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 الرتكيب والوظيفة فى الكائنات احلية 

 

 الفصل األول
 التػرية واهلضه

  ات اسبٝة ايتػرٜة  -اإلسطاع  -ايتٓؿظ  -اإلخساز  -َٔ َعاٖس اسبٝاة ؾى ايهآئ
 ٛ  ايتهاثس  -ة اسبسن -ايُٓ

ٗا ًٖى ايدزاضة ايعُ: التغرية  ٝة يًػراء ٚايطسف املختًؿة ايتى تتػرى بٛاضطت
  .ايهائٓات اسبٝة

1-  ِ ٌ ازبط ات اسبٜٝٛة داخ ّ مجٝع ايعًُٝ ِ بايطاقة ايالشَة إلمتا  ميد ازبط
ِ ٚتعٜٛض األْطذة ٚاشبالٜا ايتايؿة  -2 ٛ ازبط ّ ايالشَة يُٓ  ٜعترب املادة اشبا

  ىىاع التػرية:أ
 ية الراتية: رأوال: التغ

  ٗا بعض ايهائٓات اسبٝة باضتػالٍ املٛاد األٚيٝة ايبطٝطة ٖى تػرٜة تكّٛ ب
 ٌ ٚذبًٜٛٗا إىل َٛاد َعكدة. ٚتطُى ٖرٙ ايهائٓات بايهائٓات ذاتٝة ايتػرٜة َج

 ايٓباتات اشبطساء. 

 ح املعدْٝة سٝح ٜطتخدّ ايٓبات األخطس املاء ٚثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ٚاألَال 
ٛئى يًشصٍٛ عًى َٛاد عايٝة ايطاقة  ٝاّ بعًُٝة ايبٓاء ايط ٚضٛء ايػُظ ؾى ايك

ٕ ٚايربٚتٝٓات.  ٌ ايطهس ٚايٓػا ٚايدٖٛ  َج
 ية الغري ذاتية: رثانيا: التغ

  ٓات ٖى تػرٜة ذبصٌ بٗا ايهائٓات اسبٝة عًى املسنبات ايػرائٝة عايٝة ايطاقة َٔ نائ
ٚ سٝٛاْٝة  ٓات غري ذاتٝة ايتػرٜة.سٝة أخسى ْباتٝة أ ٓات بايهائ ٙ ايهائ   ٚتطُى ٖر

 الباب األول 
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 الكائنات الغري ذاتية التغرية  قد تكون:   

1)  ّ  َتٓٛعة ايػراء   -آنالت األعػاب  -أضاضٝة َجٌ: آنالت ايًشٛ
ٝا  (2 ٌ ايبًٗازض ٌ ايبهرتٜا ايسَٝة 3    طؿًٝٝة َج  بعض ايؿطسٜات.  -( زَٝة: َج

 ء: طساالتغرية الراتية فى النباتات اخل

ٕ ُٖا:  ٕ ٖاَتا تا ٍ عًُٝ ٔ خال َ ِ  تت
ة ايبٓاء ايطٛئى.  -2 عًُٝة اَتصاص املاء ٚاألَال ح.  -1  عًُٝ

 أوال: عملية امتصاص املاء واألمالح: 

تتِ عٔ طسٜل ايػعريات ازبرزٜة سٝح متتص ايػعريات ازبرزٜة املاء ٚاألَال ح 
اق ٔ خًٝة ألخسى ؾى األٚعٝة آي َ ٌ ِ ٜٓتك ٔ ايرتبة ث  ًة. ايػرائٝة َ

 الشعرية اجلرزية: 
سٜة( ٚترتنب ايػعرية بٖى اَتداد شبًٝة ٚاسدة َٔ خالٜا ايبػسة )ايطبكة ايٛ

 ّ ٔ ضٝتٛبالش  ؾذٛة عصازٜة نبرية  -ْٛاة  -ازبرزٜة َ
ِ  4طٛهلا: سٛاىل  َ 

عُسٖا: ال ٜتذاٚش بطعة أٜاّ أٚ أضابٝع يتُصم ايطبكة ايٛبسٜة َٔ سني آلخس 
ٔ َٓطكة االضتطاية ؾى ازبرز. الستهانٗا حببٝبات ايرتبة   ٚتعٛض باضتُساز َ

 املالئمة الوظيفية للشعرية اجلرزية: 

نجرية ايعدد ٚمتتد يًخازز يصٜادة َطاسة ضطح  -1
 االَتصاص. 

تؿسش َادة يصدة يتطاعدٖا عًى ايتػًػٌ  -2
اليتصام بٗا ٚاٚاالْصالم بني سبٝبات ايرتبة 

 يتجبٝت ايٓبات 

ء ٚاألَال ح ددزٖا زقٝكة يتطُح بٓؿاذ املا -3
 خالهلا. 

ٗا ايعص -4 زٜة( اتسنٝص احملًٍٛ خالهلا )داخٌ ؾذٛت
ٔ ايرتبة إيٝٗا.  ٍ املاء َ ٍ ؾى ايرتبة مما ٜطاعد عًى اْتكا ٔ تسنٝص احملًٛ  أنرب َ



 

 -8-   21007288892  

ـاء  الــىفـــــ

 

  آلية امتصاص املاء :  
 تعتُد عًى عدة ظٛاٖس ؾٝصٜائٝة ٖى: 

عاىل  ٖى خاصٝة سسنة ازبصئٝات أٚ األْٜٛات َٔ ٚضط ة االنتشاز: يخاص -1
ات املادة   ايرتنٝص إىل ٚضط َٓخؿض ايرتنٝص ْتٝذة اسبسنة املطتُسة زبصٝئ

٘ َاء.   َجاٍ: اْتػاز ْكطة سرب عٓد ضكٛطٗا ؾى نٛب ب

ٖى خاصٝة اْتكاٍ املاء خالٍ األغػٝة غب٘ املٓؿرة  اخلاصية األمسوشية:  -2
ُاء )أقٌ تسنٝص يألَال ح( إىل ٚضط َٓخؿض ايرتنٝ َٔ ٚضط عاىل ص ايرتنٝص ًي

 يًُاء )أعًى تسنٝص يألَال ح( 
ٖٛ ايطػط املطبب الْتكاٍ املاء خالٍ األغػٝة غب٘ املٓؿرة  : الضغط األمسوشى

ٔ تسنٝص املٛاد املرابة ؾى املاء.   ٜٚٓػأ ع
: ايعالقة بني تسنٝص احملًٍٛ )املٛاد ملخوظة

املرابة ؾى احملًٍٛ( ٚايطػط األمسٛشى عالقة 
ٛاد املرابة ؾى طسدٜة أى بصٜادة تسنٝص امل
ٍ ٜصداد ايطػط األمسٛشى  . ٚايعهظ صشٝح احملًٛ

 خاصية النفاذية:  -3
ِ ازبدز ٚاألغػٝة اشبًٜٛة إىل   أْٛاع ٖى:  3تٓكط

 تطُح بٓؿاذ املاء ٚاألَال ح. َجٌ: ازبدز ايطًًٝٝٛشٜة.  
 : ال تطُح بٓؿاذ املاء ٚاألَال ح. َجٌ: ازبدز املػطاة بايهٝٛتني

ٔ ٚايًذٓني   ٚايطٝٛبسٜ
ٝازٜة ايٓؿاذٜة ٖٚى تٓؿر املاء ٚبعض  : ٚتطُى ٖرٙ ازبدز باخت

 األَال ح ٚمتٓع ْؿاذ ايطهسٜات ٚاألمحاض األَٝٓٝة ذات ازبصٜئات نبرية اسبذِ. 
ٛب دقٝكة ددا هلا ْؿاذٜة ٖٚى أغػٝة زقٝة ذات ثكمجل: األغشًة البالشمًة: 

 اختٝازٜة.
ٖى خاصٝة ذبدد َسٚز املٛاد خالٍ األغػٝة غب٘ املٓؿرة : 

 ؾكد تطُح مبسٚز بعض املٛاد ٚال تطُح مبسٚز ْٚؿاذ َٛاد أخسى. 

 عالقة طسدٜة

 تسنٝص املٛاد املرابة ؾى احملًٍٛ

 ايطػط االمسٛشى 
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ٍ سبشخاصية الت -4 اء َٔ خال ٜا ايٓبات يًُ : ٖى خاصٝة اَتصاص ددز خال

بعض ايدقائل ايصًبة ٚخباصة ايػسٜٚة ٚايتى هلا ايكدزة عًى اَتصاص املاء 
ُاء. َجٌ: ايطًًٝٝٛش  ؾتصداد ؾى  -اسبذِ ٚتٓتؿخ ٚتطُى باملٛاد احملبة يً

ٓات ايبٛتٛبالشّ -ايبهتني   .بسٚتٝ
 تفطري امتصاص اجلرز للناء: 

ٗا َٔ  -1 ذبٝط بايػعرية ازبرزٜة طبكة غسٜٚة تًتصل بٗا سبٝبات ايرتبة َٚا ب
 َاء ٚأَال ح ذائبة. 

 صٝة ايتػسب. متتص ازبدز ايطًًٝٝٛشٜة ٚاألغػٝة ايبالشَٝة املاء خبا -2

ٜا بػسة ايػعرية ازبرزٜة الٜٓتكٌ املاء باشباصٝة األمسٛشٜة َٔ ايرتبة إىل خ -3
ٛد ريسٝح إٔ ايعص  اشبًٛى يًػعرية ازبرزٜة أنرب تسنٝصا  َٔ ضبًٍٛ ايرتبة يٛد

ايطهس ذائبا ؾى ايعصري اشبًٛى )تسنٝص املاء ؾى ضبًٍٛ ايرتبة أعًى َٔ تسنٝص 
  .املاء ؾى ايؿذٛة ايعصازٜة

ايكػسة ٜٚطتُس ستى ٜصٌ ألٚعٝة ٌ املاء بٓؿظ ايطسٜكة إىل خالٜا كٜٓت -4
 اشبػب ؾى َسنص ازبرز. 

ٗا َٔ ملحوظة ضػط  20إىل  5: ايٓباتات ايعادٜة ٜرتاٚ ح ايطػط األمسٛشى ؾٝ
ُا ايٓباتات ايصشساٜٚة ْٚباتات األزاضى املًشٝة تتُٝص بطػٛط أمسٛشٜة  دٛى بٝٓ

َٔ املاء َٔ ايبٝئة احملٝطة ٜٚرتاٚ ح ايطػط عايٝة يتطُح باَتصاص أنرب قدز 
 ٔ  ضػط دٛى.  200إىل  50األمسٛشى َ

 طسق مسوز املاء املنتص عرب خاليا اجلرز حتى يصل إىل األوعية اخلشبية:
ٗا  3أثبتت أحباخ ايعًُاء إٔ ٖٓاى  طسم ميس ب

ٔ ازبرز ستى أٚعٝة اشبػب ٖٚى:    املاء َ
ٚميس ؾٝٗا املاء  -1

 اشباصٝة األمسٛشٜة ٜٚتطًب ذيو احنداز أمسٛشٜا بازبرز ب
َا  -2 ميس ؾٝٗا املاء َٔ خًٝة ألخسى عٔ طسٜل خٝٛط ايبالشَٛدٜص

 ايتى تسبط اشبالٜا ببعطٗا. 

 صٝة ايتػسبا: ميس املاء خب -3
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 يا اخلشب. دوز االندوديسمس فى تنظيم مسوز الرائبات إىل خال

ْتػًغ خالٜا االْدٚدٜسَظ املٛادٗة 
يًخػب َٔ خالٍ ددزٖا ايكطسٜة 
ٚايعسضٝة َادة ايطٝٛبسٜٔ عًى غهٌ 

 )غسٜط ناضربى(  ىغسٜط ٜطُ
 

: خالٜا االْدٚدزَظ املٛادٗة يًشاء تهٕٛ تاَة ايتػًغ بايطٝٛبسٜٔ ؾال ملحوظة
 ا. ميس املاء خالهل

 سٜط ناضربى خباصٝة ايتػسب ٚإمنا ميس س املاء خالٍ ازبدز املػًعة بػال مي
َٔ خالٍ ايػػاء ايبالشَى هلرٙ اشبالٜا باشباصٝة األمسٛشٜة ٚذبت ضٝطسة 
ّ ٚيريو تطُى خالٜا االْدٚدزَظ املٛادٗة يًخػب )خبالٜا املسٚز(   ايربٚتٛبالش

 امتصاص األمالح املعدنية: 

 باإلضاؾة ألنطذني اثبت ايعًُاء إٔ ايٓبات ذنتاز إىل ايهسبٕٛ ٚاهلٝدزٚدني ٚا
ٛ ٜٚؤدى ْكصٗا إىل:   إىل عٓاصس أخسى ضسٚزٜة الشَة يًُٓ

 ٘ ٚ تٛقؿ ٛ اشبطسى يًٓبات أ ٍ ايُٓ ( اختال ٚ ايجُاز أ ٔ األشٖاز أ ّ تهٜٛ  ب( عد
 وتيقطه ٍره العياصس إىل قطنني ٍنا: 

 7ٖى عٓاصس ذنتاز إيٝٗا ايٓبات مبهٝات غري قًًٝة ٖٚى  املغريات اللربى: -1
 عٓاصس: 

ّ  –ٓٝرتٚدني اي ّ  -ايهايطٝٛ ّ  -ايبٛتاضٝٛ  اسبدٜد -ايهربٜت  -ايؿطؿٛز  -املاغٓطٝٛ
: ٖى عٓاصس ذنتاز إيٝٗا ايٓبات بهُٝات صػرية ددا ال املغريات الصغسى -2

تتعدى بطع ًًَٝذساَات ؾى ايًرت ٚيريو تطُى بايعٓاصس األثسٜة ٚتعٌُ نُٓػطات 
 عٓاصس:  8يالْصميات ٖٚى 

ّ  -املٓذٓٝص  -ايٓشاع  - اشبازصني -ايهًٛز  ٕ  -ِ ٜٓٝبداملٛي -ايٝٛد  -األيَٛٓٝٛ  ايبٛزٚ
  :آلية امتصاص األمالح املعدنية  

 تعتُد عًى عدة ظٛاٖس ؾٝصٜائٝة ٖى: 

ٔ املاء ؾ ٔ بعطٗا ايبعض ٚع  صٛزة  ىتٓتػس ايدقائل ايرائٝة َطتكًة ع
ٌ أْٜٛات َ Caٛدبة )ناتْٝٛات( َج

 + +
 , K

+   
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ٌ ْأْٜٛات ضايبة )أ (SO4)ْٝٛات( َج

--
 , (Cl)

-
 , (NO2)

-
 , (NO3)

-
   

  ٌ تتشسى دقائل ايرائبات باالْتػاز َٔ ضبًٍٛ ايرتبة األعًى تسنٝص إىل داخ
ازبدزإ ايطًًٝٝٛشٜة األقٌ تسنٝص ْتٝذة اسبسنة املطتُسة يألْٜٛات اسبسة 

ّ  ْٛات عربٚقد ذندخ تبادٍ ايهاتٝ ٛ دداز اشبًٝة ؾُجال رنسز أٜٕٛ ايصٜٛد
Na

+
   ٘ ٌ بدال َٓ ٔ اشبًٝة ٜٚدخ ّ أَ ٕ ايبٛتاضٝٛ ٜٛK

+  

  ْٛات ايتى تصٌ إي٘ٝ ٚال ٜطُح سٚز بعض األٜ  َ ٗا ٜعٌُ ايػػاء ايبالشَى عًى ؾٝ
ٖا ٚ تسنٝص ٗا أ ٔ سذُ ة بػض ايٓعس  ع ٗا.  يًبعض اآلخس سطب سادة اشبًٝ ٚ غشٓت  أ

  ْٛات َٔ ضبًٍٛ ايرتبة األقٌ تسنٝص إىل داخٌ اشبًٝة األعًى ؾٝٗا تٓتػس األٜ
تسنٝص ًٜٚصّ ذيو طاقة ستى تتشسى األْٜٛات ضد تدزز ايرتنٝص ٜٚطُى ٖرا 

ٌ ايٓػط.   بايٓك
ٝاالنقل النشط: ٍ غػاء اشبًٝة عٓدَا ًٜصَٗا طاقة نُٝ ٛ سسنة أى َادة خال  ئٝة ٖ

  تٓؿظ أْطذة ازبرز الْطالم :
ػط سٝح إٔ األنطذني ٚايطهس ضسٚزٜإ الَتصاص  ايطاقة ايالشَة يًٓكٌ آي

 األَال ح ٚايتٓؿظ اهلٛائى أٜطا. 
 : جتازب إلثبات حدوث عملية النقل النشط   

ٙ  Nitellaٜعٝؼ طشًب ايٓٝتال  ؾى َٝا
دساء ايتذسبة عًى ٖرا إايربى ٚب

 ايطشًب ٚدد إٔ: 
تسنٝص األْٜٛات املختًؿة املرتانُة ؾى  -1

ايعصري اشبًٛى شبالٜا ايطشًب أعًى 
َٔ تسنٝصٖا ؾى َاء ايربنة مما 
ٜطتدعى اضتٗالى طاقة َٔ اشبًٝة 

ٙ األْٜٛات   الَتصاص ٖر

 
 َاء ايربنة 

 ايطشًب 

األَال ح  غهٌ بٝاْى ٜٛضح تسنٝص 
ايربنة  ؾى طشًب ْٝتال َٚاء 

 ايرتنٝص         

Na
+
   k

+
   Ca

++
 Mg

++
 Cl

-
ايعٓاصس     
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سنٝص األْٜٛات األخسى تسنٝص بعض األْٜٛات املرتانُة ؾى اشبًٝة ٜصٜد عٔ ت -2
ٕ األْٜٛات متتص اختٝازٜا سطب سادة اشبًٝة.   مما ٜؤند أ

  تٛضح تأثري غٝاب األنطذني عًى اَتصاص ْبات ايػعري ألْٜٛات ايهربٜتات(SO4)
-- : 

)مت أعطاء بادزات ْبات ايػعري أَال ح ايهربٜتات ٚبٗا نربٜت َػع   -1
35

S)  
ِ ايباد -2  زات إىل صبُٛعتني: مت تكطٝ

ٗا أ( اجملُٛعة األٚىل : عسضت درٚز بادزات
 يعسٚف ٖٛائٝة )ؾى ٚدٛد األنطذني( 

عسضت يعسٚف   ال ب( اجملُٛعة ايجاْٝة: 
ٝاب األنطذني(   ٖٛائٝة )ؾى غ

مت تكدٜس نُٝة ايهربٜت املػع املُتصة ؾى  -3
 اسبايتني بعداد دٝذس 

: ٜكٌ اَتصاص ايٓبات يألَال ح ؾى الحظن
 يعسٚف ايالٖٛائٝة ا

 االستنتاج: 
ٌ ايٓػط.  -1 ّ ايٓك  سدٚخ ايتٓؿظ ضسٚزى إلمتا
ٓاء  -2 تسانِ أْٜٛات األَال ح ؾى خالٜا ايٓبات ْتٝذة اضتٗالى ايطاقة املٓطًكة أث

 ايتٓؿظ اهلٛائى
 ثانيا: عملية البناء الضوئى فى النباتات اخلضساء: 

 ًٛئى قاعدة اسبٝاة األضاضٝة ؾ ٓاء ايط ٛالٖا َا اضتُست اسبٝاة تعترب عًُٝة ايب
ٝائٝة(  ٛئٝة نُٝ  عًى ضطح األزض يريو اعتربت اسبٝاة )ظاٖسة ض

ٓاء ايطٛئى َصدز يــ:   تعترب عًُٝة ايب
ٌ ايهسايػراء -1 ٓات  -ٖٛٝدزات ب: َج ٕ  -ايربٚتٝ  ايؿٝتاَٝٓات.  -ايدٖٛ
ٌ األنطذني:  -2 ِ اهلٛاء. 21ايرى ميج ٔ سذ َ % 

ٌ : ايطاقة -3 ٗا ذبص ٗا ألْ ُٛ ٚتهاثس ايهائٓات اسبٝة ٚاسبؿاظ عًى سٝات ايالشَة ٓي
ٓاء ايطٛئى.   عًى ايطاقة املخصْٚة ؾى ايػراء ٚايرى َصدزٖا عًُٝة ايب

 ٌ يألَال ح ؾى بٝاْى غه يٓبات  ٜٛضح اَتصاص ا
ئٝة يالٖٛا ٚايعسٚف ا ئٝة   ايعسٚف اهلٛا

ل  ئ يدقا ا ب يصَٔ   ا

ى 
ص ؾ

صا
الَت

ٍ ا
عد

َ
كة

قٝ
يد

ا
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ـاء  الــىفـــــ
ايالشّ يآلالت ٚٚضائٌ املٛاصالت. َجٌ ايؿشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػاش ايطبٝعى ايٛقٛد:  -4

ػأت َٔ ايٓباتات ايتى خصْت ايطاقة بداخًٗا ؾى ا  ْ يعصٛز ازبٝٛيٛدٝة ٚايتى
ة ايبٓاء ايطٛئى.  ٝاَٗا بعًُٝ  ايكدمية ْتٝذة ق

  االقتصادٜة:ٚاملٓتذات ايصٓاعٝة  -5
َجٌ: األيٝاف املطتعًُة ؾى صٓاعة ايٛزم ٚاألخػاب ٚاألْطذة ٚايدٖٕٛ ٚايهشٍٛ 
ٚاشبٌ ٚمجٝعٗا تعترب ْتاز يعًُٝة ايبٓاء ايطٛئى بعد ايتػريات ايهُٝٝائٝة ايتى 

ٛاد ايٛض  ٝطة ٚايٓٗائٝة. ذبدخ يًُ
 املىاد اخلاو الالشمة لعنلًة البياء الضىئى: 

: ٖٚٛ َصدز اهلٝدزٚدني ايالشّ الختصاٍ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ عٓد بدء املاء -1
 بٓاء ايهسبٖٛٝدزات. 

ٕ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ -2 ٛ َصدز ايهسبٛ ٖٚ . 

ٌ . َجٌ ايٓرتات ٚايؿٛضؿات ٚايهربٜتات ايتى تعٌُ عًى ذبٜٛاألَال ح املعدْٝة -3
ٓات.   ايهسبٖٛٝدزات إىل ايربٚتٝ

ٓاء : َجٌ ايؿطؿٛز. ايالشّ يتهٜٛٔ عٓاصس ضسٚزٜة -4 َسنبات عايٝة ايطاقة أث
ٓاء ايطٛئى  ٌ ؾى بٓاء ايهًٛزٚؾٌٝ.  –عًُٝة ايب ّ ٜدخ  املاغٓطٝٛ

ٓاء ايطٛئى. اسبدٜد  ّ عًُٝة ايب ٔ بعض اإلْصميات املطاعدة إلمتا ّ يتهٜٛ  ايالش
 : نواتج عملية البناء الضوئى

ٕ  ايرى ضهس أسادى ايتطهس )ازبًٛنٛش( -1 أ  ٔ  ميه

ٛ ٘ أ( ٜبٓى َٓ ٝات ايالشَة يًُٓ ّ ؾى عًُٝة ايتٓؿظ إلْتاز ايطاقة.  ايربٚتٓ  ب( ٜٗد
ِ ربصٜٓ٘.  ٍ إىل ْػا يٝت  ز( ذنٛ

ٛ غاش األنطذني.  -2 ٖ : 
ً حدوث عنلًة البياء الضىئى:    أماك

ٛئى ألْٗا ذبتٛى : ٖٚاألوزاق اخلضساء -1 ى املسانص األضاضٝة يعًُٝة ايبٓاء ايط
 عًى ايبالضتٝدات اشبطساء. 

ٓاء ايطٛئى الستٛائٗا عًى السيقان العشبية اخلضساء -2 : تطاِٖ ؾى عًُٝة ايب
 ُٝٝة بٗا بالضتٝدات خطساء. ْػأْطذة نًٛز 
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ـاء  الــىفـــــ

 

 تسكيب البالستيدة اخلضساء: 

تعٗس ايبالضتٝدة اشبطساء ذبت املٝهسٚضهٛب 
ى غهٌ عدضة ضبدبة ؾى صٛزة نتًة عً

 َتذاْطة. ٚترتنب ايبالضتٝدة اشبطساء َٔ: 
 ْاَْٛرت  10: مسهة سٛاىل غػاء خازدى َصدٚز -1
ٔ َ : َٚا(رت)ايط عايٓخا -2  ادة بسٚتٝٓٝة عدمية ايًٕٜٛٚرتنب َ

ٌ سبٝبات ايٓػا -3 : تٓتػس ؾى ايٓخاع بأعداد نبرية ٖٚى صػرية اسبذِ ٚتتشً
ٌ إىل األعط  اء األخسى. إىل ضهس ٜٓتك

َٝهسٕٚ  0.7: تٓتػس ؾى ايٓخاع ٖٚى سبٝبات قسصٝة ايػهٌ مسهٗا ازبساْا -4
ٌ َٝهسٕٚ ٖٚرٙ اسببٝبات تٓتعِ ؾى  0.5ٚقطس اسببٝبة  غهٌ عكٛد ٚتتهٕٛ ن

ٔ  15سبٝبة َٔ  قسصا أٚ أنجس َرتاصة ؾٛم بعطٗا ايبعض ٚايكسص صبٛف َ
ٛاف اسببٝبات يتتشد َع سٛاف سبٝبات أخ سى ٚذيو ستى ايداخٌ ٚمتتد س

 تصداد َطاسة ضطح األقساص املعسضة يًطٛء. 
ة  ٌ األصباؽ ايتى متتص ايطاقة ايطٛٝئ  ٚربتص سبٝبات ازبساْا حبُ

 األصباغ األساسية فى البالستيدة اخلضساء: 
ٌ  :)أ( نًٛزٚؾٌٝ -1 ٌ 70ميج ٘ أخطس َصزم.  (B)% َع نًٛزٚؾٝ  ٚيْٛ
ٌ  : )ب( نًٛزؾٌٝ -2 ٌ 70ميج ٘ أخ (A)% َع نًٛزؾٝ  طس َصؿس ٚيْٛ

ٌ ٛؾٌٝجاْش -3 ٕ أخطس يُْٝٛى. 25: مي  % يٛ

ٌ نيتنازٚ -4 ٘ أصؿس بستكاىل. 5: ميج  % ٚيْٛ
ٕ األخطس  ٕ ايًٛ ؾإ  ٌ ٕ األصباؽ األخسى. ٜٚبطبب ازتؿاع ْطبة ايهًٛزٚؾٝ  ػًب عًى يٛ

 اَتصاص ايطاقة ايطٛئٝة ايالشَة يعًُٝة ايبٓاء ايطٛئى. 
ٕ ازبصئى : دصئ ايهٛزٚ ٌ دصئ َعكد ٚايكاْٛ  ؾٝ

 ٛ )أ( ٖ  ٌ    C55H72O5N4Mgايهٛزٚٝؾ
: ٜعتكد إٔ ٖٓاى عالقة بني قدزة ايهٛزٚؾٌٝ عًى اَتصاص ايطٛء ٚبني ملحوظة

)أ(   ٌ ّ املٛدٛدة ؾى َسنص دصئ ايهٛزٚٝؾ  ذزة املاغٓطٝٛ
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ـاء  الــىفـــــ
 كيب الوزقة ومالئنتها لعنلية البناء الضوئى: ست

َٓتػسة عًى ايطام ٚاألؾسع بٓعّا َعني ستى تتعسض  تتٛشع األٚزام: 
ٔ أغعة ايػُظ.   ألنرب قدز َ

ٍ ايطٛء.  ٌ ايٛزقة دقٝل َٚؿًطح الضتكبا  ْص
ضطى ٜتؿسع إىل   ٚ ٜد ايٛزقأَٚدعِ بعسم ْا غبهة يتصٚ باملاء  ةؾسع أصػس ؾاصػس َهٛ
ٔ ة ى ٚايطؿًى يًٛزقة طبكٛطى ايططشإ ايعًٜػٚاألَال ح ٚاملٛاد عايٝة ايطاقة ٚ َ

ٛٝ ٛء تتايه ٛز ايتى تؿتح ؾى ايط ِ كني َاعدا ايجػ ؿٌ ؾى ايعالّ ٚتتاثس بايسطٛبة ٚتتشه
ٔ ايجػٛز ؾى نُٝة تبخس املاء  ٍ ايػاشات. َ ٕ ايسئٝطى يتباد  ايٓبات ٚتعترب ٖى املها

بؿشص قطاع َطتعسض يٛزقة ْباتٝة َٔ ذٚات 
 ٔ ْطذة ٖى: أ3ايؿًكتني ٜتطح أْٗا ترتنب َ

ٝة ايبػستإ ايعًٝا ٚايطؿًى -1 ٜا بازاْػُٝ : نٌ بػسة عبازة عٔ طبكة ٚاسدة َٔ خال
ًٝٝة ايػٌه َتالص ٌٝ ٚازبداز اشبازدى يهٌ بػسة َػطى كبسَ ٝة َٔ ايهًٛزٚؾ ة خاي

 بايهٝٛتني َا عدا ايجػٛز 
ا ايٓطٝر املتٛضط -2 ٕ َٔ: : ٜكع بني ايبػستني ايعًٝ ٘ ايعسٚم ٜٚتهٛ  ٚايطؿًى ٚربرتق

ٜا ( ايطبكة ايعُادٜة: أ ٝة َطتطًٝة  ايػهٌ تكع عُٛد ٜا ايبازاْػُٝٝ صـ ٚاسد َٔ اشبال
 ٍ ٗا بايبالضتٝدات اشبطساء الضتكبا ًٛى َٓ تصدسِ خالٜا ازبصء ايع  ٚ ٝا عًى ايبػسة ايعً

ٔ ايطٛء.   أنرب قدز َ
ًٗا َطاؾات ايطبكة األضؿٓذٝةب(  ٓتعُة  ايػهٌ َؿههة تؿص ُٝٝة غريَ  : خالٜا بازاْػ
ا عًى بالضتٝدات خطساء بٝٓ ى خالٜٖا تٛدد أضؿٌ ايطبكة ايعُادٜة ٚذبٛت  ٚ ٝة ٚاضعة
ُادٜة. ب ٔ ايطبكة ايع َ ٌ  ٓطبة اق

ٚايعسٜكات ٚتٛدد ايٓطٝر ايٛعائى -3 : ٜتهٕٛ َٔ سصّ ٚعائٝة متتد ؾى ايعسٚم 
 اسبصَة ايسئٝطٝة ؾى ايعسم ايٛضطى. 

 ملونات احلزمة الوعائية: 
 ٛف تٛدد ؾى عدة صؿة اشبػب: ٝأٚع

ًٗا خالٜا بازاْػُٝٝة تطُى باز ُا ػْاتؿص ٝ
 اشبػب. 

 ًى اشبػب دٗة ايططح ايطؿًى ايًشاء  ٜ :
ٛاد  ٝة يًٛزقة ٜٚكّٛ بتٛصٌٝ امل ايػرائ

ْٗا ؾى ايٓطٝر  ايعطٜٛة ايرائبة بعد تهٛ
 املتٛضط إىل أدصاء ايٓبات األخسى. 
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ـاء  الــىفـــــ
 آلية البناء الضوئى: 

  صدز األنطذني  َ ٔ أٚضح ايعامل األَسٜهى ؾإ ٌْٝ ؾى عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى ٚذيو َ
 خالٍ. 

  ٛ تتُٝص ٖرٙ ايبهرتٜا بأْٗا ذاتٝة ايتػرٜة ألْٗا ذبتٛى عًى نًٛزٚؾٌٝ بهتريى ٖٚ
أبطط َٔ ايهٛزٚؾٌٝ ايعادى ٚتعٝؼ ٖرٙ ايبهرتٜا ؾى ايربى ٚاملطتٓكعات يتٛؾس 

ٌ أ ْٝ ٕ  ٕ: نربٜتٝد اهلٝدزٚدني ٚاؾرتض ؾا

 ٝنربٜت ٌ  ؾى تؿاعالت ضٛئٝة  د اهلٝدزٚدني إىل ٖٝدزٚدني ٚنربٜتايطٛء ذنً
H2S    H2 + S 

  ٓاء ايهسبٖٛٝدزات ؾى ٜعٌُ اهلٝدزٚدني عًى اختصاٍ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ يب
 تؿاعالت ال ضٛئٝة. 

H2 + CO2    C6H12O6 
ٕ املعادية ايعاَة ٖى:   ٚتهٛ

  6CO2 + 12H2S             C6H12O6 + 6H2O + 12S 

 النباتات اخلضساء: 

  املاء إىل ٖٝدزٚدني ٚأنطذني ؾى تؿاعالت ضٛئٝة ٌ ٕ ايطٛء ذنً ٌ أ ْٝ ٕ  اؾرتاض ؾا
H2O    H2 + O2 

  ٜٚعٌُ اهلٝدزٚدني عًى اختصاٍ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ يبٓاء ايهسبٖٛٝدزات ؾى
 تؿاعالت ال ضٛئٝة 

H2 + CO2    C6H12O6 
ٕ املعادية  ايعاَة  ٚتهٛ

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

  ٚقد اضتٓتر ؾإ ٌْٝ َٔ خالٍ ذيو إٔ املاء ٖٛ َصدز األنطذني ؾى ايٓباتات
ٔ نربٜتٝد اهلٝدزٚدني نُا ؾى بهرتٜا ايهربٜت.  َ ٙ  اشبطساء ٚايهربٜت َصدز

 : نيلأثبات صخة نظسية فان 
 ٛزًٜال األخطس ٚٚؾسٚا ًتخداّ طشًب ايهمت ذيو َٔ خالٍ صبُٛعة َٔ ايعًُاء باض

ّ عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى.  ٘ مجٝع ايعسٚف ايالشَة إلمتا  ي

 اختصاٍ 

 ضٛئٝة طاقة

قة ضٛئٝة   طا
ٛزٚؾٌٝ بهتريى   نً

 ضٛئٝة طاقة

 اختصاٍ 

قة ضٛئٝة   طا
ٛزٚؾٌٝ   نً
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ـاء  الــىفـــــ
 التحسبة ألوىل: 

  ْعري األنطذني ٘ ّ َاء ب 18مت اضتخدا
O  األنطذني ٔ 16بدال َ

O  
 ْاألنطذني السغ ٔ ٔ عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى َ ٕ األنطذني املتصاعد َ 18: أ

O  
 ٛئى ٖٛ املاء ٚيٝظ عًُٝة املٓطًل َٔ : َصدز األنطذني االضتٓتاز ايبٓاء ايط

 ٕ  ثاْى أنطٝد ايهسبٛ
6C

16
O2 + 12H2

18
O      C6H12

16
O6 + 6H2

16
O + 6

18
O2  

 التحسبة الجاىًة: 

  ذنتٛى عًى األنطذني  ٕ ّ َاء عادى َع ثاْى أنطٝد ايهسبٛ 18مت اضتخدا
O  

 السغ ٕ ٔ ايبٓاء ايطٛئى ٜهٛ ٕ األنطذني املتصاعد َ 16: أ
O  

 َصدز األنطذني املٓطًل َٔ ايبٓاء ايطٛئى ٖٛ املاء ٚيٝظ ثاْى الضتٓتازا :
 ٕ  أنطٝد ايهسبٛ

6 C
18

O2 + 12H2
16

O     C6H12
18

O6 + 6H2
16

O + 6
16

O2  
 
 

 التفاعالت الطوئية والالضوئية
 

  ٛئى  أٚضح ايعامل بالنُٕا َٔ خالٍ دزاضت٘ يًعٛاٌَ ايالشَة يعًُٝة ايبٓاء ايط
ٕ عًُٝة ايبٓاء ايطٛ ٕ أ ٌ ايطٛء ٚاسبسازة ٚثاْى أنطٝد ايهسبٛ ِ إىل ئَج  ى تٓكط

 ( تؿاعالت الضٛئٝة )سطاضة يًشسازة( 2     ( تؿاعالت ضٛئٝة )سطاضة يًطٛء( 1
 : ملحوظة

ٚ ايتؿاعالت اإلْصميٝة.  ّ أ  تطُى ايتؿاعالت ايالضٛئٝة بتؿاعالت ايعال

  ٖى صبُٛعة َٔ ايتؿاعالت ايتى تِت ؾى ازبساْا داخٌ ايبالضتٝدة اشبطساء
 ٌ ٌ احملدد يطسعتٗا يٛدٛد أصباؽ ايهًٛزٚؾٝ ٛ ايعاَ  ٚايطٛء ٖ

 خطىات التفاعالت  الضىئًة: 
ْٚات ٜطكط ايطٛء عًى ايهًٛزٚؾٌٝ املٛدٛد ؾى ايبالضتٝدات اشب -1 طساء ؾتهتطب ايهرت

ٌ طاقة دصئ  ٌ إىل َطتٛى أعًى ؾى ايطاقة. ايهًٛزٚؾٝ ٔ َطتٛى أق َ ٌ  ؾتٓتك

 طاقة ضٛئٝة 
 

 ًٛزٚؾٌٝ ن

 طاقة ضٛئٝة 
 

 نًٛزٚؾٌٝ 
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ة اسبسنٝة )طاقة ايطٛء اسبسنٝة( ؾى صٛزة  -2 رنتصٕ ايهًٛزٚؾٌٝ ايطاقة ايطٛٝئ
)املجازة(   ٚ ٌ )بايٓػطة( أ  طاقة ٚضع نُٝٝائٝة ٚتطُى دصٜئات ايهًٛزٚؾٝ

تتشسز ايطاقة املختصْة ؾى ايهًٛزٚؾٌٝ ٚتٗبط اإليهرتْٚات َسة أخسى إىل َطتٛى  -3
يطاقة األقٌ ٜٚصبح ايهًٛزٚؾٌٝ غري ْػط ٚميهٓ٘ اَتصاص َصٜدا َٔ ايطٛء ا

 يٝٓػط َسة أخسى. 

ػط ايطاقة ؾى دصئ  -4 نب ٖٛ عًُة ايطاقة سٖٚرا امل ATPرنتصٕ ايهًٛزٚؾٌٝ آي
ٛد ؾى ايبالضتٝدة اشبطساء َع  ADPؾى اشبًٝة ٜٚٓتر باذباد دصئ  املٛد

  Pصبُٛعة ؾٛضؿات 

ADP + P     ATP 
 ٛضني ثٓائى ايؿٛضؿات  ٜٓدأ      ني ثالثى ايؿٛضؿات ٛضدٜٓأ

ٜطتخدّ ازبصء األخس َٔ ايطاقة  -5
َٔ ايهًٛزٚؾٌٝ املٓػط ؾى غطس املٓطًكة 

 دصئ املاء إىل ٖٝدزٚدني ٚأنطذني 

َع َطاعد إْصِٜ اهلٝدزٚدني  ٜتشد -6
ٜٛدد ؾى ايبالضتٝدة ٜسَص ي٘ بايسَص 

NADP  يٝتهٕٛ َسنبNADPH2 
ٚدني ٚأ ٜتشد َسة ستى ال ٜٗسب اهلٝدز

 اخسى َع األنطذني ثِ ٜٓطًل األنطذني
 ٓاتر ثاْٛىن

  ٖى صبُٛعة َٔ ايتؿاعالت ايتى تتِ ؾى
َا ٚأ  ايبالضتٝدة اشبطساء  أزضٝةايطرتٚ

ٛء  ْا ٚايعاٌَ احملدد يطسعتٗا ٖى دزدة اسبسازة ٚيريو قد ذبدخ ؾى ايط خازز ازبسا
ٚ ايعالّ.   أ

 ايتؿاعالت ؾى ا ٕ ى أنطٝد ايهسٛب ٙ بيالضٛئٝة )اإلْصميٝة(: ِٜت تجبٝت غاش ثْا اذباد
ْة ؾى دصئ  NADPH2َع اهلٝدزٚدني احملٍُٛ عًى َسنب  مبطاعدة ايطاقة املختص

ATP .املٛاد ايهسبٖٛٝدزاتٝة ٔ  يتهٜٛ

ايهٛزٚؾٌٝ  طاقة
ملٓػط   ا
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  ة بعد َمتهٔ ايعامل ًٝؿٔ نًؿٔ َٔ ايهػـ عٔ طبٝعٝة ايتؿاعالت ايالضٛٝئ
ٕ املػسع انتػاف ْعري اي 14هسبٛ

C  
ً كلفً: ًجتسبة م  لف

ٛزًٜال ؾى ازبٗاش املبني ًٚضع نًؿٔ طشًب ايه -1
 ٌ  بايػه

ٕ َػع  CO2َد ايطشًب بػاش   -2 ٘ نسبٛ 14ب
C  

عسض ازبٗاش ملصبا ح يعدة ثٛإ سبدٚخ  -3
 ايبٓاء ايطٛء 

ٌ اشبًٝة اسبٝة )ايطشًب( ٚٚقـ تٚضع ايطشًب ؾى نأع ب٘ نشٍٛ ضاخٔ يك -4
 ائٝة ايتؿاعالت ايبٝٛنُٝٝ

ؾصٌ املسنبات املتهْٛة خالٍ عًُٝة ايبٓاء  -5
ٚنػـ عٔ ايهسبٕٛ ايطٛئى بطسم خاصة 

 د دٝذس. ااملػع بعد

 االضتٓتاز: 
( PGALؾطؿٛدًٝطسايدٖٝد   )ٜتهٕٛ َسنب ذٚ ثالخ ذزات نسبٕٛ ٜطُى -1

ا ايٓاتر  بعد ثاْٝتني ؾكط َٔ ايتعسض يًطٛء ٖٚٛ املسنب األٍٚ ايجابت نُٝٝاٝئ
ٔ عًُٝة ايبٓاء ّ ؾى  َ  بٓاء : ايطٛئى ٚايرى ٜطتخد

ٓات ٚايدٖٕٛ.   ب( َسنب عاىل ايطاقة ؾى ايتٓؿظ اشبًٛى.   أ( ازبًٛنٛش ٚايٓػا ٚايربٚتٝ

ٗا  -2 ايطهس ضداضى ايهسبٕٛ )ازبًٛنٛش ٜتهٕٛ خالٍ عدة تؿاعالت ٚضٝطة سؿصت
٘ ؾى خطٛة ٚاسدة.  ِ تهٜٛٓ  إْصميات خاصة ٚبايتاىل مل ٜت

 

 التغرية الغري ذاتية 

 ٜصػرية( بٛاضطة )ات بطٝطة ئٖٛ عًُٝة ذبٌٜٛ دصٜئات ايطعاّ ايهبرية إىل دص
املائى   ٌ ّ ايتشً  اإلْصميات باضتخدا

  ًو( عًى غرائ٘ ؾى صٛزة َٛاد عطٜٛة داٖصة َٚعكدة ال ذنصٌ ايهائٔ اسبى )املطٗت
ّ بٗطُٗا يهى ٜطتؿٝد َٓٗا. ٔ اسبى ؾٝكٛ ٍ األغػٝة اشباصة بايهائ  تٓؿر خال
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  ايدٖٕٛ( إىل  -ايٓػٜٛات  -ذبٌٜٛ املٛاد املعكدة نبرية اسبذِ )ايربٚتٝٓات
أألمحاض  -ازبًٛنٛش  -دصٜئات أصػس سذُا ٚابطط تسنٝبا )األمحاض األَٝٓٝة 

ٌ  –ايدٖٓٝة  ازبًطسٜٔ( ٜطٌٗ اَتصاصٗا ٚدخٛهلا إىل اشبًٝة باالْتػاز أٚ ايٓك
ٛ ٚا ٔ اسبى. ايٓػط إلْتاز ايطاقة ٚايبٓاء ٚايُٓ  ضتُساز سٝاة ايهائ

ٗا عًى  : ٖى َٛاد بسٚتٝٓٝة هلا خصائص ايعٛاٌَ املطاعدة يكدزت
 ايتٓػٝط املتخصص 

ذنؿص نٌ إْصِٜ أسدى ايتؿاعالت ايهُٝٝائٝة )ايتٓػٝط املتخصص( ٜٚعتُد ٖرا  -1
 ٌ ٌ عًى تسنٝب ازبصئ املتؿاع ٌ اإلْصِٜ.  -ايتؿاع  غه

٘ ٜايتؿاعٌ تٓؿصٌ ازبص بعد إمتاّ -2 ئات ايٓادبة عٔ اإلْصِٜ ٚترتن٘ ؾى صٛزت
 ٌ ٌ ايتؿاع  األٚيٝة قب

 ِ ٌ + اإلْصٜ ِ       ثابت  َسنب ٚضطى غري    َادة ايتؿاع ٌ + اإلْصٜ  ْٛاتر ايتؿاع

ٙ : ألٕ يهٌ إْصِٜ تؿاعٌ نُٝٝائى َتخصصة  -1 ذنؿص
ٌ اإلْص ِ َعتُدا عًى تسنٝب ازبصئ ٚغه ٜ 

: ألٕ اإلْصميات تعٌُ نعٛاٌَ سؿاشة تصٜد َٔ ال تؤثس عًى ْٛاتر ايتؿاعٌ -2
ٕ ايضسعة  ٌ إىل االتصا ٌ ستى تص  تؿاع

ٕ اإلْصِٜ ايرى ٜكّٛ بتهطري دصئ َعكد إىل دصئٝني أل: هلا تأثري عهطى -3
ني َسة أخسى إىل ْؿظ ازبصئ املعكد  ٕ ٜعٝد زبط ازبصٝئ  أبطط ٜطتطٝع أ

  (PH)دزدة اسبسازة ٚاألع اهلٝدزٚدٝٓى تعتُد دزدة ْػاطٗا عًى  -4

ؾى صٛزة غري ْػطة )خاًَة( ٚبايتاىل البد َٔ ٚدٛد َٛاد تؿسش بعض اإلْصميات  -5
 تٓػٝطٗا.ي

  َجٌ إْصِٜ ايببطني ايرى تؿسشٙ املعدة ؾى صٛزة غري ْػطة ٖى ايببطٝٓٛدني
ٍ إىل ايببطني ايٓػط ؾى ٚدٛد محض اهلٝدزٚنًٛزٜو   ايرى ٜتشٛ

 ببطزن )ْػط(    HClمحض    ْػط(  ببطٝٓٛدني )غري
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 اهلطم فى اإلنسان 

 

 نسان: إلتسكيب اجلهاش اهلضنى فى ا
األَعاء  -املعدة  -املسئ  -ايبًعّٛ  -: ٖٚى تتهٕٛ َٔ ايؿِ ايكٓاة اهلطُٝة -1

ِ  -األَعاء ايػًٝعة  -ايدقٝكة   ؾتشة ايػسز )اإلضت(  -املطتكٝ
 ايبٓهسٜاع  -ايهبد  -دد ايًعابٝة : ٖٚى ايػايػدد املًشكة بايكٓاة اهلطُٝة -2

 مساحل اهلضه: 

 ِٓاة اهلطُٝة ٚذنتٛى عًى : ايؿ ة ايك ٕ ٚايػدد ايًعابٝة األٜكع ؾى بدٜا ٕ ٚايًطا  ضٓا
 ضسٚع( : تتُٝص إىل قٛاطع ٚأْٝاب ٚأضساعضٓإاأل( . 
  . ٌ عًى تكطٝع ايطعّا ِ ٚتعُ  ايكٛاطع تكع ؾى َكدَة ايؿ
 األْٝاب تًى  . ٌ عًى متصٜل ايطعّا  ايكٛاطع ٚتعُ
  . ٔ ايطعّا ٌ عًى طش ٝاب ٚتعُ  األضساع تًى األْ
 ٕخًطايًطا( ٘ ٘ َٚصد ّ ٚذبسٜه ّ بترٚم ايطعا  بايًعاب. ( ٘: ٜكٛ
 3: ايػدد ايًعابٝة  ٌ أشٚاز تؿتح ؾى ايؿِ بكٓٛات يتصب ايًعاب ؾى ايؿِ ٜٚعُ

٘ عًى ٘ الستٛائ ٌ اْصالق ّ ٚتطٗٝ ني ايطعا  املخاط.  ايًعاب عًى: تًٝ
  ـ إْصِٜ اإلًَٝٝص ايًعابى ايرى ٜطُى ايتٝايني ٖٚٛ ٜعٌُ ؾى ٚضط قًٛى ضعٝ

ٌ ايٓػا  ٌ عًى ذبًٝ ٛ  ٜٚعُ  ( ايػعريضهس )ملايتٛش اَائٝا إىل ضهس ثٓائى ٖ
 

 ضهس املايتٛش )ضهس ثٓائى(  ْػا + َاء 

  َ٘ٓ ٛائٝة ٚتعترب ْبٛبتإ ُٖا املسئ ٚايكصبة اهلأٜٛدد ؾى َؤخسة ايؿِ ٚميتد
ٔ ازبٗاش ايتٓؿطى.   ايكصبة اهلٛائٝة دصء َ

  تِ ؾ٘ٝ دؾع ايطعّا َٔ ايؿِ إىل املسئ ٚأثٓاء ذيو تستؿع ٓطلٜ  ٓعهظَ  تعترب ؾعٌَ 
املصَاز.  ٕ ٔ طسٜل يطا ا ع ٌ ؾتشٗت ِ قؿ   قُة ايكصبة اهلٛائٝة ٚاسبٓذسة يٝت

 إْصِٜ االًَٝٝص 
 ٚضط قًٛى ضعٝـ 
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  ـ ٓل ٚايتذٜٛ ًٜى ايبًعّٛ ٚميتد ؾى ايع
ٍ  ديصدزى مبشاذاة  ايعُٛا  ضِ.  25ايؿكسى بطٛ

 املسئ بػدد إلؾساش املخاط ٔ ٜبط 
  ٜكّٛ املسئ بتٛصٌٝ ايطعّا يًُعدة بٛاضطة

صبُٛعة َٔ االْكباضات ٚاالْبطاطات 
 ايعطًٝة تطُى اسبسنة ايدٚدٜة. 

  ٚتطتُس اسبسنة ايدٚدٜة عًى طٍٛ ايكٓاة
اهلطُٝة يتكّٛ بدؾع ايطعّا ٚخط٘ ٚعذٓ٘ 

 ازات اهلاضُة. َع ايعص

 فى املعدة:  مثانيا: اهلض

 املعدة ِ بدأ بؿتشة ايؿؤاد ٜتشه ٓتؿخٜ  : نٝظَ 
تؿصٌ ؾتشة ايؿؤاد بني   ٚ ؾٝٗا عطًة سًكٝة

  املعدى. رياملعدة ٚاملسئ ٚتؿسش املعدة ايعص

 املعدىريايعص  ٕ ًٛ : ٖٛ ضائٌ محطى عدِٜ اي
 :َٔ ٕ  ٜتهٛ

 % 90َاء بٓطبة  -1
املعدة  محض اهلٝدزٚنًٛزٜو: دنعٌ ٚضط -2

ٌ عًى :  2.5إىل  1.5بني  PHمحطٝا   يٝعُ

ٝايني:  ِ ايت ٌ إْصٜ ـ عُ ٌ َع ايطعاّ. ٚٚق ٌ املٝهسٚبات ايتى تدخ  قت
إْصِٜ ايببطني: ٜؿسش ؾى صٛزة غري ْػطة تطُى ايببطٝٓٛدني ٜٚكّٛ محض  -3

ِ ايربٚتني.  ٘ يهى ٜٗط  اهلٝدزٚنًٛزٜو بتٓػٝط
 هضم الربوتينات: 

 ٓػط بايتشًٌ املائى يًربٚتٝٓات ٚذيو بهطس زٚابط ٜكّٛ إْصِٜ ايببطني اي
تني ايطًٜٛة يٝشٛهلا إىل ضالضٌ قصرية ٚببتٝدٜة َعٝٓة َٔ ضالضٌ ايرب

 ايببتٝد عدٜدات ٚ
 ببتْٛات( )عدٜدات ايببتٝد         بسٚتني + َاء    

 

 ببطني 
 

HCl 
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  ض ٚعذٔ ايطعاّ َع عصازتٗا باْكباض ٚاْبطاط ختعٌُ عطالت املعدة عًى
ا ٚبعد عطالتٗا ثِ تك ّٛ املعدة بتخصٜٔ ايطعاّ يؿرتة َٔ ايٛقت هلطُ٘ دصٝئ

ذيو ٜصبح ايطعّا عًى غهٌ نتًة نجٝؿة تطُى ايهُٝٛع ٚايتى تدخٌ عًى 
دؾعات إىل األَعاء ايدقٝكة عٔ طسٜل ازرباء ايعطًة اشبًؿٝة يؿتشة ايبٛاب 

ٔ األَعاء ايدقٝكة.  ٌ املعدة ع  ايتى تؿص

 ٝا ذات قّٛا َٓاضب : ٖٛ نتًة نجٝؿة َٔ ايطع ّا املٗطّٛ دصئ
 يدخٛهلا عًى دؾعات يألَعاء ايدقٝكة 

 ٓات ٖى املادة ايػرائٝة ايٛسٝدة  ايتى ٜؤثس ؾٝٗا ايعصري املعدى.  تعترب ايربٚتٝ
 : ال تؤثس ايعصازة املعدٜة عًى ايبطاْة ايداخًٝة يًُعدة.. )عًٌ( ملحوظة

َٔ ايعصازات اهلاضُة ٜٚؿسش إْصِٜ ألٕ اإلؾساشات املخاطٝة ايهجٝؿة يًُعدة ذبُٝٗا 
بعد خسٚد٘ إىل  HClايببطٝٓٛدني ؾى صٛزة غري ْػطة ٜٚتِ تٓػٝط٘ بؿعٌ 

ـ املعدة.   دبٜٛ
 ثالجا: اهلضم فى األمعاء: 

  تًى املعدة ٚتتهٕٛ َٔ االثٓى عػس ٚايًؿائؿى ٚطٛهلا
ٔ  8سٛاىل  ٚ 3.5َرت ٚقطسٖا َ ِ ؾى بداٜتٗا  ِ ؾى ْ 1.25ض  ٗاٜتٗا ض

 ٗا ٚتٓجٓى ٜٚسبطٗا غػاء املطاز ٔ ا ٚتؿسش بداخًٗا صبُٛعة ٜكٚتًتـ سٍٛ ْؿط َ
٘ ٖٚى: ايتى ايعصازات  ّ نًٝا ٚاَتصاص ِ ايطعا ٌ عًى ٖط  تعُ

  تؿسش َٔ ايهبد عًى ايػراء أثٓاء َسٚزٙ ؾى
االثٓى عػس ٖٚى ربًٛ َٔ اإلْصميات اهلاضُة 

ٌ ٚتعٌُ ايعصازة ايصؿس اٜٚة عًى ذبٜٛ
ايدٖٕٛ إىل َطتشًب دٖٓى ٚذيو بتذصئة 
اسببٝبات ايهبرية إىل قطسات دٖٓٝة دقٝكة 

ٕ  ريأثٝطٌٗ ٜٚطسع ايتي اإلْصميى عًى ايدٖٛ
 ايتى ال ترٚب ؾى املاء. 
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ـاء  الــىفـــــ

  :ٜاضٝة عًى ّ ؾى االثٓى عػس ٚذبتٛى ايعصازة ايبٓهس ٜاع عًى ايطعا ٔ ايبٓهس  تؿسش َ
ٍ محض بٝهسبْٛات ايصٛدّٜٛ:  أ( ٌ ايٛضط قًٜٛا  HClتعاد   (PH = 8)زبع

ِ اال ٛ املايتٛش  ص ايبٓهسٜاضى: ًَٝٝب( إْصٜ ٌ ايٓػا ٚازبًٝهٛدني إىل ضهس ثٓائى ٖ  ذنً
 

هٛدني + َاء   َايتٛش )ضهس ايػعري(       ْػا ٚدًٝ
 غري ْػط ٚعٓد ٚصٛي٘ يالثٓى عػس ٜتشٍٛ إىلدـ( إْصِٜ ايرتبطٝٓٛدني: 

إْصِٜ ْػط ٜطُى ايرتبطني بؿعٌ َطاعد إْصِٜ )إْصِٜ َطاعد( تؿسشٙ دداز 
عٌُ ايرتبطني عًى تهطري ايربٚتٝٓات إىل ٜاألَعاء ايدقٝكة ٜٚطُى االْرتٚنٝٓٝص ٚ

 عدٜدات ايببتٝد 
)ببتْٛات(    بسٚتني + َاء    عدٜدات ايببٝتد 

ؿساء إىل أمحاض دٖٓٝة بايصدبصئتٗا ذنًٌ ايدٖٕٛ َائٝا بعد ص: ٝإْصِٜ ايًٝبد( 
 ٔ  ٚدًطسٜ

ٔ      َطتشًب دٖٓى + َاء   أمحاض دٖٓٝة + دًطسٜ

  ٌ تؿسش َٔ خالٜا دداز األَعاء ايدقٝكة ٚذبتٛى عًى إْصميات تهٌُ عُ
ٙ اإلْصميات ٖى:  ِ ٖٚر  اإلْصميات ايطابكة ؾى عًُٝة اهلط

يسٚابط ايببتٝدٜة ايتى تٛدد : ربتص بتهطري اتٝدٜصببصبُٛعة إْصميات ايأ( 
ؾى أْٛاع ضبددة َٔ األمحاض األَٝٓٝة ؾى ضًطًة عدٜدات ايببتٝد إلْتاز األمحاض 

 األَٝٓٝة 
 أمحاض أَٝٓٝة     ضًطًة عدٜدات ايببتٝد 

 احملًًة يًطهسٜات ايجٓائٝة إىل ضهسٜات آسادٜة. ب( صبُٛعة اإلْصميات 
 ضهس دصئ ضهس دًٛنٛش  2ايػعري( إىل  : ذنًٌ ضهس املايتٛش )ضهسإْصِٜ املايتٝص(

 ايعٓب( 
 دصئ دًٛنٛش. 2     ضهس املايتٛش 

 ٚش )ضهس ايكصب( إىل دًٛنٛش إْصِٜ ايطهسٜص ٛش )ضهس : ذنًٌ ضهس ايطهس ٚؾسنت
 ايؿانٗة( 

 دًٛنٛش + ؾسنتٛش    ضهس ايطهسٚش   

 اًَٝٝص بٓهسٜاضى
 

 تسبطني 
 

ٝبٝص   ايً
 

 إْصمبات ايببتٝدش 
 

 إْصِٜ املايتٝص 
 

 ص ٜإْصِٜ ايطهس
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ـاء  الــىفـــــ
 ايالنتٝص ِ ٌ ضهس ايالنتٛش )ضهس ايًزن( إىل دًٛنٛش ٚداالنتٛإْصٜ  ش : ذنً

   

 دًٛنٛش + داالنتٛش    ضهس ايالنتٛش   
 ال ٜعترب َٔ اإلْصميات اهلاضُة بٌ ٖٛ إْصِٜ َٓػط إْصِٜ االْرتٚنٝٓص :

ِ ايرتبطٝٓٛدني   إلْصٜ
ٖى عًُٝة اْتكاٍ )َسٚز ( املسنبات ايػرائٝة   زابعا: عملية االمتصاص:

ٍ اشبالٜا  ـ خال ٚ ايًُٝ أ  ّ  األَعاء ايدقٝكة  ة يًؿائؿى ؾىٓاملبطاملٗطَٛة إىل ايد
 : 

 ز ايًؿائؿى تصٜد َٔ َطاسة اٖى اْجٓاءات عدٜدة ؾى دد
ّ األَعاء ايدقٝكة املعسضة  الَتصاص ايػراء املٗطٛ

ٛد اشبُالت ٚبطبب ٚ بًؼ َطاسة ايططح ايداخًى تد
أضعاف َطاسة ضطح  5أى  10ّ2يألَعاء ايدقٝكة سٛاىل 

 ٕ ِ اإلْطا  دط

ٗا ٚعاء يبٓى طبكة طالئٝة -1 ٔ ايػعريات  (يُٝؿاٚى): ٜٛدد بداخً ذنٝط ٘ب غبهةَ 
 ايدَٜٛة ايتى تتصٌ باألٚزدة ٚايػساٜني. 

ٜا ايطبكة ايطالئٝة. مخٝالت دقٝكة -2  : ٖى اَتدادات دقٝكة ددا  شبال
  ٜادة َطاسة ضطح تعٌُ عًى ش  ٚ ٚتعٗس ٖرٙ اشبُٝالت ايدقٝكة باجملٗس اإليهرتْٚى

ٛاتر ا ُٝـ خباصٝتى االْتػاز ايػػائى االَتصاص ٚتٓتكٌ ْ هلطِ إىل ايدّ ٚاًي
ٌ ايٓػط.   ٚايٓك

 طسق سري املواد املمتصة فى اخلملة: 

ٜبدأ بايػعريات ايدَٜٛة داخٌ نٌ مخًة ٚميس ؾٝ٘ املاء 
ٚاألَال ح املعدْٝة ٚايطهسٜات اآلسادٜة ٚاألمحاض األَٝٓٝة ٚايؿٝتاَٝٓات ٜٚتِ صب 

ايٛزٜد ايبابى ايهبدى ثِ إىل ايهبد َٚٓ٘ إىل ايٛزٜد ايهبدى يتصب  ٖرٙ املٛاد ؾى
ِ إىل ايكًب.   ؾى ايٛزٜد األدٛف ايطؿًى ث

 إْصِٜ ايالنتٝص 
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ـاء  الــىفـــــ

  ميس ؾٝ٘ ازبًطسٜٔ ٚاألمحاض ايدٖٓٝة
ٜٚعاد اذباد ازبًطسٜٔ  K,D,Aٚايؿٝتاَٝٓات 

ٜا  ٚاألمحاض األَٝٓٝة يتهٜٛٔ دٖٕٛ داخٌ خال
ٜا يايطبكة ايطالئٝة  ًخُالت ٚمتتص اشبال

ٝا  ايطالئٝة قطريات ايدٖٕٛ ايتى مل تتشًٌ َائ
باإلْصميات بطسٜكة ايبًعُة ثِ تتذ٘ مجٝع 
ايدٖٕٛ إىل األٚعٝة ايًبٓٝة ثِ ازبٗاش 

ٗا ببطء إىل ايٛزٜد ذنايًُٝؿاٚى ايرى  ًُ
 األدٛف ايعًٛى يًكًب 

 خامشا: التمجيل الغرائى )األيض( 

 باملٛاد ايػرائٝة املٗطَٛة ايتى مت اَتصاصٗا. ٖى عًُٝة ٜطتؿٝد َٓٗا ازبط ِ 
  :ايػرائى عًُٝتني َتعانطتني ُٖا ٌ ٌ ايتُجٝ  ٜػُ

: ٜتِ ؾٝٗا ذبٌٜٛ املٛاد ايبطٝطة إىل َٛاد َعكدة تدخٌ ؾى 
ِ ؾٝتِ: ت  سنٝب ازبط
 ايطه ٌ ٌ دًٝهٛدني. ترنإىل ْػا  سذبٜٛ ٕ ؾى ايهبد ٚايعطالت عًى غه  ص
 صٕ ؾى ازبطِ ذبت تض ايدٖٓٝة ٚازبًطسٜٔ إىل َٛاد دٖٓٝة ربذبٌٜٛ األمحا

ٍ األمحاض األَٝٓٝة إىل أْٛاع ايربٚتٝٓات ؾى ازبطِ.   ازبًد ٚتتشٛ
ايطهسٜات( إلْتاز ايطاقة ايالشَة ): تتأنطد املٛاد ايػرائٝة 

 ّ ِ املإلمتا ـ ازبط  ختًؿة ٚأدائٗاٚظائ
تصٌ ؾطالت : ن الفضالتوالتدلص م ةسادسا: األمعاء الغليظ

ايطعاّ ايػري َٗطّٛ إىل األَعاء ايػًٝعة ثِ ِٜت اَتصاص املاء ٚدصء َٔ األَال ح 
ٜا ٚتتعؿٔ صشات املٛدٛدة ؾى األَعاء ايػًٝعة شبٛاضطة ايت ٖرٙ ايؿطالت بؿعٌ ايبهرت

خسٚدٗا َٔ ؾتشة ايػسز ؾى  ٚتصبح غب٘ صًبة ٚتؿسش األَعاء ايػًٝعة طباط يتطٌٗٝ
ِ ٚايعطًتني ايعاصستني عًى داْبى ايػسز صٛزة بساش   .بٛاضطة املطتكٝ
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 منوذج امتخان

 لح العلنى الدال على العبازات اآلتًة: ط: أ( اكتب املص1س
ٔ عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى.  -1 ا ٜٓتر َ ٍ َسنب عطٛى ثابت نُٝٝاٝئ  أٚ
2-  ٌ خالٜا بازاْػُٝٝة ؾى درز ايٓبات تهٕٛ ددزاْٗا َػًعة بايطٝٛبسٜٔ عًى غه

 ط ناضربى. غسٜ

ٌ ايبالضتٝدة اشبطساء.  -3 ٌ متتد ؾى عكٛد داخ  سبٝبات قسصٝة ايػه

ٚ ايًُٝـ.  -4 أ  ّ  عبٛز املٛاد ايػرائٝة املٗطَٛة إىل ايد

ٗا عًى ايٓػٝط  -5 َادة بسٚتٝٓٝة هلا خصائص ايعٛاٌَ املطاعدة ْتٝذة قدزت
 املتخصص. 

 ب( ما املقصىد بكل مً: 
 ايطػط االمسٛشى  -2  خاصٝة االْتػاز  -1

تسنٝب ايػعرية ازبرزٜة َع ذنس املالئُة ايٛظٝؿٝة ٚضع بايسضِ ناٌَ ايبٝاْات  جـ(
 هلا. 
 تًة بعد تصىيب ما حتته خط: اآل ات: أ( اكتب العباز0س

تطُى سسنة أى َادة خالٍ غػاء اشبًٝة عٓدَا ًٜصَٗا طاقة نُٝٝائٝة  -1
 . بايتػسب

2-  ِ   HClٚمحض  ايرتبطٝٓٛدنيذبتٛى ايعصازة املعدٜة عًى إْصٜ

ٌ ايطهس ايصائد إىل دًٝهٛدني ؾى  -3 ِ ذبٜٛ  . ايبٓهسٜاعٜت

4-  ٍ ِ االْرتٚنٝٓري ذنٛ  ايببطٝٓٛدني إىل ببطني إْصٜ

ٌ محض  -5 ٌ ايربٚتٝٓات إىل  HClٜعُ  . أمحاض أَٝٓٝةعًى ذبٜٛ
ٌ ووظًفة كل مً:   ب( اذكس مكا

 اشبُٝالت ايدقٝكة  -4َٚا      ايطرت -3 ايطبكة ايعُادٜة  -2     املسئ  -1
ؿٔ نًؿٔ َٔ ايهػـ عٔ طبٝعة ًَٝنٝـ متهٔ ايعامل ٚضح بايتذسبة  جـ(

 ايتؿاعالت ايالضٛئٝة َع تٛضٝح إدابتو بايسضِ. 
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  : أ( اخرت اإلجابة الصحًحة مما بني القىضني:3س

تعسف سسنة ازبصٜئات ٚاألْٜٛات َٔ ٚضط عاىل ايرتنٝص إىل ٚضط َٓخؿض  -1
 ( االْتػاز - االمسٛشٜة – ايٓؿاذٜة –)ايتػسب  ايرتنٝص خباصٝة ..... 

ٔ ايعصازة .....  -2  تػٝب اإلْصميات ْٗائٝا َ

 املعٜٛة( –ايصؿساٜٚة  –املعدٜة  –)ايبٓهسٜاضٝة 

ٔ املػرٜات ايهربى يًٓبات عٓصس ......  -3 َ 

 ايهًٛز( –األنطذني  –ايٓٝرتٚدني  –)األيَّٛٓٝٛ 

Kإذا نإ تسنٝص أْٜٛات  -4
+
ٕ تسنٝصٖا ؾى أٜٕٛ/ يرت ؾإ 310 × 1.2 ةسنبؾى َاء   

ٕ ..................ال تٝٓ اشبًٛى ايطشًب ايريايعص  .  يرت/أٜٛ

(1.2  ×310 – 0.8  ×310 - 0.12  ×310 – 2.1  ×310) 
ايتِٗ غخص قطعة َٔ ايًشِ.. نٝـ ميهٔ زبٗاشٙ اهلطُى ٖطِ ٖرا ايًشِ َٚا ب( 

ٌ يًهبد. ٘ ايٓٛاتر يتص  ايطسٜل ايرى تطًه
ٌ  3أثبتت األحباخ إٔ ٖٓاى جـ(  طسم ميس ؾٝٗا املاء َٔ خالٜا ازبرز ستى ٜص

ٙ ايعبازة(     ًخػب ي  ) اغس ح ٖر
 : أ( علل ملا يأتى: 8س

 األثسٜة تطُى املػرٜات ايصػسى بايعٓاصس  -1
ِ سبٝبات ايٓػا املتهْٛ -2 ٌ خناع ايبالضتٝدة اشبطساء.  ةصػس سذ  داخ

ٕ ذبدخ عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى ناًَة ؾى ايعالّ.  -3 ٔ أ  ال ميه

 ثس ايعصازة املعدٜة عًى اشبالٜا املبطٓة يًُعدة ال تؤ -4

5-  ِ ٌ إْصٜ ـ عُ  ؾى املعدة. ايتٝايني )األًَٝٝص( ٜتٛق

ٌ إفساش وتأثري اإلىصميات التالًة   ب( اذكس مكا
 ايرتبطٝٓٛدني  -4 دٜص ٝتبايب -3 املايتٝص  -2 ايًٝبٝص  -1

ِ ايدٖٕٛ.  جـ( ِ ايهبد بطسٜكة غري َباغسة ؾى ٖط  ٜتشه
ٍ  -2 ز ايهبد ؾى ذيو اذنس دٚ -1  َا دٚز ايعصازة ايبٓهسٜاضٝة ؾى ٖرا اجملا

 


