
  .…………………: السنة الدراسية .                                                       الشلف  –فبراير بوزغاية  18ثانوية 

  سا: المدة . تركيبية : نمط الحصة               -إعداد األستاذة خ فليتي  -السنة الثالثة علوم تجريبية         : المستوى 

  .التحوالت الطاقوية على مستوى البنيات مافوق الخلوية  :المجال التعلمي 

  .أليات تحويل الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال : الوحدة التعلمية 

  تذكير بالمكتسبات القبلية 

  في الوسط الهوائي 

  :التنفس  

  ظاهرة حيوية تهدم خاللها الركيزة  

  ثنائيالعضوية كليا في وجود  )مادة التفاعل ( 

  األكسجين ويتم خاللها تحويل الطاقة الكيميائية 

  :الكامنة للركيزة إلى مادة أيضية وسطية 

 ATP التي تمثل شكل الطاقة القابلة لالستعمال  

  .من طرف الخلية لمختلف نشاطاتها  

  :يحدث هدم الركيزة العضوية حسب المعادلة اإلجمالية 
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CO2+ H2O + طاقة

رابطة كيميائية 

)مادة عضوية    ( جليكوز جزيئة

+ O2

تحتوي المواد العضوية على طاقة كامنة في 
روابطها الكيميائية ، حيث يؤدي هدم هذه 

وينتج عن ذلك . الروابط إلى تحرير الطاقة 
 ) CO2 , H2O(  مواد معدنية إنطالق

 
C6H12O6  +  6O2    +  6H2O                         6 CO2  +  12H2O  + E        

انزيمات تنفسية 
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   ……………: السنة الدراسية .                                                       الشلف  –فبراير بوزغاية  18ثانوية 

  سا 2: المدة . تركيبية : نمط الحصة               -إعداد األستاذة خ فليتي  -السنة الثالثة علوم تجريبية         : المستوى 

  .التحوالت الطاقوية على مستوى البنيات مافوق الخلوية  :المجال التعلمي 

  في الوسط الهوائي .أليات تحويل الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال : الوحدة التعلمية 

  (  )بطاقة عملية رقم 

  تذكير بالمكتسبات القبلية 

بوجود  -إلى مادة أيضية وسيطية   –تهدم خاللها   -تحويل الطاقة الكامنة للركيزة  –) مادة التفاعل ( الركيزة العضوية : إليك العبارات التالية 
  .كليا  –التنفس  -   ATPهي جزيئة الـ   –ظاهرة حيوية  –تمثل شكل الطاقة القابلة لإلستعمال   - ويرافق ذلك  –ثنائي األكسجين 

 .سبة كون نصا علميا دقيقا بإعادة ترتيب العبارات حسب معارفك المكت -1
 .على المستوى الخلوي ) جليكوز ( هدم الركيزة العضوية ظواهر يلخص مجموع   أرسم  مخطط بسيط  -2
 .مثل معادلة التفاعل الحاصل خالل هذه الظاهرة  -3

  
  : ............................................................الحصة التعلمية 

              .يكتيريا تواجد في جميع الخاليا ما عدا اللذلك  ت،  مركز الطاقةهامة باعتبارها  الميتوكوندري عضية :  وضعية اإلنطالق
 .العلمية المطروحة ؟ إقترح فرضية  المشكلة هي  ما

  : البحث و التقصي

نتائج تجريبية باستعمال المجهر الضوئي و مالحظات مأخوذة بالمجهر  ) 1( تمثل الوثيقة  . إظهار دور الميتوكوندري -1
 اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما ذا تستنتج ؟ ) .  1( فسر نتائج التجربة  -1
 ماذا تستنتج ؟ .)  2و   1( ضع عالقة بين نتائج التجربتين ثم ) .  2( قدم تحليال مقارنا لنتائج التجربة  -2
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فوق البنية الخلوية للميتوكوندري  صور بالمجهر اإللكتروني توضح ما)  2( تمثل الوثيقة  :الميتوكوندري ما فوق بنية -2
  .ورسومات تفسيرية و  جدول يضم معطيات كيموحيوية ألهم المكونات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)  2( الشكل  و)  1( في الشكل تعرف على البيانات المرقمة  -1
 .ترجم الوصف إلى رسم تخطيطي دقيق عليه كامل البيانات ثّم .للميتوكوندري مبرزا ميزتها  البنيوية قدم وصفا دقيقا  -2
 ماذا تستنتج ؟ .قارن في جدول بين التركيب الكيموحيوي لمكونات الميتوكوندري  )  3( باستغالل الشكل  -3
 ماذا تستنتج ؟.حلل معادلة التنفس  -4

 

عالقة بين الميتوكوندري و األكسدة ال وضحاعتمادا على المعلومات المستخرجة من الوثائق المدروسة :  بناء خالصة  �
 .التنفسية  

قارن بين التنظيم الحجيري للصانعة الخضراء و الميتوكوندري  ثم مثل بمخطط بسيط  دور هذا التنظيم في  :التقويم  �
  .وظيفة كل منهما 
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   ..………………: السنة الدراسية .                                                       الشلف  –فبراير بوزغاية  18ثانوية 

  داد األستاذة خ فليتي إع -                                                              السنة الثالثة علوم تجريبية        : المستوى 

  .على مستوى البنيات مافوق الخلوية  التحوالت الطاقوية: المجال التعلمي 

  في الوسط الهوائي .أليات تحويل الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال : الوحدة التعلمية 

  .مراحل التنفس 

  ) : ...........................................................1( المرحلة / 1

 : وضعية اإلنطالق 

بوجود ثنائي األكسجين الذي يستعمل على مستوى الميتوكوندري ، إال ) الجليكوز ( لتنفس بهدم الركيزة العضوية تتم عملية ا
  .أن التركيب الكيموحيوي لمكوناتها أثبت غياب الجليكوز 

 .العلمية التي يمكنك طرحها ؟ إقترح فرضية أو فرضيات  المشكلة ما هي                 

 :البحث و التقصي 

 مادة األبض المستعملة من طرف الميتوكوندري  -1

 .نتائج تجريبية انجزت على معلقين أحدهما به خاليا حية و اآلخر به ميتوكوندري معزولة و سليمة تمثل  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا تستنتج ؟. )  1( قدم تحليال مقارنا لمنحنيي الوثيقة  -1
 

   – 1 –الصفحة 
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 .رس مخطط التحلل السكري 

 .عالت األكسدة و اإلرجاع 

 .لمعلومة 

  . وبين أهميتهال السكري 

  .ي 

 الكيموحيوية التي يحدث فيه استعمال الجليكوز ندر

، تفاعATP خسارة أو ربح الـ : كري مبرزا ما يلي 
 .و استنتج المعادلة العامة . حليل السكري 

ثم اقترح تجربة تؤكد هذه ال.حدوث التحلل السكري 

عرف ظاهرة التحلل)  2و  1( ل دراسة الوثيقتين 

   - 2 –الصفحة 

دراسة مخطط التحلل السكري -2

للتعرف على مختلف التفاعالت

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حلّل مخطط التحلل السك -1
مثّل مخطط مختصر للتح -2
استنتج مع التعليل مقر ح -3

 

من خالل : بناء خالصة  �
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   …………: السنة الدراسية .                                                       الشلف  –فبراير بوزغاية  18ثانوية   

  سا1: المدة . تركيبية : نمط الحصة                 -داد األستاذة خ فليتي إع -السنة الثالثة علوم تجريبية         : المستوى 

  .التحوالت الطاقوية على مستوى البنيات مافوق الخلوية  :المجال التعلمي 

  في الوسط الهوائي .أليات تحويل الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال : الوحدة التعلمية 

  .مراحل التنفس 

  ) : ...........................................................2( المرحلة / 2

كمادة ايض ، كما كشفنا وجود مادة حمض البيروفيك  تستعمل تبن من النشاط السابق أن الميتوكوندري  :الق وضعية اإلنط
  . و مواد كيميائية و حيوية اخرى ) االستيل مرافق انزيم أ ( ايض اخرى في الستروما 

  .العلمية المطروحة ؟ إقترح فرضية  المشكلة هي ا ما                                

 :البحث و التقصي 

  إظهار أكسدة البيروفيك على مستوى الميتوكوندري  -1
نتائج تجريبية لقياس تركيز ثنائي الكسجين و ثاني أكسيد الكربون في معلق ميتوكوندري معزولة )  2( تمثل الوثيقة 

 . EXAOوسليمة باستعمال 

 

  ) . 1( حلل و فسر منحنيي الوثيقة -1

  ماذا تستنتج ؟  

  

  

  

  

  

   اليك المعادلة التالية التي تمثل تفاعال يحدث على مسنوى الستروما: مصدر االستيل مرافق االنزيم أ  -2

  

  

  

  

  ماذا تستنتج ؟ . ل المعادلة حلّ  -
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مخطط هدم البيروفيك على مستوى المادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.فيك 
ركيزة العضوية ؟ 

 ستروما في سيرورة عملية التنفس 

.في معادلة كيميائية  عامة  

  .لية التنفس مبرزا عدد المركبات الناتجة 

) 2( تمثل الوثيقة : ك على مستوى الميتوكوندري 

.علل ذلك . مادة أيضية وسيطية ) أ ( زيم 
ثم أحسب نواتج هدم جزيئتين من البيروف.قة كربس 

الطاقة الكامنة في الر، فما مصيرCO2  =0ة للـ 

دور السما ذا تستخلص فيما يخص -:  ن معلومات 

لخص تفاعالت هدم البيروفيك ف-

راحل و مستويات هدم الركيزة العضوية خالل عمل

  

تفاعالت هدم البيروفيك -3
 :االساسية 

يعتبر األستيل مرافق اإلنز -1
اشرح سلسلة تفاعالت حلقة -2
إذا علمت أن الطاقة الكامنة-3

بناء على ما توصلت إليه من /ب

باستعمال جدول حدّد مر:التقويم 

 

https://education-dz.net

https://education-dz.net
https://education-dz.net


   .…………………: السنة الدراسية .                                                       الشلف  –فبراير بوزغاية  18ثانوية 

  سا2: المدة .  تحليلية:نمط الحصة                 -داد األستاذة خ فليتي إع -        السنة الثالثة علوم تجريبية : المستوى 

  .التحوالت الطاقوية على مستوى البنيات مافوق الخلوية : المجال التعلمي 

  في الوسط الهوائي .أليات تحويل الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال : الوحدة التعلمية 

  ) : ...........................................................3( المرحلة ./ مراحل التنفس 

الحظنا من النشاط السابق أن هدم البيروفيك على مستوى المادة األساسية يؤدي إلى تمعدن الركيزة   :وضعية اإلنطالق 
  .ضروري لحدوث األكسدة التنفسية رغم أن هذا األخير   O2العضوية و يرافق ذلك إرجاع النواقل دون استعمال الـ 

  .العلمية المطروحة ؟ إقترح فرضية  المشكلة هي  ما                        

 :البحث و التقصي 

 2014نقترح موضوع بكالوريا :ظهار دور الميتوكوندري في أكسدة النواقل المرجعة إ -1
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 :خلي 

 .)2(مستعينا بمخطط الشكل )   1 الشكل(  
 ماذا يمثل هذا الفرق ؟ 

و أكسدة جزيئة واحدة   ATPجزيئات من  
الناتجة عن   ATPعدد جزيئات الـ حسب 

 و اكتب معادلة التفاعل.وسط الهوائي 

ا يخص دور الغشاء الداخلي في سيرورة 

 .على مستوى الغشاء الداخلي  حيوية

طط التفاعالت البيوكيميائية على مستوى الغشاء الداخ

التنفسية اإلرجاعية الحاصلة على مستوى السلسلة 
م.   NADHH+ /  T 2بين الثنائية  سدة اإلرجاعية

ج 3يساهم في تشكيل  +NADHHزيئة واحدة من  
أح   ATPيساهم في تشكيل  جزيئتين  من  ) فولط  

ع النواقل المرجعة خالل هدم جزيئة جليكوز في الو

ماذا تستخلص فيما  -: ماتوصلت إليه من معلومات 
   بالمراحل السابقة 

مخطط التفاعالت الكيموح -2 –

مخط)  2( تمثل الوثيقة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشرح تفاعالت األكسدة -1
أحسب فرق كمون األكس -2
إذا علمت أن أكسدة  جز -3

FADH2  )0.06من 
التأكسدية لجميعالفسفرة 

بناء خالصة بناء على م �
و عالقته.عملية التنفس 
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   ..…………: السنة الدراسية   

  سا1: المدة . تركيبية : نمط الحصة        

  في الوسط الهوائي . 

  في الوسط الهوائي

 

 

 

 

 

 

 

 

طيطيا يشمل جميع الظواهر المؤدية إلى 
 .هي الجليكوز 

 

 

.                                                     شلف 

         -داد األستاذة خ فليتي إع -تجريبية         

  .على مستوى البنيات مافوق الخلوية  قوية

الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال

  

ة تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة لإلستعمال ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .المخطط موز في 
ط التحصيلي المقدم و معارفك المكتسبة رسما تخط
ى طاقة قابلة لإلستعمال في حالة أن مادة األيض  ه

الش –ية فبراير بوزغا 18ثانوية 

السنة الثالثة علوم ت: المستوى 

التحوالت الطاق: المجال التعلمي 

أليات تحويل ا: الوحدة التعلمية 

خالصة

تعرف على مختلف الرم -1
أنجزعلى ضوء  المخطط -2

تحويل الطاقة الكامنة إلى
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   …………………: السنة الدراسية   

  سا2: المدة . / تركيبية / تحليلية : / حصة 

 .  

.............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تستنتج ؟ 

                                                     .شلف 

نمط الح    -داد األستاذة خ فليتي إع - تجريبية      

  .مافوق الخلوية قوية على مستوى البنيات 

لإلستعمال الطاقة الكيمائية الكامنة إلى طاقة قابلة

..............................................................

  )تناسب عكسيا مع عدد الخاليا  ت 

  نفس الحجم  0=ف لهما في ز 

   و نفس الكتلة من خميرة الخبز

  في معزل عنه )  2( هواء و الوسط 

 .ي كال الوسطين 
 مو في الوسط الالهوائي ؟

  .المطروحة ؟ إقترح فرضية 

 البحث و التقصي :

  :هوائي الي الوسط ال

1  (.- 
 .ن اإليثانول 

CO  ماذا ) . مادة عضوية = كحول ( و اإليثانول
 .ة هدم المادة العضوية و كمية الطاقة المتحررة 

الش –فبراير بوزغاية  18ثانوية 

نة الثالثة علوم تالس: المستوى 

التحوالت الطاق: المجال التعلمي 

تحويل ا آليات: الوحدة التعلمية 

: .................الحصة التعلمية  

 : وضعية اإلنطالق   

(نقوم بقياس شفافية الوسط       

بمرور الزمن في وسطين أضيف 

و التركيز من محلول جليكوزي

في الهو)  1( حيث وضع الوسط 

  : فحصلنا على المنحى التالي  

در معدل نمو الخاليا فيق -1
على ماذا يدل معدل النم -2
ماهي اإلشكالية العلمية  -3

إظهار هدم الجليكوز في -1

( حلل منحنيات الوثيقة  -1
لكشف عنااشرح تجربة  -2
 2كيف تفسر ظهور الـ  -3
استنتج العالقة بين درجة -4
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 .ائي لالهو
 ماذا تستنتج ؟ . طين الهوائي و الالهوائي 

 إلى طاقةبلة لإلستعمال في الوسط 
 . عامة 

هر التي يحدث خاللها التخمر الخلوي في 
  

ية العضلية ل حمض اللبن على مستوى الخ

 : جة عن هدم الركيزة العضوية 

 .تفسيري 
استنتج مقر هدم الجليكوز في الوسط الثم .ي الخلية 

ن آلية هدم الجليكوز و الحصيلة الطاقوية  في الوسط
  : سدة 

  تك 

  .ل 

  : علومات 

لخص آلية تحويل الطاقة الكامنة -
مدعما إجابتك بمعادلة الالهوائي

ضع رسما يشمل مجموع الظواه -
.حالة الركيزة العضوية جليكوز 

ظهور ح  - .خلية العصبية في غياب ثنائي األكسجين 
 -  

 

 
الحصيلة الطاقوية الناتج -2

  
  
  
  
  

البيانات على الرسم التأكتب  -1
فسر غياب الميتوكوندري في -2
باستغالل المخطط قارن بين -3

ألية تجديد النواقل المؤكس-3
 فسر النتائج التجريبية  -1

مدعما إجابتفي الجدول  المقدمة 

  .ت كيميائية معادالب

استنتج آلية تجديد النواقل -2

  : بناء خالصة 

بناء على ما توصلت إليه من معل

موت الخ -: علل مايلي : التقويم 
ففي حالة الجهد العضلي المكث
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