـ..............
[ دسؽز  PHكوؾ – دسؽز ثنقشثسر كوؾ – َٕع ؽضيتجس ثنـزثء – دسؽز ثنقشثسر ٔ ]PH
 -6يضٕهق ػًم إَضيى ثنضيجنيٍ كٗ ثنًؼذر دغذخ ...............
[ َوض كًيز ثإلَضيى – صقٕيم كم ثنُشٕيجس إنٗ عكشيجنضٕص – ثخضالف  -PHإخضالف دسؽز ثنقشثسر]
 -7صؤعش ثنؼظجسر ثنًؼذيز كٗ ثإلَغجٌ ػهٗ ...............
[ ثنُشج – ثنذشٔصيُجس – ثنذٌْٕ – ثنليضجييُجس ]
 -8يلشص إَضيى ثالَضشٔكيُيض يٍ ..............

[ ثنًؼذر – ثاليؼجء ثنذهيوز – ثنلى – ثنذُكشيجط]

 -9ثأليجكٍ ؿيش ثنًهؾُُّ كٗ ؽذثس ثنٕػجء ثنخشذٗ صغًٗ ................
[ ثنُوش – ثنغـٕس ثنـشدجنيز – ثنوظيذجس – ثنؼذيغجس]
 -11أهظٗ ثسصلجع نهًجء دجنخجطيز ثنشؼشيز كٗ أػين ثألَجديخ ........عى
[ ] 351 – 35 – 151 – 15
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 -11يظم ثنًجء إنٗ هًى ثألشؾجس ثنؼجنيز َضيؾز ظجْشر [ ثنضششح – ثنخجطيز ثنشؼشيز – ثنؼـؾ ثنؾزسٖ –
هٕٖ ثنضًجعك ٔثنضالطن ٔ هٕٖ ثنشذ ثنُجشتز ػٍ ثنُضـ ]
 -12ثنؼظخ ثنقجةش [ يغشع يٍ ػشدجس ثنوهخ – يوهم يٍ ػشدجس ثنوهخ – يضيذ يٍ يؼذل ثنضُلظ – يوهم يٍ
يؼذل ثنضُلظ]
 -13يذهؾ ػذد كشيجس ثنذو ثنذيؼجء كٗ ثنذو فٕثنٗ  ..........خهيز  /يههيى3
[ عذؼز ثالف – 251أنق –  415يهيٌٕ –  5يهيٌٕ ]
 -14صضقـى كشثس ثنذو ثنقًشثء دؼذ .............يٕيجً
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 -15ػُذيج يظجح ثإلَغجٌ دجنضٓجح كٗ ثنضثةذر ثنذٔديز يظٓش كٗ ديّ صيجدر كٗ ػذد
[ ثإلَضيًجس – ثنكشيجس ثنذيؼجء – ثنظلجةـ ثنذيٕيز – ثنكشيجس ثنقًشثء]
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 )2أكتب انمصطهح انعهمً :
 .1ثنذسثعز ثنؼهًيز نهـزثء ٔثنـشم ثنًخضهلز ثنضٗ صضـزٖ دٕثعـضٓج ثنكجةُجس ثنقيّ

(

)

 .2كجةُجس فيّ صقظم ػهٗ ثنًشكذجس ثنـزثةيز ػجنيز ثنـجهز يٍ أؽغجو كجةُجس فيز أخشٖ

(

)

 .3كجةُجس صقظم ػهٗ ؿزثةٓج يٍ ثنذوجيج ثنًضقههز نهكجةُجس ثنقيز.

(

)

 .4ثنؼـؾ ثنًغذخ الَضوجل ثنًجء خالل ثألؿشيز شذّ ثنًُوزِ.

(

)

 .5هذسر ثالؿشيز ثنذالصييز ػهٗ ثخضيجس دؼغ ثنؼُجطش دٌٔ ؿيشْج ٔثنغًجؿ نٓج دجنذخٕل

(

)

 .6فشكز أٖ يجدر خالل ؿشجء ثنخهيز ػُذيج يهضيٓج ؿجهز كيًيجةيز.

(

)

 .7ػُظش ْجو كٗ صكٕيٍ ثنًشكذجس ثنُجههز نهـجهز أعُجء ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ.

(

)

 .8ػُجطش يقضجػ إنيٓج ثنُذجس نضكٕيٍ دؼغ ثالَضيًجس ثنًغجػذر الصًجو ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ( .

)

 .9ثنُجصؼ ثنغجَٕٖ نؼًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ كٗ ثنُذجصجس ثنشثهيز.

(

)

 .11ثنًكجٌ ثنشةيغٗ نضذجدل ثنـجصثس دثخم ٔسهز ثنُذجس.

(

)

 .11ثنًشكخ ثألٔل ثنغجدش كيًيجةيج ثنُجصؼ ػٍ ثنذُجء ثنؼٕةٗ.

(

)

 .12صقٕيم ؽضيتجس ثنـؼجو ثنكذيشر إنٗ ؽضيتجس طـيشر دٕثعـز ثنضقهم ثنًجةٗ أٔ ثالَضيًجس (

)

 .13يجدر دشٔصيُيز نٓج خظجةض ثنؼٕثيم ثنًغجػذِ َضيؾز هذسصٓج ػهٗ ثنضُشيؾ ثنًضخظض

(

)

 .14إَضيى يقهم ثنذشٔصيٍ يجةيج إنٗ ػذيذثس ثنذذضيذثس كٗ ٔعؾ ههٕٖ.

(

)

 .15ؿشيوز يضى دٓج ثيضظجص هـيشثس ثنذٍْ ثنضٗ نى يضى صقهيهٓج يجةيج.

(

)

 -16خاليج صؼضذش ثيضذثد نذؼغ خاليج ثنذششر كٗ ؽزٔس ثنُذجس

(

)

 -17أٔل يشكخ ػؼٕٖ عجدش كيًيجةيجً يُضؼ يٍ ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ

(

)
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(

 -18فذيذجس هشطيز ثنشكم صًضذ كٗ ػوٕد دثخم ثنذالعضيذر ثنخؼشثء
 -19ػذٕس ثنًٕثد ثنـزثةيز ثنًٓؼٕيز إنٗ ثنذو أٔ ثنهيًق

)
(

)

 -21ػًهيز يضى كيٓج صقٕيم ثنًٕثد ثنـزثةيز ثنذغيـز إنٗ يٕثد يؼوذر صذخم كٗ صشكيخ ثنؾغى

(

)

 -21خهيز رثس َٕثر صؼًم ػهٗ صُظيى ثنؼًهيجس ثنقيٕيز نألَذٕدز ثنـشدجنيز

(

)

 -22ػوذر ػظذيز صُظى دهجس ثنوهخ كضخلغ أٔ صضيذ يٍ يؼذنّ

(

)

 -23أٔػيز دهيوز يؾٓشيز صظم ديٍ ثنضلشػجس ثنششيجَيز ٔثنضلشػجس ثنٕسيذيز

(

)

 -24ؽغيًجس طـيشر ؿيش خهٕيز صُشأ يٍ َخجع ثنؼظجو ٔنٓج دٔس كٗ صؾهؾ ثنذو دؼذ ثنؾشؿ

(

)
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 )3عهم:
 )1صؼضذش ثنضـزيز كٗ ثنُذجصجس ثنخؼشثء رثصيز ديًُج كٗ ثالَغجٌ ؿيش رثصيز
............................................................................................................
 )2صضؾذد خاليج ثنشؼيشثس ثنؾزسيز دجعضًشثس.
............................................................................................................
 )3صلشص ثنشؼيشر ثنؾزسيز يجدر نضؽز.
............................................................................................................
 )4صؼًم ثنشؼيشر ثنؾزسيز كؾٓجص أعًٕصٖ.
............................................................................................................
 )5صغضٓهك ثنخهيز ؿجهز اليضظجص ثآليَٕجس ػذ ثنضذسػ كٗ ثنضشكيض
............................................................................................................
 )6ثنغــ ثنؼهٕٖ نهٕسهز أكغش أخؼشثسث يٍ عـقٓج ثنغلهٗ.
............................................................................................................
 )7يـهن ػهٗ يشكذٗ  ATP ‘ NADPH2يشكذٗ ثنـجهز ثنضغذيضيز.
............................................................................................................
 )8ػشٔسر يؼؾ ثنـؼجو ؽيذث كٗ ثنلى خجطز ثألؿزيز ثنُشٕيز.
............................................................................................................
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 )9صؼضذش ػًهيز ثنذهغ كؼم يُؼكظ يُغن.
............................................................................................................
 )11ال صٓؼى ثنًؼذِ َلغٓج.
............................................................................................................
َ )11شجؽ ثنكذذ يقغٍ كلجءِ ػًهيز ثنٓؼى.
............................................................................................................
 )12ػشٔسر ثخضالؽ ثنذٌْٕ دجنؼظجسِ ثنظلشثٔيز.
............................................................................................................
 ) 13يلشص ثنذُكشيجط إَضيى ثنضشدغيُٕؽيٍ كٗ طٕسر ؿيش َشـز ديًُج يلشص ثألييهيض كٗ طٕسِ َشـز.
............................................................................................................
ٔ )14ؽٕد خًيالس دهيوز صًضذ يٍ ثنـذوز ثنـالةيز نهخًالس.
............................................................................................................
 )15صًش كيضجييُجس  K,E D,Aدجنـشين ثنهيًلجٖٔ ٔ ال صًش دجنـشين ثنذيٕٖ ػُذ ثيضظجطٓج دجنخًالس.
............................................................................................................
 )16صغًٗ ثنًـزيجس ثنظـشٖ دجنؼُجطش ثألعشيّ
............................................................................................................
 )17هذسر ثنكهٕسكيم ػهٗ ثيضظجص ثنؼٕء
............................................................................................................
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 -18يـهخ ثنهٌٕ ثألخؼش ػهٗ أنٕثٌ ثألطذجؽ ثألخشٖ كٗ ثنذالعضيذر
............................................................................................................
 -19يضٕهق ػًم إَضيى ثنضيجنيٍ كٗ ثنًؼذر
............................................................................................................
 -21يقجؽ ثنوهخ دـشجء ثنضجيٕس
............................................................................................................
 -21ػُذ ثعضؼًجل عًجػز ثنـذيخ كٗ ثنكشق ػهٗ ثنًشيغ يغًغ طٕصيٍ يخضهليٍ نذهجس ثنوهخ
............................................................................................................
 -22ال يضؾهؾ ثنذو ػجدر دذثخم ثألٔػيز ثنذيٕيز
............................................................................................................

 -3وضح ببنرسم فقط مع كتببت انبيبنبث:
 .1صشكيخ ثنشؼيشِ ثنؾزسيز .عى ثركش ثنًالءيز ثنٕظيليز نٓج.
 .2صشكيخ ثنذالعضيذِ ثنخؼشثء يغ كضجدز ثنذيجَجس.
ٔ .3ػغ ثنؾشثَج كٗ ثنذالعضيذِ ثنخؼشثء .عى ثركش ثنضلجػالس ثنضٗ صقذط كٗ ثنؾشثَج.
 .4يخـؾ يٕػـ ثنضلجػالس ثنؼٕةيز كٗ ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ.
 .5آنيز ػًم ثالَضيى.
 .6صشكيخ ثنخًالس.عى كغشكيق يضى ثيضظجص ثنليضجييُجس ثنزثصيز كٗ ثنًجء يٍ خالل ثنخًالس فضٗ صظم نهوهخ.
 .7ثنضلجػالس ثنؼٕةيز

منتصف الفصل الدراسي األول

7

 .8ثنضلجػالس ثنالػٕةيز
 .9هـجع ؿٕنٗ كٗ ثنهقجء
.11

ثألٔػيز ٔثنوظيذجس

.11

صشكيخ ثنوهخ

.12

ثنشؼيشثس ثنذيٕيز

 -4مب وظيفت االجساء االتيت:
 )1ثنشؼيشر ثنؾزسيز
............................................................................................................
 )2ثنُغيؼ ثنؼًجد٘
............................................................................................................
 )4ثنؾشثَج
............................................................................................................
 )5ثنغضشٔيج
............................................................................................................
 )6نغجٌ ثنًضيجس
............................................................................................................
 )7ثنًشا
............................................................................................................
 )8ثنخًيالس
............................................................................................................
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-5

ثنًٕثد ثنـزثةيز
......)1(......

......)3(......

......)5(......

يتحىل إنً مستحهب بىاسطت

تهضم بىاسطت إنسيم

تهضم بىاسطت إنسيم

ثنؼظجسر ثنظلشثٔيز

...... )4( ......

تفرز من

يفرز فً

........ )6( .......
صضقٕل
إنٗ

يلشص
يٍ

تفرز من

...... )2(......

ثنًؼذر

)7( .....
.....
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إجببة
 )1أختر اإلجببت انصحيحت :
 -1صؼٕع ثنشؼيشثس ثنؾزسيز ثنًًضهز يٍ  ...............دجنؾزس
[ ثنًُـوز ثنًغضذيًز – ثنوهُغٕر – منطقت اإلستطبنه – ثنوًّ ثنُجييز ]
 -2يٍ ثنًـزيجس ثنكذشٖ نهُذجس ػُظش [ .............ثألنٕيُيٕو – اننيتروجين – ثألكغؾيٍ – ثنكهٕس ]
 -3يضى ثيضظجص ثنـجهز ثنؼٕةيز ثنالصيز نؼًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ دٕثعـز ..........
[ طلجةـ ثنؾشثَج – ثنغضشٔيج – جسيئبث انكهىرفيم – فذيذجس ثنُشج]
 -4أفذ ثنُظجةش أكجد كٗ ثنكشق ػٍ ثنضلجػالس ثنالػٕةيز ]12C،35S،18O ،14C [..................
 -5يضأعش كؼم ثإلَضيى دـ..............
[ دسؽز  PHكوؾ – دسؽز ثنقشثسر كوؾ – َٕع ؽضيتجس ثنـزثء – درجت انحرارة و ]PH
 -6يضٕهق ػًم إَضيى ثنضيجنيٍ كٗ ثنًؼذر دغذخ ...............
[ َوض كًيز ثإلَضيى – صقٕيم كم ثنُشٕيجس إنٗ عكشيجنضٕص – اختالف  -PHإخضالف دسؽز ثنقشثسر]
 -7صؤعش ثنؼظجسر ثنًؼذيز كٗ ثإلَغجٌ ػهٗ ...............
[ ثنُشج – انبروتينبث – ثنذٌْٕ – ثنليضجييُجس ]
 -8يلشص إَضيى ثالَضشٔكيُيض يٍ ..............

[ ثنًؼذر – االمعبء اندقيقت – ثنلى – ثنذُكشيجط]

 -9ثأليجكٍ ؿيش ثنًهؾُُّ كٗ ؽذثس ثنٕػجء ثنخشذٗ صغًٗ ................
[ اننقر – ثنغـٕس ثنـشدجنيز – ثنوظيذجس – ثنؼذيغجس]
 -11أهظٗ ثسصلجع نهًجء دجنخجطيز ثنشؼشيز كٗ أػين ثألَجديخ ........عى
[ ] 351 – 35 – 151 – 15
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 -11يظم ثنًجء إنٗ هًى ثألشؾجس ثنؼجنيز َضيؾز ظجْشر [ ثنضششح – ثنخجطيز ثنشؼشيز – ثنؼـؾ ثنؾزسٖ –
قىي انتمبسك وانتالصق و قىي انشد اننبشئت عن اننتح ]
 -12ثنؼظخ ثنقجةش [ يغشع يٍ ػشدجس ثنوهخ – يقهم من ضرببث انقهب – يضيذ يٍ يؼذل ثنضُلظ – يوهم يٍ
يؼذل ثنضُلظ]
 -13يذهؾ ػذد كشيجس ثنذو ثنذيؼجء كٗ ثنذو فٕثنٗ  ..........خهيز  /يههيى3
[ سبعت االف – 251أنق –  415يهيٌٕ –  5يهيٌٕ ]
 -14صضقـى كشثس ثنذو ثنقًشثء دؼذ .............يٕيجً

[ ]121 ، 111 ، 81 ،61

 -15ػُذيج يظجح ثإلَغجٌ دجنضٓجح كٗ ثنضثةذر ثنذٔديز يظٓش كٗ ديّ صيجدر كٗ ػذد
[ ثإلَضيًجس – انكريبث انبيضبء – ثنظلجةـ ثنذيٕيز – ثنكشيجس ثنقًشثء]

 )2أكتب انمصطهح انعهمً :
 -1ثنضـزيز
 -2ؿيش رثصيز ثنضـزيز
 -3ثنًضشيًز
 -4ثنؼـؾ ثالعًٕص٘
 -5ثنُوجريز ثالخضيجسيز
 -6ثنُوم ثنُشؾ
 -7ثنلغلٕس
 -8ثنقذيذ
 -9ثألكغؾيٍ
 -11ثنغـٕس
 -11كٕعلٕؽهيغشثنذْيذ PGAL
 -12ثنٓؼى
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 -13ثالَضيى
 -14ثنضشدغيٍ
 -15ثنذهؼًز
 -16ثنشؼيشر ثنؾزسيز
PGAL -17
 -18ثنؾشثَج
 -19ثإليضظجص
 -21ػًهيز ثنذُجء
 -21ثنخهيز ثنًشثكوز
 -22ثنؼوذر ثنؾيخ ثريُيّ
 -23شؼيشثس ديٕيز
 -24طلجةـ ديٕيز

 )3عهم:
 .1الٌ ثنُذجصجس ثنخؼشثء صظُغ ؿزثةٓج دُلغٓج يٍ خالل ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ ديًُج ثالَغجٌ يقظم ػهٗ
ثنًشكذجس ثنـزثةيز ػجنيز ثنـجهز يٍ أؽغجو ثنكجةُجس ثنقيز ثألخشٖ .
 .2دغذخ صًضم ثنـذوز ثنٕدشيز يٍ فيٍ آلخش َضيؾز ثفضكجكٓج دقذيذجس ثنضشدز ٔصؼٕػٓج دجعضًشثس يٍ
يُـوز ثالعضـجنز دجنؾزس.
 .3أ -نضغجػذْج ػهٗ ثنضـهـم ٔثالَضالم ديٍ فذيذجس ثنضشدز ٔثالنضظجم دٓج يًج يغجػذ ػهٗ صغذيش ثنُذجس.
ح -صغجػذ ػهٗ ثيضظجص ثنًجء فيظ صهضظن دٓج ؽضيتجس ثنًجء.
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 .4ألٌ صشكيض ثنًقهٕل دثخم كؾَٕٓج ثنؼظجسيز أكذش يٍ صشكيض يقهٕل ثنضشدز يًج يغجػذ ػهٗ ثَضوجل
ثنًجء يٍ ثنضشدز إنيٓج.
 -5ألؽذجس ثآليَٕجس ػهٗ ثإلَضشجس ػذ ْزث ثنضذسػ كٗ ثنضشكيض ٔ ْٕ يج يغًٗ دجنُوم ثنُشؾ فيظ يكٌٕ
صشكيض ثآليَٕجس دثخم ثنخهيز أػهٗ يٍ صشكيضْج خجسػ ثنخهيز .
 .6نكغشر ثنذالعضيذثس ثنخؼشثء كيّ أكغش يٍ ثنغــ ثنغلهٗ.
 .7ألًَٓج يؼًالٌ يؼج ػهٗ صغذيش  CO2دجصقجدِ يغ ثنٓيذسٔؽيٍ ثنًقًٕل ػهٗ يشكخ
ٔ NADPH2دًغجػذِ ثنـجهز ثنًخضضَز كٗ ؽضا  ATPكضضكٌٕ دزنك ثنًٕثد ثنكشدْٕيذسثصيز.
 .8نؼًجٌ ثخضالؿز دئَضيى ثألييهيض ثنزٖ يقهم ثنُشج يجةيج إنٗ عكش عُجةٗ (يجنضٕص).
 .9ألَّ ػُذ دكغ ثنـؼجو يٍ ثنلى إنٗ ثنًشا صشصلغ هًّ ثنوظذز ثنٕٓثةيز ٔثنقُؾشِ أيجو نغجٌ ثنًضيجس نضولم
كضقضٓج.
 .11ألٌ ثَضيى ثنذيغيٍ يلشص كٗ طٕسر ؿيش َشـز ْٕٔ ثنذيغيٕؽيٍ ٔال يُشؾ إنٗ صأعيش فًغ HCL
ديغيُٕؽيٍ
(ؿيش َشؾ)

← ديغيٍ
(َشؾ)

 .11ألَّ يلشص ثنؼظجسِ ثنظلشثٔيز ثنضٗ صؼًم ػهٗ صقٕيم ثنذٌْٕ إنٗ يغضقهخ دْذٗ.
 .12نؼًجٌ صقٕل كم ثنذٌْٕ إنٗ يغضقهخ دُْٗ يغٓم ٔيغشع ثنضأعيش ثالَضيًٗ ػهٗ ثنذٌْٕ ثنضٗ ال
صزٔح كٗ ثنًجء.
 .13يلشص ثنضُشدغيُٕؽيٍ دظٕسِ ؿيش َشـز فضٗ ال يقهم أَغؾز ثنذُكشيجط ثنضٗ صضكٌٕ يٍ دشٔصيٍ
نزنك يُشؾ إنٗ صشدغيٍ دلؼم إَضيى ثإلَضيشٔكيُيض كٗ ثالعُٗ ػشش نضقٕيم ثنذشٔصيُجس كٗ ثأليؼجء
ثنذهيوز إنٗ ػذيذثس ثنذيضيذثس ديًُج يلشص ثألييهيض كٗ طٕسِ َشـز ألَّ يقهم ثنُشج ٔ ثنؾهيكٕؽيٍ
ٔدزنك نٍ يؤعش ػهٗ أَغؾز ثنذُكشيجط.
 .14نضيجدر يغجفز عــ ثاليضظجص.
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 .15ألٌ ْزِ ثنليضجييُجس صزٔح كٗ ثألفًجع ثنذُْيز ثنضٗ صًش دجنـشين ثنهيًلجٖٔ ٔال صزٔح كٗ ثنًجء.
 -16ألَٓج ػُجطش يقضجػ إنيٓج ثنُذجس دكًيجس طـيشر ؽذثً ال صضؼذٖ دؼغ يههيؾشثيجس كٗ ثنهضش
 -17نٕؽٕد رسر ثنًجؿُغيٕو كٗ يشكض ؽضا ثنكهٕسٔكيم ٔثنضٗ يؼضوذ أٌ نٓج ػالهز دوذسر ثنكهٕسٔكيم
ػهٗ ثيضظجص ثنؼٕء
-18

ألٌ َغذّ كهٕسكيم (أ) نَّٕ أخؼش يضسم ٔكهٕسكيم (ح) أخؼش يظلش فٕثنٗ  %71يٍ ثألطذجؽ كٗ

ثنذالعضيذِ
-19

نٕؽٕد فًغ  HClثنزٖ يؾؼم ثنٕعؾ كٗ ثنًؼذر فًؼيجً (  ) 2.5 ، 1.5 PHديًُج يؼًم ثألييهيض [

ثنضيجنيٍ] كٗ ٔعؾ هجػذٖ
-21

نيٕكش نّ ثنقًجيز ٔيغٓم فشكضّ

 -21يغًغ طٕس ؿهيظ ٔؿٕيم نـهن ثنظًجييٍ ديٍ ثألريُيٍ ٔثنذـيُيٍ ػُذ ثَوذجع ثنذـيُيٍ عى طٕس عجَٗ
فجد ٔهظيش نـهن طًجيٗ ثألٔسؿٗ ٔثنششيجٌ ثنشةٕٖ ػُذ ثَذغجؽ ثنذـيُيٍ
 -22يرجع ذنك إنً :
 عشيجٌ ثنذو دظٕسر ؿذيؼيز كال صذـب عشػضّ ثَضالم ثنظلجةـ ثنذيٕيز دغٕٓنز دثخم ثألٔػيز ثنذيٕيز كال صضلضش -أكشثص ثنكذذ يجدر ثنٓيذجسيٍ ٔثنضٗ صًُغ صقٕيم ثنذشٔعشيذيٍ إنٗ عشٔيذيٍ

وضح ببنرسم فقط مع كتببت انبيبنبث:
 -1يؾخ ثنـجنخ دُلغّ
 -2ثَظش ثنكضجح
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 -1مب وظيفت االجساء االتيت:
)1

 - 1ثيضظجص ثنًجء ٔ ثاليالؿ ثنًؼذَيز يٍ ثنضشدز
 - 2صغذش ثنُذجس كٗ ثنضشدز.

 )2صضدفى خاليجِ دجنذالعضيذثس ثنخؼشثء العضوذجل أكذش هذس يٍ ثالشؼز ثنؼٕةيز نهويجو دجنذُجء ثنؼٕةٗ.
 )3صضى كيٓج ثنضلجػالس ثنؼٕةيز نؼًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ فيظ صقًم أطذجؽ ثنكهٕسكيم ثنضٗ صوٕو دجيضظجص
ثنـجهز ثنؼٕةيز.
 )4يضى كيٓج ثنضلجػالس ثنالػٕةيز فيظ يضى صغذيش  CO2دجصقجدِ يغ ثنٓيذسٔؽيٍ ثنًقًٕل ػهٗ يشكخ
ٔ NADPH2دًغجػذِ ثنـجهز ثنًخضضَز ؽضا  ATPكضضكٌٕ ثنًٕثد ثنكشدْٕيذسثصيز.
 )5إؿالم ثنوظذز ثنٕٓثةيز ػُذ دهغ ثنـؼجو.
 )6صٕطيم ثنـؼجو نهًؼذر ػٍ ؿشين ثنقشكز ثنذٔديز ( ثَوذجػجس ٔثَذغجؿجس ػؼهيز )
 )7صيجدر يغجفز عــ ثاليضظجص.
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-5

ثنًٕثد ثنـزثةيز
ثنذٌْٕ

ثنذشٔصيُجس

ثنكشدْٕيذسثس

يتحىل إنً مستحهب بىاسطت

تهضم بىاسطت إنسيم

تهضم بىاسطت إنسيم

ثنؼظجسر ثنظلشثٔيز

ثنذيغيٍ

تفرز من

يفرز فً

-

ثالييهيض
صضقٕل
إنٗ

يلشص
يٍ

تفرز من

ثنكذذ

ثنًؼذر

يجنضٕص
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