
 

 

 

 االيزؾبٌ انٕؽُٙ انًٕؽذ نهجكبنٕسٚب

 2002انذٔسح االعزذساكٛخ 

 انًٕػٕع

 :انظفؾخ

                    1 

 

    4 

  ػهٕو انؾٛبح ٔاألسع :انًــــــــــــبدح

 (ح)انشؼت

 :أٔ انًغهك 

 شؼجخ انؼهٕو انزغشٚجٛخ يغهك انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ

C:RS34 

 5 :انًؼبيم

 يذح 

 :اإلَغبص

3 

 

 (َمؾ 5) انزًشٍٚ األٔل 

ٚغًؼ االَمغبو غٛش انًجبشش ثُمم انخجش انٕساصٙ يٍ خهٛخ ألخشٖ، ًّٔٚكٍ يٍ انؾظٕل ػهٗ خالٚب يزشبثٓخ      

نٓب َفظ انخجش انٕساصٙ، أيب االَمغبو االخزضانٙ فًّٛكٍ يٍ انؾظٕل ػهٗ خالٚب عُغٛخ أؽبدٚخ انظٛغخ انظجغٛخ 

 .يزُٕػخ ٔساصٛب

 : ثؼذ رؼشٚفك نالَمغبو غٛش انًجبشش ٔ نالَمغبو االخزضانٙ 

 ثٍّٛ كٛف ٚزى انؾظٕل ػهٗ خالٚب يزشبثٓخ نٓب َفظ انخجش انٕساصٙ ؛ 

 ؽذد انظٕاْش انزٙ رؾذس خالل  االَمغبو االخزضانٙ ٔانزٙ رًّكٍ يٍ انؾظٕل ػهٗ خالٚب عُغٛخ  يزُٕػخ. 

 (َمؾ 5)  انزًشٍٚ انضبَٙ  

ػلبو ػلُلذ   فٙ ظٕٓس ػٛبء ػؼلهلٙ Oligomycineٚزغجّت اعزؼًبل ثؼغ انًؼبداد انؾٕٛٚخ كبألٔنٛكٕيغٍٛ    

 :نفٓى عجت ظٕٓس ْزا انؼٛبء انؼبو، َمزشػ اعزضًبس انًؼطٛبد انزغشٚجٛخ انزبنٛخ. انشخض انًؼبنظ ثٓزِ انًبدح

 

ٔػؼذ ػؼهخ فخلز ػلفلذػلخ فلٙ ٔعلؾ رلغلشٚلجلٙ يلُلبعلت صلى ؽلملُلذ ثلكلًلٛلخ يلٓلًلخ يلٍ يلبدح     : 1انزغشثخ 

فٙ انؼؼهلخ، للجلم  ATPثؼذ رنك رى رٓٛٛغٓب خالل يذح كبفٛخ ثاْبعبد فؼبنخ، رًذ يؼبٚشح عضٚئبد .  األٔنٛكٕيغٍٛ

 .انُزبئظ انًؾظهخ 1ٚهخض عذٔل انٕصٛمخ . ٔثؼذ انزمهض

 1انٕصٛمخ 

 

ؽبنخ ػؼهخ 

 انؼفذػخ

 

انًبدح 

 انًؼبٚشح

 mg/g َزبئظ انًؼبٚشح ثـ  
( mg ٍيATP  فٙ كمg يٍ ػؼهخ ؽشٚخ) 
 

 

 اعزغبثخ

 انؼؼهخ نإلْبعبد 
 ثؼذ انزمهض لجم انزمهض

ػؼهخ غٛش يؾمَٕخ 

 ثبألٔنٛكٕيغٍٛ

 ATP 

  

 رجمٗ انؼؼهخ يزمهظخ 1,35 1,35

 .ؽٛهخ فزشح اإلْبعخ 

 ػؼهخ يؾمَٕخ

ثكًٛخ يًٓخ يٍ 

 األٔنٛكٕيغٍٛ

 ATP 1, 35 0  رزٕلف انؼؼهخ ػٍ انزمهض

ثؼذ ٔلذ ٔعٛض يٍ ثذاٚخ 

انزٓٛٛظ، سغى اعزًشاس رطجٛك 

 .اإلْبعبد

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com


 -االعزذساكٛخالدورة - 2002موضوع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 شؼجخ انؼهٕو انزغشٚجٛخ يغهك انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ: أو المسلك( ة)، الشعةػهٕو انؾٛبح ٔاألسع: مادة

 الصفحت

            2 

4 

 

 :ثؼذ رٕفٛش ٔعؾ يالئى  ٚؾزٕ٘ ػهٗ ؽًغ انجٛشٔفٛك ٔصُبئٙ األكغغٍٛ، أػٛف ئنّٛ ػهٗ انزٕانٙ:  2انزغشثخ 

 يٛزٕكُذسٚبد؛:  t1فٙ انضيٍ   -

 ؛ ADP + Piكًٛخ يًٓخ يٍ  : t2فٙ انضيٍ  -

كًٛخ يٍ األٔنٛكٕيغٍٛ ثؼذ :  t3فٙ انضيٍ  -

 ؛t2يذح ٔعٛضح     يٍ 

 

َزبئظ لٛبط َغجخ صُبئٙ األكغغٍٛ  2رهخض انٕصٛمخ   

 .ثبنٕعؾ ؽغت انضيٍ

ٔػهٗ  2اػزًبدا ػهٗ  رؾهٛم َزبئظ انزغشثخ  -1

يؼهٕيبرك ، الزشػ فشػٛخ نزفغٛش رأصٛش 

 (ٌ 1.5.  ) 1األٔنٛكٕيغٍٛ فٙ انزغشثخ 

                                      
 2الوثيقة 

نزؾذٚذ يٕلغ رأصٛش يبدح األٔنٛكٕيغٍٛ ػهٗ يغزٕٖ انًٛزٕكُذس٘، رى ػضل يٛزٕكُذسٚبد ثٕاعطخ :     3انزغشثخ

رمُٛخ انُجز ٔرؼشٚؼٓب نزأصٛش انًٕعبد فٕق انظٕرٛخ، فزى انؾظٕل ػهٗ ؽٕٚظالد يشطؼخ ثكشاد راد شًشاؿ 

أخؼؼذ ػُٛخ يٍ ْزِ انؾٕٚظالد نزمُٛخ خبطخ رًكٍ يٍ ئلظبء انكشاد راد .  ػهٗ يغزٕٖ عٓزٓب انخبسعٛخ

 RH2شًشاؿ صى ٔػؼذ انؾٕٚظالد فٙ ٔعؾ رغشٚجٙ يالئى ٚؾزٕ٘ ػهٗ صُبئٙ األكغغٍٛ ٔػهٗ يشكجبد يخزضنخ  

 .َزبئظ رزجغ ثؼغ انظٕاْش انزُفغٛخ 3ٚمذو عذٔل انٕصٛمخ .  ADP+Piئػبفخ ئنٗ ( َبلم نهٓٛذسٔعٍٛ)

انظٕاْش انزٙ رى 

 رزجؼٓب

 انٕعؾ انزغشٚجٙ

 ثّ ؽٕٚظالد يشطؼخ ثكشاد راد شًشاؿ 

 انٕعؾ انزغشٚجٙ

ثّ ؽٕٚظالد ثذٌٔ  

 ثٕعٕد األٔنٛكٕيغٍٛ فٙ غٛبة األٔنٛكٕيغٍٛ كشاد راد شًشاؿ

 + + + RH2ئػبدح أكغذح 

 - - + ATPئَزبط  

 ػذو ؽذٔس انظبْشح(:  -)ؽذٔس انظبْشح            )+(:    3انٕصٛمخ 

 :3اػزًبدا ػهٗ َزبئظ انزغشثخ  -2

 (ٌ 1.5)ؽذد يؼهال ئعبثزك يٕلغ رأصٛش يبدح األٔنٛكٕيغٍٛ؛   -أ 

 (ٌ 2. )الزشػ رفغٛشا  نغجت ظٕٓس انؼٛبء  ػُذ اعزؼًبل كًٛخ يًٓخ يٍ األٔنٛكٕيغٍٛ  -ة

 %َغجخ صُبئٙ 

 األكغغٍٛ   

 ئػبفخ

 انًٛزٕكُذس٘ 

 ئػبفخ 

ADP+Pi 

 ئػبفخ األٔنٛكٕيغٍٛ

  t3         t2      t1انضيٍ                 
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 (َمؾ 5)انزًشٍٚ انضبنش 

ٚإد٘ االعزؼًبل انًفشؽ نجؼغ انًٕاد ألغشاع فالؽٛخ ٔطُبػٛخ ئنٗ ػذح اخزالالد فٙ انًؾٛؾ انجٛئٙ، َٕسد 

. كًضبل ؽبنخ ثؾٛشح رمغ ثًُطمخ رؼشف َشبؽب فالؽٛب يكضفب ٔٚظت فٛٓب يغشٖ يبئٙ ًٚش ثًغًغ عكُٙ يغبٔس

 :ػذح اخزالالد رزًضم فًٛب ٚهٙ 1260نٕؽظذ ثٓزِ انجؾٛشح عُخ 

  ّ؛(ثالَكزٌٕ َجبرٙ، ؽؾبنت)اصدٚبد كضبفخ انُجبربد انٛخؼٕسٚخ انؼبنمخ ثبنًبء ٔانطبفٛخ ػهٗ عطؾ 

 رغٛش نٌٕ ٔيزاق ٔسائؾخ يٛبِ انجؾٛشح؛ 

 ٍٛيٕد عم ؽٕٛاَبد انجؾٛشح ثغجت لهخ صُبئٙ األكغغ. 

نزؼشف أعجبة ْزِ االخزالالد، َمزشػ دساعخ أشكبل انٕصٛمخ انزبنٛخ ٔانزٙ رًضم انمٛبعبد انًُغضح ثبنجؾٛشح   

 .خالل ػذح عُٕاد

 (ٌ 2. ) اػزًبدا ػهٗ يؼطٛبد انٕصٛمخ، فغش أعجبة االخزالالد انجٛئٛخ انزٙ ػشفزٓب انجؾٛشح -1

 

 .، رى ارخبر رذثٛش نهزخفٛف يٍ انًشكم انز٘ ػشفزّ ْزِ انجؾٛشح 1263ثؼذ عُخ   

 ثبعزغالنك نًؼطٛبد انٕصٛمخ، ؽذد ؽجٛؼخ ْزا انزذثٛش صى ثٍٛ ؽذٔد فؼبنٛزّ فٙ رؾغٍٛ انؾبنخ انجٛئٛخ -أ 2

 (ٌ 2. )نهجؾٛشح      

 (ٌ  1. ) الزشػ رذثٛشا آخش نزؾغٍٛ انؾبنخ انجٛئٛخ  نهجؾٛشح -ة   

 

  

 انغُٕاد  1257عُخ  1263عُخ 

20 µg/l 8 µg/l َغجخ انٛخؼٕس فٙ انجؾٛشح 

  

ؽذٔد ػًك سؤٚخ لشص  أيزبس 3 يزش 1

أثٛغ يغًٕس فٙ يبء 

 انجؾٛشح

 1انشكم 

 4انشكم  3انشكم 

 2انشكم 
 رشكٛض انُزشاد

 رشكٛض انفٕعفبد

µg/l 

 انٕصٛمخ

ؽغى انًٛبِ انًزذفمخ يٍ انًغشٖ انًبئٙ  ئنٗ 

 millions de L/j:  انجؾٛشح  ة
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 1الوثيقت 

 (َمؾ 5) انزًشٍٚ انشاثغ  

رمغ صٚالَذح انغذٚذح فٙ يُطمخ  رزًٛض ثؼذح   

خبطٛبد عٕٛنٕعٛخ يإششح ػهٗ  رغبثّ طفٛؾزٍٛ 

طفٛؾخ انٓبد٘ ٔانظفٛؾخ انُٓذٚخ :  طخشٚزٍٛ

نزؾذٚذ ًَؾ انزغبثّ ثٍٛ انظفٛؾزٍٛ .  األعزشانٛخ

ٔيظذس انظٕاْش انغٕٛنٕعٛخ انزٙ رًٛض انغضٚشح 

 :انشًبنٛخ نضٚالَذح انغذٚذح َمزشػ انًؼطٛبد انزبنٛخ

رٕصٚغ ثإس انضالصل ؽغت انؼًك   1رًضم انٕصٛمخ   - 

ٔرٕصٚغ  انجشاكٍٛ ثبنغضٚشح انشًبنٛخ نضٚالَذح 

 انغذٚذح؛

َزبئظ االَظٓبس انزغشٚجٙ  2انٕصٛمخرًضم   -

نجشٚذٔرٛذ انغالف انظخش٘ فٙ انؾبنخ انغبفخ 

 (.انشكم ة)ٔ فٙ انؾبنخ انًًّٛٓخ ( انشكم أ)

 

  

 (.1.5ٌ)انًإششاد انزٙ رجٍٛ أٌ انًُطمخ انًذسٔعخ ْٙ يُطمخ ؽًش  1اعزخشط يٍ يؼطٛبد انٕصٛمخ   -أ  1 

 (.1ٌ. )يضم ثٕاعطخ سعى رخطٛطٙ يفغش ظبْشح انطًش انزٙ ركشف ػُٓب انٕصٛمخ -ة     

 (ٌ 1.5(. )2انٕصٛمخ )لبسٌ َزبئظ  االَظٓبس انغضئٙ انزغشٚجٙ نهجشٚذٔرٛذ فٙ انؾبنزٍٛ انغبفخ ٔانًًٛٓخ   -2  

اػزًبدا ػهٗ يؼهٕيبرك ٔػهٗ انًؼطٛبد انغبثمخ، فغش كٛفٛخ رشكم انظٓبسح أطم  ثشاكٍٛ  انغضٚشح انشًبنٛخ    -3  

 (1ٌ.)نضٚالَذح انغذٚذح 

 يُؾُٗ انذسعخ 

 انغؼٛشٚخ فٙ 

 يُطمخ انطًش

ٙ
غضئ

ظٓبس ان
الَ

ٗ ا
ؾُ

يُ

 

 2الوثيقة 

 الشكل أ

 يُؾُٗ   - - -

 انذسعخ انغؼٛشٚخ          

 فٙ يُطمخ انطًش         

 يُؾُٗ رظهت  — 

 انجٛشٚذٔرٛذ         

 الشكل ب

300 K
m

 

250 K
m

 

150 K
m

 

100 K
m

 
ٛخ

ٛط
يؾ

ح 
فش

 ؽ

 خطٕؽ رغبٔ٘ أػًبق ثإس انضالصل - - -

انظفٛؾخ انُٓذٚخ 

 االعزشانٛخ

 طفٛؾخ انٓبد٘

174°E                    176°E                  178°E 

 ثشاكٍٛ

36°S                   

38°S                   

رمغ صٚالَذح انغذٚذح فٙ يُطمخ  رزًٛض ثؼذح   

خبطٛبد عٕٛنٕعٛخ يإششح ػهٗ  رغبثّ طفٛؾزٍٛ 

طفٛؾخ انٓبد٘ ٔانظفٛؾخ انُٓذٚخ :  طخشٚزٍٛ

نزؾذٚذ ًَؾ انزغبثّ ثٍٛ انظفٛؾزٍٛ .  األعزشانٛخ

ٔيظذس انظٕاْش انغٕٛنٕعٛخ انزٙ رًٛض انغضٚشح 

 :انشًبنٛخ نضٚالَذح انغذٚذح َمزشػ انًؼطٛبد انزبنٛخ

رٕصٚغ ثإس انضالصل ؽغت انؼًك   1رًضم انٕصٛمخ   - 

ٔرٕصٚغ  انجشاكٍٛ ثبنغضٚشح انشًبنٛخ نضٚالَذح 

 انغذٚذح؛

َزبئظ االَظٓبس انزغشٚجٙ  2انٕصٛمخرًضم   -

نجشٚذٔرٛذ انغالف انظخش٘ فٙ انؾبنخ انغبفخ 

 (.انشكم ة)ٔ فٙ انؾبنخ انًًّٛٓخ ( انشكم أ)

ٛخ
ٛط

يؾ
ح 
فش

 ؽ

 خطٕؽ رغبٔ٘ أػًبق ثإس انضالصل - - -

انظفٛؾخ انُٓذٚخ 

 االعزشانٛخ

 طفٛؾخ انٓبد٘

174°E                    176°E                  178°E 

 ثشاكٍٛ

36°S                   

38°S                   

رمغ صٚالَذح انغذٚذح فٙ يُطمخ  رزًٛض ثؼذح   

خبطٛبد عٕٛنٕعٛخ يإششح ػهٗ  رغبثّ طفٛؾزٍٛ 

طفٛؾخ انٓبد٘ ٔانظفٛؾخ انُٓذٚخ :  طخشٚزٍٛ

نزؾذٚذ ًَؾ انزغبثّ ثٍٛ انظفٛؾزٍٛ .  األعزشانٛخ

ٔيظذس انظٕاْش انغٕٛنٕعٛخ انزٙ رًٛض انغضٚشح 

 :انشًبنٛخ نضٚالَذح انغذٚذح َمزشػ انًؼطٛبد انزبنٛخ

رٕصٚغ ثإس انضالصل ؽغت انؼًك   1رًضم انٕصٛمخ   - 

ٔرٕصٚغ  انجشاكٍٛ ثبنغضٚشح انشًبنٛخ نضٚالَذح 

 انغذٚذح؛

َزبئظ االَظٓبس انزغشٚجٙ  2انٕصٛمخرًضم   -

نجشٚذٔرٛذ انغالف انظخش٘ فٙ انؾبنخ انغبفخ 

 (.انشكم ة)ٔ فٙ انؾبنخ انًًّٛٓخ ( انشكم أ)

ٛخ
ٛط

يؾ
ح 
فش

 ؽ

 خطٕؽ رغبٔ٘ أػًبق ثإس انضالصل - - -

انظفٛؾخ انُٓذٚخ 

 االعزشانٛخ

 طفٛؾخ انٓبد٘

174°E                    176°E                  178°E 

 ثشاكٍٛ

36°S                   

38°S                   

 عبئم 

+ 

 طهت

نؼًك ا

Km 

انؼغؾ  

GPa 

انؼغؾ  

GPa 

نؼًك ا

Km 

 طهت+ عبئم 
 طهت

 طهت


