األعئهت
 )1انغؤال األول :أكتب انمصطهح انعهمي :
 -1ثنؼـؾ ثنزٖ يغذخ ثَضوجل ثنًجء خالل ثألؿشيز شذّ ثنًُلزِ
 -2خاليج صؼضذش ثيضذثد نذؼغ خاليج ثنذششر كٗ ؽزٔس ثنُذجس
 -3ػُظش ْجو كٗ صكٕيٍ ثنًشكذجس ثنُجههز نهـجهز أعُجء ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ
 -4أٔل يشكخ ػؼٕٖ عجدش كيًيجةيًج يُضؼ يٍ ػًهيز ثنذُجء ثنؼٕةٗ
 -5فذيذجس هشطيز ثنشكم صًضذ كٗ ػوٕد دثخم ثنذالعضيذر ثنخؼشثء
 -6صقٕيم ؽضيتجس ثنـؼجو ثنكذيشر إنٗ ؽضيتجس طـيشر دٕثعـز ثنضقهم ثنًجةٗ أٔ ثالَضيًجس
 -7يجدر دشٔصيُيز نٓج خظجةض ثنؼٕثيم ثنًغجػذر َضيؾز هذسصٓج ػهٗ ثنضُشيؾ ثنًضخظض
 -8ػذٕس ثنًٕثد ثنـزثةيز ثنًٓؼٕيز إنٗ ثنذو أٔ ثنهيًق
 -9ػًهيز يضى كيٓج صقٕيم ثنًٕثد ثنـزثةيز ثنذغيـز إنٗ يٕثد يؼوذر صذخم كٗ صشكيخ ثنؾغى
 -11خهيز رثس َٕثر صؼًم ػهٗ صُظيى ثنؼًهيجس ثنقيٕيز نألَذٕدز ثنـشدجنيز
 -11ػوذر ػظذيز صُظى دهجس ثنوهخ كضخلغ أٔ صضيذ يٍ يؼذنّ
 -12أٔػيز دهيوز يؾٓشيز صظم ديٍ ثنضلشػجس ثنششيجَيز ٔثنضلشػجس ثنٕسيذيز
 -13ؽغيًجس طـيشر ؿيش خهٕيز صُشأ يٍ َخجع ثنؼظجو ٔنٓج دٔس كٗ صؾهؾ ثنذو دؼذ ثنؾشؿ
 -14يٕثد كيًيجةيز صوٕو دئكضشجف ثنًٕثد ثنـشيذز ػٍ ثنؾغى ٔصوٕو دضؼـيهٓج ٔصقٕيهٓج إنٗ يٕثد ؿيش ػجسر
 -15دشٔصيٍ يلشصِ ثنكذذ دًغجػذر كيضجييٍ  ٔ kيغجػذ كٗ صكٕيٍ ثنؾهـز ثنذيٕيز
 -16ثنؾٓجص ثنًُجػٗ ثنًغتٕل ػٍ ثنذكجع ػٍ ثنؾغى
 -17عجةم يضششـ يٍ ثنذو يقضٕٖ ػهٗ ثنذالصيج ٔخاليج ثنذو ثنذيؼجء
 -18ػًهيز فيٕيز يوٕو دٓج ثنكجةٍ ثنقٗ إلعضخشثػ ثنـجهز ثنًخضضَّ كٗ ثنشٔثدؾ ثنكيًيجةيز نؾضيتجس ثنـؼجو ثنضٗ
يظُؼٓج ثنُذجس أٔ يضُجٔنٓج ثنقيٕثٌ
 -19ثَذٕح ؿٕيم يقضٕٖ ػهٗ فهوجس ؿؼشٔكيز صؾؼهّ يلضٕفًج دأعضًشثس
 -21أكيجط دهيوز صؼضذش ؽذسْج ْٗ أعــ ثنضُلظ ثنلؼهيز دجنشةضيٍ
 -21صضجدؼجس يٍ يغجػذثس ثإلَضيًجس صٕؽذ كٗ ثنـشجء ثنذثخهٗ نهًيضٕكَٕذسيج
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انغؤال انخبوي :اختش االجببت مه بيه االقواط :
 -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 ]
[ ]121 ، 111 ، 81 ،61

 -14صضقـى كشثس ثنذو ثنقًشثء دؼذ .............يٕيًج

 -15ػُذيج يظجح ثإلَغجٌ دجنضٓجح كٗ ثنضثةذر ثنذٔديز يظٓش كٗ ديّ صيجدر كٗ ػذد
[ ثإلَضيًجس – ثنكشيجس ثنذيؼجء – ثنظلجةـ ثنذيٕيز – ثنكشيجس ثنقًشثء]
 -16يقلض إَضيى  ..........صقٕيم ثنليذشيُٕؽيٍ إنٗ ثنليذشيٍ أعُجء صؾهؾ ثنذو
[ ثنغشٔيٕدالعضيٍ – دشٔعشٔيذيٍ – ثنضشدغيٍ – عشٔيذيٍ ]
 -17يؼضذش  .........يٍ أْى ثألػؼجء ثنهيًلجٔيز دجنؾغى

[ ثنـقجل – ثنكذذ – ثنًؼذِ – ثنكهٗ ]

 -18صذذأ ػًهيز ثنضُلظ ثنخهٕٖ دجَشـجسؽضا

[ ثنؾهٕكٕص – ]FAD -ATP - NAD+

 -19صقذط ػًهيز ثَشـجس ثنؾهٕكٕص كٗ ثنضُلظ ثنخهٕٖ كٗ ...................
[ ثنُٕثر – ثنشذكز ثإلَذٔدالصييز – ثنغيضٕ دالصو – ثنًيضٕكَٕذسيج]
-21كًيز  ATPثنُجصؾز يٍ أكغذر ؽضا ؽهٕكٕص ٔثفذ كٗ ثنًيضٕكَٕذسيج] 28 ، 24 ، 36 – 8 [ .......

انغؤال انخبنج  :عهم نمب يأتي :
 -1صضؾذد خاليج ثنشؼيشثس ثنؾزسيز دئعضًشثس
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 -2صغًٗ ثنًـزيجس ثنظـشٖ دجنؼُجطش ثألعشيّ
 -3هذسر ثنكهٕسكيم ػهٗ ثيضظجص ثنؼٕء
 -4يـهخ ثنهٌٕ ثألخؼش ػهٗ أنٕثٌ ثألطذجؽ ثألخشٖ كٗ ثنذالعضيذر
 -5ثنغــ ثنؼهٕٖ نهٕسهز أكغش ثخؼشثسًث يٍ عـقٓج ثنغلهٗ
 -6يضٕهق ػًم إَضيى ثنضيجنيٍ كٗ ثنًؼذر
 -7ال صؤعش ثنؼظجسر ثنًؼذيز ػهٗ ثنخاليج ثنًذـُز نهًؼذِ
 -8يقجؽ ثنوهخ دـشجء ثنضجيٕس
 -9ػُذ ثعضؼًجل عًجػز ثنـذيخ كٗ ثنكشق ػهٗ ثنًشيغ يغًغ طٕصيٍ يخضهليٍ نذهجس ثنوهخ
 -11ال يضؾهؾ ثنذو ػجدر دذثخم ثألٔػيز ثنذيٕيز
 -11ال صقذط صلجػالس عهغهز َوم ثإلنكضشَٔجس كٗ عيضٕعٕل ثنخهيّ
 -12ؽذس ثنوظذز ثنٕٓثةيز يذـُز دأْذثح
 -13صقضٕٖ ؽذس ثنوظذز ثنٕٓثةيز ػهٗ فهوجس ؿؼشٔكيز
ٔ -14ؽٕد ػذد كذيش يٍ ثنقٕيظالس كٗ ثنشةّ ثنٕثفذر هذ صظم إنٗ َقٕ  611يهيٌٕ فٕيظهّ

انغؤال انشابع  :مبرا يحذث في انحبالث األتيت :
 -1صٕهق أَغؾز ثنؾزسػٍ ثنضُلظ
 -2ؿيجح ثنؼظجسر ثنظلشثٔيّ يٍ ؽغى ثإلَغجٌ
 -3نى صلشص ديكشدَٕجس ثنظٕديٕو كٗ ثنؼظجسر ثنذُكشيجعيز
 -4ثخضلش ثنضقضصثس يٍ دـجَز ثأليؼجء ثنذهيوز
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 -5أخضلش ثنُوش يٍ أٔػيز ثنخشخ
 -6هـؼش عجم َذجس دجنوشح يٍ عــ ثنضشدز
 -7خهٕ ثألَق يٍ ثنشؼيشثس ٔثنًخجؽ

انغؤال انخبمظ  :قبسن بيه كم مه
 -1ثنضـزيز ثنزثصيز ٔثنـيش رثصيز
 -2ثنضلجػالس ثنؼٕةيز ٔثنالػٕةيز
( يكجٌ ثنقذٔط – ثنؼجيم ثنًؤعش – ثنُٕثصؼ )
 -3ثنـذوز ثنؼًجديز ٔ ثنـذوز ثألعلُؾيز
 -4ثنذذغيٍ – ثنضشدغيٍ
 -5إَضيى أَضيشٔكيُيض ٔ HCL
 -6ثنهيذيض ٔ ثنذذضيذيض

انغؤال انغبدط  :وضح مع انشعم كبمم انبيبوبث :
 -1شكم صخـيـٗ يٕػـ ػًم ثالَضيى.
 -2ثنشؼيشر ثنؾزسيز
 -3ثنذالعضيذِ ثنخؼشثء
 -4ثنًيضٕكَٕذسيج
 -5ثنضلجػالس ثنؼٕةيز
 -6ثنضلجػالس ثنالػٕةيز
 -7صشكيخ ثنخًهز
 -8هـجع ؿٕنٗ كٗ ثنهقجء
 -9ثألٔػيز ٔثنوظيذجس
 -11صشكيخ ثنوهخ
 -11ثنشؼيشثس ثنذيٕيز
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األجببت
إجببت انغؤال األول :
 -1ثنؼـؾ ثألعًٕصٖ
 -2ثنشؼيشر ثنؾزسيز
 -3ثنلٕعلٕس
 -4كٕعلٕ ؽهغش ثنذْيذPGAL
 -5ثنؾشثَج
 -6ثنٓؼى
 -7ثإلَضيًجس
 -8ثاليضظجص
 -9ػًهيز ثنذُجء
 -11ثنخهيز ثنًشثكوز
 -11ػوذر ؽيخ أريُيز
 -12ثنشؼيشثس ثنذيٕيز
 -13ثنظلجةـ ديٕيز
 -14ثألؽغجو ثنًؼجدر
 -15دشٔعشٔيذيٍ
 -16ثنؾٓجص ثنهيًلجٖٔ
 -17ثنهيًق
 -18ثنضُلظ ثنخهٕٖ
 -19ثنوظذز ثنٕٓثةيز
 -21ثنقٕيظالس ثنٕٓثةيز
 -21ثنغيضٕكشٔيجس ( فجيالس ثألنكضشَٔجس )
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إجببت انغؤال انخبوي:
 -1يُـوز ثألعضـجنّ
 -2ثنُيضشٔؽيٍ
 -3ؽضيتجس ثنكهٕسٔكيم
C -4
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 -5دسؽز ثنقشثسر ٔ PH
 -6أخضالف PH
 -7ثنذشٔصيُجس
 -8ثأليؼجء ثنذهيوز
 -9ثنُوش
151 -11
 -11هٕٖ ثنضًجعك ٔثنضالطن ٔهٕٖ ثنشذ ثنُجشتّ ػٍ ثنُضـ
 -12يوهم يٍ ػشدجس ثنوهخ
 -13عذؼز ثالف
121 -14
 -15ثنكشيجس ثنذيؼجء
 -16عشٔيذيٍ
 -17ثنـقجل
 -18ثنؾهٕكٕص
 -19ثنغيضٕدالصو
36 -21
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إجببت انغؤال انخبنج :
 -1نضًضم ثنـذوز ثنٕدشيز يٍ فيٍ ألخش َضيؾز ثفضكجكٓج دقذيذجس ثنضشدز صؼٕع يٍ يُـوز ثألعضـجنز دجنؾزس
 -2ألَٓج ػُجطش يقضجػ إنيٓج ثنُذجس دكًيجس طـيشر ؽذثً ال صضؼذٖ دؼغ يههيؾشثيجس كٗ ثنهضش
 -3نٕؽٕد رسر ثنًجؿُغيٕو كٗ يشكض ؽضا ثنكهٕسٔكيم ٔثنضٗ يؼضوذ أٌ نٓج ػالهز دوذسر ثنكهٕسٔكيم
ػهٗ ثيضظجص ثنؼٕء
 -4ألٌ َغذّ كهٕسكيم (أ) نَّٕ أخؼش يضسم ٔكهٕسكيم (ح) أخؼش يظلش فٕثنٗ  %71يٍ ثألطذجؽ كٗ
ثنذالعضيذِ
 -5ألٌ ثنغــ ثنؼهٕٖ يضدفى دجنذالعضيذثس ثنخؼشثء
 -6نٕؽٕد فًغ  HClثنزٖ يؾؼم ثنٕعؾ كٗ ثنًؼذر فًؼيجً (  ) 2.5 ، 1.5 PHديًُج يؼًم ثألييهيض
[ ثنضيجنيٍ] كٗ ٔعؾ هجػذٖ
 -7يغذخ ثألكشثصثس ثنًخجؿيز ثنكغيشر نهخاليج ثنًذـُز نهًؼذر كًج أٌ أَضيى ثنذذغيُٕؽيٍ ال يُشؾ إال كٗ
صؾٕيق ثنًؼذر
 -8نيٕكش نّ ثنقًجيز ٔيغٓم فشكضّ
 -9يغًغ طٕس ؿهيظ ٔؿٕيم نـهن ثنظًجييٍ ديٍ ثألريُيٍ ٔثنذـيُيٍ ػُذ ثَوذجع ثنذـيُيٍ عى طٕس عجَٗ
فجد ٔهظيش نـهن طًجيٗ ثألٔسؿٗ ٔثنششيجٌ ثنشةٕٖ ػُذ ثَذغجؽ ثنذـيُيٍ
 -11يشجع رنك إني :
 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 -11ألٌ َوم ثإلنكضشٌٔ يضـهخ ؽضيتجس فجيهز نهـجهز ( ثنغيضٕكشٔيجس) ٔثنضٗ صٕؽذ كٗ ثنـشجء ثنذثخهٗ
نهًيضٕكَٕذسيج
 -12نُؼًم ػهٗ صُويز ثنٕٓثء ثنًجس دضقشيك ثنذهجةن ثنـشيذز دّ إنٗ ثنذهؼٕو فيظ يًكٍ أٌ صذضهغ
 -13نضؾؼهٓج يلضٕفز دأعضًشثس
 -14نضيجدر يغجفز ثنغــ ثنًؼشع نؼًهيز صذجدل ثنـجصثس \
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إجببت انغؤال انشابع :
 -1ال يقذط ثنُوم ثنُشؾ كٗ ثنُذجس نؼذو ٔؽٕد ثنـجهز ثنكجكيز نقذٔعّ ٔثنضٗ صُضؼ يٍ صُلظ أَغؾز ثنؾزس
 -2ال يغضـيغ ثنؾغى ْؼى ثنذٌْٕ ٔثألعضلجدر يُٓج ألٌ ثنؼظجسر ثنظلشثٔيز صوٕو دضقٕيم ثنذٌْٕ إنٗ
يغضقهخ دُْٗ يغٓم ٔيغشع ثنضأعيش ثإلَضيًٗ ػهٗ ثنذٌْٕ ثنضٗ ال صزٔح كٗ ثنًجء
 -3نى يضى يؼجدنز فًغ  HClدثخم ثألعُٗ ػشش ٔدجنضجنٗ يكٌٕ ثنٕعؾ فجيؼيًج يًج يؤعش ػهٗ ػًم
ثإلَضيًجس ثنٓجػًز
 -4يخشػ كغيش يٍ ثأليالؿ ثنًؼذَيز ٔثنًجء يغ ثنذشثص ٔيلوذ ثنؾغى كغيشًث يٍ ثنًٕثد ثنًليذر ٔثنغٕثةم
 -5ال يُلز ثنًجء يٍ ثألٔػيز ثنخشذيز إنٗ ثنخاليج ثنًؾجٔسر ٔدجنضجنٗ ال يُضوم ثنًجء إنٗ ؽًيغ أؽضثء ثنُذجس
 -6خشٔػ ثنًجء يٍ ثنغجم ثنًوـٕػز " ظجْشر ثإلديجء" صقش صأعيش ثنؼـؾ ثنؾزسٖ
 -7صذخم ثنًيكشٔدجس ٔثنًٕثد ثنـشيذز يغ ثنٕٓثء إنٗ دثخم ثنشةضيٍ ٔيقذط ؽلجف دجألَق ألٌ ثنشؼيشثس
دثخم ثألَق صؼًم كًظلجِ ٔثنًخجؽ كًششـ
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إجببت انغؤال انخبمظ :
-1
انتغزيت انزاتيت

انتغزيت غيش انزاتيت

 صوٕو دٓج ثنكجةُجس رثصيز ثنضـزيز فيظ
صظُغ ؿزثةٓج دُلغٓج دجعضـالل يٕثد أٔنيز
دغيـز ٔؿجهز  ،صقظم ػهيٓج يٍ ديتضٓج.
 يغجل  :ثنُذجصجس ثنخؼشثء

 صوٕو صقظم دٓج ثنكجةُجس ؿيش رثصيز
ثنضـزيز ػهٗ ثنًشكذجس ثنـزثةيز ػجنز ثنـجهز
يٍ أؽغجو كجةُجس فيز أخشٖ.
 يغجل  :ثإلَغجٌ .

-2
انتفبعالث انالضوئيت

انتفبعالث انضوئيت
يكجٌ ثنقذٔط

ػهٗ أعــ أؿشيز ثنؾشثَج

كٗ ثنغضشٔيج (أسػيز ثنذالعضيذر ثنخؼشثء)

ثنؼجيم ثنًؤعش

ثنؼٕء

دسؽز ثنقشثسر

 ؿجهز صخضضٌ كٗ ؽضا ATP ْيذسٔؽيٍ يضقذ يغ NADPيكًَٕج يشكخ NADPH2
 -ثألكغؾيٍ ( َجصؼ عجَٕٖ )

 يشكخ  PGALثنًغضخذو نذُجء ثنؾهٕكٕصٔثنُشج ٔثنذشٔصيُجس ٔثنذٌْٕ ٔأيؼجً كًشكخ
ػجنٗ ثنـجهز كٗ ثنضُلظ ثنخهٕٖ.
 -ثنًجء .

ثنُٕثصؼ

-3
انطبقت انعمبديت

انطبقت اإلعفىجيت

 صٕؽذ أعلم ثنغــ ثنؼهٕٖ نهٕسهز
 صضكٌٕ يٍ طق ٔثفذ يٍ خاليج
دجسثَشيًيز يغضـيهز ثنشكم.
 صضدفى خاليجْج دجنذالعضيذثس
ثنخؼشثء

 صٕؽذ أعلم ثنـذوز ثنؼًجديز .
 صضكٌٕ يٍ خاليج دجسثَشيًيز ؿيش
يُضظًز ثنشكم.
 صقضٕٖ خاليجْج ػهٗ دالعضيذثس
خؼشثء دُغذز أهم .
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-4
انببيغه

انتشبغيه

يكجٌ ػًهّ

انمعذة

االحىي عشش

مكبن إفشاصة

خاليب جذاس انمعذة

انبىكشيبط

اعم اإلوضيم قبم انتىشيط

ببغيىوجيه

تشبغيىوجيه

انعبمم انزى يىشطه

HCl

إوضيم اوتيشوكيىيض

انوعط انمىبعب PH

حمضي
PH = 1.5:2.5

قهوى
PH = 8

-5
إوضيم اوتيشوكيىيض

HCl

يكجٌ ثإلكشثص

ؽذثس ثأليؼجء
ثنذهيوز

ثنًؼذر

ثإلَضيى ثنزٖ يقلضِ

يقلض صقٕيم إَضيى
ثنضشدغيُٕؽيٍ إنٗ صشدغيٍ

يقلض صقٕيم إَضيى
ثنذذغيُٕؽيٍ إنٗ دذغيٍ

-6

يكجٌ ثإلكشثص

انهيبيض

انببتيذيض

ثنذُكشيجط

ؽذثس ثأليؼجء ثنذهيوز

صكغيش ثنشٔثدؾ ثنذذضيذيز ديٍ
يقهم ثنذٌْٕ يجةيجً إنٗ
أفًجع دُْيز ٔؽهغشيٍ ثألفًجع ثألييُيز كٗ عهغهز
ٔرنك دؼذ صؾضةضٓج دجنظلشثء ػذيذثس ثنذذضيذثس نضضكٌٕ
ثألفًجع ثألييُيز ثنًخضهلز
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