
 

 
 
 
 

 

 

التنفس في مجموعة من تفاع!ت أكسدة اختزال التي تبتدئ في الجبلة الشفافة و تنتھي داخل  يتمثل

بعد التذكير ببنية الميتوكندري بين بواسطة عرض واضح كيف يتم ھدم حمض البيروفيك . كندريالميتو

 .على مستوى الميتوكندري  ATPو إنتاج

 

  

من المتعضيات أحادية الخلية، تستمد الطاقة ال!زمة لنموھا ) Saccharomyces cerevisiae(تعتبر الخميرة 

على الظواھر اLستق!بية المسؤولة عن تحويل الطاقة عند ھذه  قصد التعرف. و تكاثرھا من المادة العضوية

 :المتعضيات، نقترح المعطيات التجريبية التالية

في وسط به غراء يحتوي على الكليكوز و ثنائي اPوكسجين  Pو  Gتم زرع س!لتين من الخميرة : 1التجربة ����

 .المحصل عليھا النتائج 1بتركيز م!ئم في درجة حرارة ثابتة، وتلخص الوثيقة 

 

اقترح فرضية حول  بعد تحليلك للنتائج، -1

نوع التفاع!ت المسؤولة عن إنتاج الطاقة 

 )ن P.  )2و  Gعند كل من الس!لتين 

 

 

بعد إعادة زرع خ!يا : 2التجربة ����

الس!لتين من الخميرة في وسطين 

جديدين تم قياس كمية ثنائي 

اPوكسجين قبل و بعد حقن الكليكوز 

النتائج  2تبين الوثيقة . وسطينفي ال

 :المحصل عليھا

  .بواسطة المجھر اLلكتروني بعد م!حظتھا الميتوكندريات الموجودة في الس!لتين عدد 3يبين جدول الوثيقة 

 
 

اLستق!بية المسؤولة عن تحرير الطاقة  ر، حدد معل! إجابتك، الظواھ3و2باستغ!لك لمعطيات الوثيقتين  - 2

، مبرزا ع!قة ھذه الظواھر اLستق!بية بقد  PوG الكامنة في المادة العضوية من طرف خ!يا الس!لتين 

 )ن 3( .1المستعمرات المحصل عليھا في التجربة الممثلة في الوثيقة

 

  

تعتبر الظواھر الحرارية من بين الظواھر المرافقة للنشاط العضلي و للتعرف على مصدرھا تم قياس الحرارة 

 .النتائج المحصل عليھا 1و تبين الوثيقة . المرافقة لرعشة عضلية في وسط ھوائي و في وسط L ھوائي

اقترح تجربة  - 1

تمكنك من قياس كمية 

الحرارة المرافقة 

 )ن 1( .لرعشة عضلية

انط!قا من  -2
و  1مقارنة المنحنيين 

استنتج طبيعة  2
التفاع!ت المسؤولة 
عن طرح أصناف 
الحرارة الناتجة عن 

 )ن 3( .النشاط العضلي
بفضل تقنيات . بكونھا تلعب دور المحروق الخلوي العام ATPيحتاج التقلص العضلي باستمرار الى      

بكيفية دقيقة و   PCو مركب الفوسفوكرياتين Pi ويو الفوسفاط ال!عض ATPمتطورة يمكن قياس كل من 

و نشير ان كمية  .2كما تبين الوثيقة  اثناء نشاط عضليذلك على مستوى عضلة حية قبل نشاط عضلي شديد و

 mmol/kg  1,30و بعد التقلص ھو   mmol/kg 1الحمض اللبني قبل التقلص ھو 
 اعط تفسيرا لتطورات. حلل النتائج - 3

  )ن 4( .المحصل عليھا

كل من  في نظرك، صف تطور - 4

ATP  وPi   وPC . دقائق  10بعد

  )ن 1(  .من الراحة

على  تك، لخص في خطاطة مصير المادة العضويةباوعلى مكتس 3و  2ين ناعتمادا على معطيات التمر - 5

  )ن2. (مستوى الخلية

ـ كراندو ـ ثانوية اeمام علي التأھيلية علوم الحياة واPرض: المادة  1: فرض محروس رقم   
  ساعتان: مدة اeنجاز     svt ثانية بكالوريا علوم:المستوى

   اPولى  :الدورة     2012/2013  :الموسم الدراسي

  )ن 5 (    نياالتمرين الث

  )ن 4(    التمرين اPول

  )ن 11   (التمرين الثالث
 

 

 

  P  الس!لة  G الس!لة  
5إلى     15 عدد المتوكندريات في كل خلية 4 

 

 

1الوثيقة   

1الوثيقة   

2الوثيقة   

3الوثيقة   
 

 

2الوثيقة   

عضليالنشاط القبل  عضليالنشاط ال أثناء   



 

 
 
 
 

 

ھذه ا(خيرة تتشكل من مجموعة من . $ستخ�ص الطاقة، على مدخراتھا من مواد القيت، خاصة السكريات تعتمد الخ�يا 

لجبلة الشفافة للخ�يا عبر مجموعة ، على مستوى ا)انح�ل(حيث يتعرض للھدم  )   C6H12O6 (الكليكوز  الجزيئات، أھمھا

  .ينتج عنھا ُمركبات عضوية وطاقية  من التفاع�ت،

 .على مستوى الجبلة الشفافة مختلف التحو$ت التي تتعرض لھا جزيئة الكليكوز خ�ل انح�لھاما   -                               

 و الطاقية $نح�ل الكليكوزالحصيلة الكيميائية  ما -                               
خ�ل . وتنشطھا أنزيمات نوعية الكليكوز عبارة عن مجموعة من تفاع�ت كيميائية تتم على مستوى الجبلة الشفافة انح�ل

يمكن تقسيم انح�ل الكليكوز . إلى جزيئتين من حمض البيروفيك (C6P) ھذه الظاھرة تتحول كل جزيئة من الكليكوز فوسفاط

 :احلإلى ث�ث مر

ليعطي كليكوز فوسفاط مما  ATPا$تي من جزيئة  إلى الخلية يتحد مع الفوسفاط  عندما يدخل الكليكوز: المرحلة ا$ولى -

وخ�لھا يتحول  كليكوز  الخلية و يمكنه من جھة أخرى من الدخول في سلسلة من التفاع�ت يمنعه من جھة من مغادرة

  .ATPتثبيثه مجموعة فوسفاطية ا$تية من جزيئة  فوسفاط الى فركتوز ثنائي الفوسفاط بعد 

و تتعرض كل  )C3 P( فوسفاط الكربون الفوسفاط إلى جزيئتين من سكر ث�ثي  المرحلة الثانية ينشطر الفروكتوز ثنائي -

   دالتي تتحول من شكلھا المؤكس +NAD جزيئة ناقلة للھيدروجين اختزال  و )أي أكسدة(انتزاع الھيدروجين  إلىجزيئة 

NAD+   المختزلإلى شكلھا NADH .H
تان تتحو$ن إلى لال C3 P جزيئتي مقرونا بتفسفرو يكون ھذا التفاعل .   +

  .PC3P جزيئتين من

البيروفيك  وتتحو$ن إلى جزيئتين من حمض 2ADP مجموعتيھما الفوسفاتية إلى PC3P جزيئتا في المرحلة الثالثة تسلم -

  . 2ATP إلى 2ADP بينما تتحول جزيئات

  : التفاعل اZجمالي $نح�ل الكليكوز
C6H12O   +6 2ADP + 2Pi + 2 NAD+                          2Ac.pyruvique + 2ATP + 2 NADH,H+ 

يتم انح�ل الكليكوز على مستوى الجبلة الشفافة للخ�يا، و ذلك عبر مجموعة من المراحل تعرف في نھايتھا تشكل جزيئتين 

  .ATP، اضافة إلى إنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك

  فما مصير حمض البيروفيك خ�ل  كل من مسلك التنفس و التخمر؟                                    

  

  

 

  

من  قليلتتوفر على عدد و بمستعمرات ذات قد صغير   P في نھاية التجربة يتميز الوسط الذي يحتوي على الس�لة  - 1

  . )قد المستعمرات كبير و عدد الميتوكندريات مھم (  Gس�لة المتوكندريات عكس الوسط الذي يحتوي على ال

) . ا(كسدة التنفسية(استق�ب طاقي حيھوائي       ھي ظاھرة التنفس  G نوع التفاع�ت المسؤولة عن إنتاج لدى الس�لة

  ھي ظاھرة التخمرP وعند الس�لة 

ا(كسجين كمتقبل نھائي لdلكترونات الناتجة عن إعادة  ثنائيتستعمل   Gوجود تلون أحمر دليل على أن الس�لة نعم،  - 2

  .على مستوى الغشاء الداخلي للمتوكندري FADH2 و NADH,H +أكسدة كل من 

  تعتمد على مسلك التنفس$ خ�ياھا با(حمر دليل على أن  Pمستعمرات  تلونعدم  

  :في وسط حيھوائي - 3

ز عبر مراحل انح�له و تفاع�ت حلقة كريبس و السلسلة التنفسية الشئ تتمكن خمائر الس�لة  من الھدم التام للكليكو -

  الذي يمكنھا من انتاج كمية وافرة من الطاقة تستعملھا في تكاثرھا السريع

  تلجأ خ�يا خميرة الس�لة الى الھدم غير تام للكليكوز لذلك تنتج كمية ضعبفة من الطاقة  تستعملھا في تكاثرھا البطيء -

 

  ن�حظ استقرار كل من نسبة الكليكوز  نسبة ثنائي ا$كسجين) قبل التمرين(ء فترة راحة اثنا – 1

طيلة مدة التمرين و يرتفع  تم يستقر 0.75l/h/kgليصل الى قيمة قصوى o2اثناء التمرين البدني يرتفع استھ�ك 

التمرين تعود قيم استھ�ك و بعد . طيلة مدة التمرين ويستقر  1.5mmol/minاستھ�ك الكليكوز الى قيمة قصوى

  .الكليككوز و ا$وكسجين الى اصلھا

كما تتميز ا$لياف .   II نسبة ا$لياف من صنف  Iتفوق نسبة ا$لياف من صنف) و التزلج العدو(مجھود طويل ا$مد  - 2

مقاومة العياء   بارتفاع عدد الميتوكندريات و كمية ا$نزيمات المؤكسدة لحمض البيروفيك مع قدرتھا على  I من صنف

 IIمقارنة مع ا$لياف من صنف 

كما تتميز . I  نسبة ا$لياف من صنف  II تفوق نسبة ا$لياف من صنف) رمي الجلة و االجري(مجھود قصير ا$مد 

 البيروفيكالتقلص و ارتفاع كمية ا$نزيمات المختزلة لحمض  بسرعة IIا$لياف من صنف 

تعتمد على مسلك التنفس الخلوي كمصدر للطاقة بينما تعتمد ا$لياف من   I صنفنستنتج مما سبق ان ا$لياف من  - 3

  .  على مسلك التخمر II صنف

من بداية التمرين العضلي تنخفض القدرة الطاقية للعضلة على حساب المسلك الفوسفوكرياتين حسب  30خ�ل  - 4

                               ADP + Créatine-P                                         ATP +Créatine :التفاعل التالي

 :وفق التفاعل التالي) التخمر اللبني( ويرافقه ارتفاع القدرة الطاقية للعضلة حسب مسلك حي $ھوائي متوسط السرعة 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi                  2(CH3-CHOH-COOH) + 2ATP            

مسلك ( حي ھوائية بطيئة   خ�ل المجھود العضلي ن�حظ ارتفاع تدريجي للقدرة الطاقية للعضلة وفق تفاع�ت    

             C6H12O6  + 6O2                            6CO2 +6H2O + 38ATP :حسب التفاعل ) التنفس

               

  .الخلية العضلية مصير المادة العضوية و مختلف تحو$ت الطاقة على مستوىخطاطة مبسطة تبين   -5           

ـ كراندو ـ ثانوية اZمام علي التأھيلية علوم الحياة وا(رض: المادة  1: فرض محروس رقمتصحيح    
  ساعتان: دة اZنجازم     svt ثانية بكالوريا علوم:المستوى

   ا(ولى  :الدورة     2014/2013   :الموسم الدراسي

  )ن10 (    التمرين الثاني تصحيح

  )ن 4(    التمرين ا(ول تصحيح

  )ن 6   (التمرين الثالث تصحيح

 




