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 2012 / 2013   السنة الدراسية                          نهائي أولفرض                         األطلس الثأهيليةثانوية 

ا                                                                                                                              .ح. باك ع2 القسمل                          في علوم الحياة و األرض لألسدس األونيابة الخميسات                      

استهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة  : 1الوحدة 

ساعتان :                                     مدة االنجاز 17/10/2012هشام اليزامي                                          . ذ

 نقط 5: التمرين األول

 وسيلتين لتحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية وتحويلها إلى التنفس والتخمريمثل كل من  ❁

معادالتهما  موضحا مراحل كل منهما استعرض بإيجاز تعريفك لهاتين الظاهرتينبعد  .ATPجزيئات 

 مقارنة بينهما ومع انجاز اإلجمالية

 

 نقط 9:  التمرين الثاني 

وضعت ميتوكندريات في شكل محلول عالق في وسط مغلق خال من األوكسجين في البداية ثم تتبع  تطور  ☚

.  في هذا الوسط قبل وبعد إضافة األوكسجين  +Hتركيز البروتونات 

 :  O2في الحالة الطبيعية بوجود  ☚

 تكون H+ سرعة النقل الغشائي ل بروتونات *

مرتفعة عندما يرتفع تركيز ناقالت االلكترونات 

.  في الماتريس  NADH2  في شكلها المختزل

  يرتفع في الحيز +H أن تركيز بروتونات *

.   البيغشائي للميتوكندري وينخفض في الماتريس

   .+H الغشاء الخارجي للميتوكندري نفود ل *

 

 (نقطة)1 ؟  1حلل منحنى الوثيقة  -1

 (نقطة1) ؟ فسر النتائج المحصل عليها -2

 (نقطة)1 ؟       ماذا تستنتج -3

 

يضم الغشاء الداخلي للميتوكندري عدة بروتينات تسمى السلسلة التنفسية تتميز هذه الجزيئات بجهد أكسدة  ☚

 اختزال مختلف ، /اختزال مختلف مما يمكنها من تقبل وإعطاء االلكترونات عن طريق تفاعالت أكسدة

 جهد أكسدة اختزال لبعض 2 تمثل الوثيقة 

هذه النواقل  

 

 اتجاه نقل 2حدد انطالقا من الوثيقة -4

( نقطة1) ؟ االلكترونات

 

حدد المعطي األول والمتقبل االخير -5

 (نقطة)1؟ لاللكترونات 

 

اكتب التفاعلين الكيميائيين األول واألخير - 6

في السلسلة التنفسية ؟  

 ( نقطة1.5)
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(  3الوثيقة ) ثم انجاز التجارب التالية   ATPمن جهة أخرى ومن اجل التعرف على شروط تركيب جزيئات ☚

  

 ( نقطة1 )من طرف الميتوكندري ؟  ATPحدد شروط إنتاج - 7

 (نقط1.5)من خالل ما سبق ومعارفك ؛ ماذا نعني بالتفسفر المؤكسد ؟    - 8

 

 نقط 6 :الثالث التمرين

 4مكنت المالحظة المجهرية الدقيقة لجزء من الليف العضلي من وضع الرسم التفسيري الممثل في الوثيقة ☚

 ( نقط 2) ؟  4أعط األسماء المناسبة ألرقام الوثيقة  -1

 

في  5 صور الكترونوغرافية للعنصر رقم 5تمثل الوثيقة ☚

 .حالة ارتخاء الشكل أ وفي حالة تقلص الشكل ب 

 استخرج مختلف التغيرات التي تطرأ على العنصر  -2

 (نقط1.5 ) ؟    أثناء التقلص العضلي

 فسر هذه التغيرات موضح ذلك بواسطة رسوم -3

 (نقط2.5 ) ؟      مناسبة


