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التمرين األول 05( :نقاط)
كل منها.
ُ )1مختلف البروتينات الغشائية المتدخلة في توليد وانتشار الرسالة العصبية عبر سلسلة عصبونية مع تحديد دور ٍّ
 -1قنوات التسرب الخاصة بشوارد الصوديوم ( :)Na+مفتوحة باستمرار ،تسمح بنفاذ مستمر لشوارد الصوديوم حسب تدرج
تركيزها من الوسط الخارجي إلى هيولى الليف العصبي.
 -2قنوات التسرب الخاصة بشوارد البوتاسيوم ( :)K+مفتوحة باستمرار ،تسمح بنفاذ مستمر لشوارد البوتاسيوم حسب تدرج
تركيزها من هيولى الليف العصبي إلى الوسط الخارجي.
 -3مضخة الصوديوم والبوتاسيوم :تنقل شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عكس تدرج تركيزها (نقل فعال).
تعمل هذه البروتينات (قنوات التسرب والمضخة) على إحداث فرق ثابت في تدرج تركيز شوارد الصوديوم والبوتاسيوم على
جانبي غشاء الليف العصبي مما يؤدي إلى توليد كمون الراحة يقدر بحوالي  70 -ميلي فولط.
 -4القنوات الفولطية الخاصة بشوارد الصوديوم :تفت َح مؤقتا عند تغير فرق الكمون (عند  50 -ميلي فولط  -العتبة) وتسمح بنفاذ
شوارد الصوديوم حسب تدرج تركيزها مسببة زواال في االستقطاب يقدر بـ  30 +ميلي فولط.
 -5القنوات الفولطية الخاصة بشوارد البوتاسيوم :تفت َح مؤقتا عند تغير فرق الكمون (عند  30 +ميلي فولط) وتسمح بنفاذ شوارد
البوتاسيوم حسب تدرج تركيزها مسببة عودة وفرط االستقطاب.
ينتج عن انفتاح القنوات الفولطية كمون العمل وينتشر نتيجة توزعها على طول الليف العصبي.
مالحظة :ذكر في السؤال "انتشار الرسائل العصبية عبر سلسلة عصبونية" وهذا دليل على ذكر البروتينات المتدخلة في النقل
المشبكي كذلك في اإلجابة.
 -6المستقبالت القنوية الخاصة باألستيل كولين :في الغشاء بعد مشبكي للمشبك المنبه ( ،)SEتستقبل المبلغ العصبي األستيل
كولين وتسمح بنقل شوارد الصوديوم إلى هيولى الليف بعد مشبكي محدثة فيه كمون بعد مشبكي منبه (.)PPSE
 -7المستقبالت القنوية الخاصة بالـ  :GABAفي الغشاء بعد مشبكي للمشبك المثبط ( ،)SIتستقبل المبلغ العصبي الـ GABA
وتسمح بنقل شوارد الكلور  Cl-إلى هيولى الليف بعد مشبكي محدثة فيه كمون بعد مشبكي مثبط (.)PPSI
 -8القنوات الفولطية الخاصة بشوارد  :Ca++عند وصول السيالة العصبية إلى النهاية المحورية ،تفت َح مؤقتا وتسمح بنفاذ شوارد
الكالسيوم الت ي تعمل على اندماج الحويصالت المشبكية مع الغشاء قبل مشبكي وطرح المبلغ العصبي في الشق المشبكي ،وذلك
في المشبكين المنبه والمثبط.
 )2نص علمي يبين آلية دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبون المحرك.
مالحظة :بما أنه ذكر في السؤال "انطالقا من معطيات الوثيقة" نبين في اإلجابة التجميع الزمني فقط.
المقدمة :يمكن للخاليا العصبية (العصبونات) أن تَستقبل ،تدمج وترسل الرسائل العصبية الحتواء أغشيتها على بروتينات عالية
التخصص .ومثال عن هذه الخاليا العصبونات الحركية التي تتمركز أجسامها الخلوية في المادة الرمادية للنخاع الشوكي حيث
تتم عملية اإلدماج.
فما هي اآللية التي يتم بها دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبون المحرك؟
العرض :ينتج عن تنبيه فعال في المحور األسطواني للعصبون الحسي كمونات عمل متقاربة أو متباعدة زمنيا حسب شدة التنبيه.
تنتشر هذه الكمونات باتجاه التفرع النهائي وتؤدي إلى تحرير كمية من المبلغ العصبي األستيل كولين في الشق المشبكي .تتثبت
جزيئات األستيل كولين على مستقبالتها الخاصة في الغشاء بعد مشبكي للعصبون المحرك وتفت َح قنوات تنفذ منها شوارد الصوديوم
مسببة كمونات بعد مشبكية منبهة (.)PPSE
حرر كمية كبيرة من األستيل كولين تؤدي إلى فتح عدد كبير من القنوات الكيميائية
إذا كانت كمونات العمل الناتجة متقاربة زمنيا ،ت َّ
وتنفذ كمية كبيرة من شوارد الصوديوم ،تنتج عنها كمونات بعد مشبكية منبهة ( )PPSEمتقاربة كذلك وأقل من العتبة يقوم الجسم
الخلوي للعصبون الحركي بدمجها (تجميعها) على مستوى القطعة االبتدائية تجميعا زمنيا ألنها متتالية من نفس المشبك .ينتج
عنها في المحور األسطواني كمون عمل ألن محصلة مجموعها الجبري تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون عمل.
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وإذا كانت كمونات العمل متباعدة زمنيا ،ت َح ّرر كمية قليلة من األستيل كولين ،يفت َح عدد قليل من القنوات الكيميائية وتنفذ كمية
قليلة من شوارد الصوديوم ،ينتج عنها كمونات بعد مشبكية منبهة ( )PPSEمتباعدة وأقل من العتبة ال يتمكن الجسم الخلوي
للعصبون المحرك من تجميعها وال يتولد عنها كمون عمل في المحور األسطواني.
الخاتمة :يتم دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبون المحرك في الجسم الخلوي ،حيث يستقبل هذا األخير مختلف الكمونات
بعد مشبكية الواردة ويدمجها وتنتشر محصلتها في محوره األسطواني.
التمرين الثاني 07( :نقاط)
الجزء األول
 )1تمثيل الصيغة الشاردية للحمض األميني ( )Cysفي درجات .)9.74 ، 2.77 ، 5( pH

 )2تحديد بدقة دور األحماض األمينية في تشكل وثبات البنية الفراغية للمستقبل  Rباستغالل الشكلين (أ) و(ب).
 استغالل الشكل (أ) :يبين الشكل (أ) أن الـ  LDLتنتقل في الدم وتنفذ من الشعيرات الدموية إلى الخاليا وتتثبت بواسطة جزءمنها على المستقبل  Rالمتواجد على السطح الخارجي للخاليا لوجود تكامل بنيوي ،ثم تقتنص الخلية الـ  LDLضمن حويصل
وتدخلها إلى الهيولى.
تكبير المستقبل  Rيظهر أنه عبارة عن بروتين يتركب من سلسلة ببتيدية واحدة ملتفة ومكونة من  839حمضا أمينيا .كما يظهر
وجود رابطة بين الحمضين األمينيين رقم  166ورقم  177ورابطة أخرى بين الحمضين األمينيين رقم  522ورقم .581
 استغالل الشكل (ب) :يبين الشكل (ب) أن الحمضين األمينيين رقم  166ورقم  177من نوع السيستيين ( )Cysوبالتالي الرابطةالتي تنشأ بينهما هي جسر ثنائي الكبريت.
ويبين كذلك أن الحمض األميني رقم  522هو حمض األسبارتيك ( )Aspوهو حمض أميني حمضي ذو  .pH = 2.77والحمض
األميني رقم  581من نوع الليزين ( )Lysوهو حمض أميني قاعدي ذو  .pH = 9.74إذا الرابطة بين هذين الحمضين هي رابطة
شاردية تنشأ بين الوظيفتين  -COO-و NH3+في السالسل الجانبية لهذين الحمضين األمينيين.
 تحديد بدقة دور األحماض األمينية في تشكل وثبات البنية الفراغية للمستقبل .Rاألحماض األمينية هي الوحدات البنائية المشكلة للسلسلة الببتيدية للمستقبل  ،Rتتميز بعدد ونوع وترتيب محدد في السلسلة
الببتيدية ،تنشأ بين الوظائف الكيميائية لجذورها روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلة الببتيدية (جسور ثنائية
الكبريت ،هيدروجينية ،شاردية وتجاذب الجذور الكارهة للماء) ،فتلتف السلسلة الببتيدية وتشكل بنية فراغية ثابتة ومستقرة
للبروتين الوظيفي .R
الجزء الثاني
 )1استخراج متتالية األحماض األمينية التي يشرف على تركيبها أجزاء األليلين  R1و.R2
 متتالية األحماض األمينية التي يشرف على تركيبها جزء األليل .R1TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT
ADN
AGA AAC GAG UUC CAG UGC CAA
ARNm
Arg Asn
Glu
Phe
Gln
Cys
Gln
متتالية األحماض األمينية
29
30
31
32
33
34
35
 متتالية األحماض األمينية التي يشرف على تركيبها جزء األليل R2TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT
ADN
AGA AAC GAG UUC UAG UGC CAA
ARNm
Arg Asn
Glu
Phe Stop Cys
Gln
متتالية األحماض األمينية
29
30
31
32
33
34
35
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 )2مناقشة العالقة بين بنية المستقبل الغشائي للـ  LDLوالحالة الصحية للشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب.
من خالل معطيات الوثيقة ( ،)2تست َبدل القاعدة اآلزوتية األولى في الرامزة رقم  33وهي الغلوتامين ( )Gفي األليل  R1للشخص
السليم باألدنين  Aفي األليل  R2للشخص المصاب.
في عملية االستنساخ ،ينتج عند الشخص المصاب  ARNmتتغير فيه الرامزة رقم  )CAG( 33التي تشفّر للحمض األميني
الغلوتامين ( )Glnعند الشخص السليم وتصبح رامزة التوقف ( )UAGعند الشخص المصاب.
وأثناء ترجمة الـ  ARNmفي خاليا الشخص المصاب ،تتوقف العملية عند رامزة التوقف "الجديدة" رقم  33وت َنتج سلسلة ببتيدية
قصيرة مكونة من  32حمضا أمينيا فقط ،فال تر ّكب السلسلة الببتيدية الناتجة البروتين الوظيفي الطبيعي المتمثل في المستقبل ،R
وبالتالي ال تتمكن خاليا الشخص المصاب من استقبال المادة  LDLالناقلة للكولسترول من الدم إلى الخاليا ،ترتفع نسبة
الكولسترول في دم الشخص المصاب محدثة مرض تصلب الشرايين  L'athéroscléroseواألعراض الناجمة عنه.
التمرين الثالث 08( :نقاط)
الجزء األول
 )1تحليل النتائج المبينة في الوثيقة ()1
ّ
يمثل المنحنى تغير النسبة المئوية ( )%للـ  O2في معلقين متماثلين من الميتوكوندريات بداللة الزمن (د) .المعلق األول مأخوذ
من نطاف الشخص (س) مصاب بالعقم والثاني من شخص ال يعاني العقم.
 من  0د إلى  3د :قبل إضافة الناقل  ،TH2النسبة المئوية للـ  O2ثابتة في المعلقين عند .% 100 من  3د إلى  7د :بعد إضافة الناقل  TH2إلى المعلقين ،النسبة المئوية للـ  O2تبقى ثابتة  % 100في معلق الشخص المصاببالعقم ،وتتناقص في معلق ميتوكوندريات الشخص السليم بشكل سريع حتى تكاد تنعدم في الدقيقة .7
ومن هذا نستنتج أن ميتوكوندريات الشخص (س) المصاب بالعقم ليست قادرة على أكسدة النواقل المر َجعة وال تنتج كمية من الـ
 ATPكافية لحركة نطافه.
 )2تقديم فرضيات تفسر سبب قلة حركة النطاف عند الشخص (س).
فرضية  :1على مستوى الغشاء الداخلي لميتوكوندريات النطفة ،أحد نواقل اإللكترونات في السلسلة التنفسية غير وظيفي ،فتتوقف
أكسدة النواقل المر َجعة وال يتم إنتاج الـ  ATPوهذا يسبب قلة حركة النطاف التي تتطلب كمية كافية من الـ .ATP
فرضية ... :2
فرضية ... :3
الجزء الثاني
 )1استخراج عدد جزيئات الـ ( ATPالمتشكلة بشكل مباشر) ،عدد النواقل ال ُمر َجعة وعدد جزيئات  CO2المطروحة الخاص
بكل مرحلة من المراحل المشار إليها باألرقام ( )2( ،)1و( )3مع تحديد مقر كل منها.
عدد الجزيئات
مقرها
المرحلة
 2ATPالهيولى
 -1تحلل سكري
 2NADH.H+ 2NADH.H+ -2خطوة تحضيرية
 2CO2لحلقة كريبس
المادة األساسية
 2ATPللميتوكوندري
 6NADH.H+ -3حلقة كريبس
 2FADH2 4CO2 )2شرح آلية تشكل الـ  ATPالموضحة في الشكل ( )2واستنتاج الحصيلة الطاقوية لهذه المرحلة.
 شرح آلية تشكل الـ  ATPالموضحة في الشكل (.)2+
على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري ،تتأكسد النواقل المر َجعة  NADH,Hحسب المعادلة التالية:
NADH.H+ → NAD+ + 2H+ + 2é
تنتقل اإللكترونات الناتجة في النواقل ( )T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1تلقائيا من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع
مرتفع.
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يستقبل الـ  O2اإللكترونات وير َجع ويرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة األساسية ويتشكل جزيء الماء حسب المعادلة:
O2 + 4é + 4H+ → 2H2O
انتقال اإللكترونات في السلسلة التنفسية تتحرر منه طاقة تستعملها النواقل  T5 ،T3 ،T1في ضخ البروتونات من المادة األساسية
نحو الفراغ بين الغشائين عكس تدرج تركيزها فينشأ تدرج في تركيز البروتونات.
تنتقل البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشائين إلى المادة األساسية عبر األنزيم  ATPسنتاز حسب تدرج تركيزها وتحفزه
على فسفرة الـ  ADPإلى  ATPفي وجود الفوسفات الالعضوي (.)Pi
 استنتاج الحصيلة الطاقوية لهذه المرحلة (الفسفرة التأكسدية). النواقل المر َجعة الناتجة في مرحلة التحلل السكري2 NADH.H+ : النواقل المر َجعة الناتجة في الخطوة التحضيرية2 NADH.H+ : النواقل المر َجعة الناتجة في حلقة كريبس 6NADH.H+ :و2FADH2الحصيلة األولية 10 NADH.H+ :و2FADH2
 ينتج عن أكسدة جزيئة  NADH,H+ثالث جزيئات .ATP ينتج عن أكسدة جزيئة  FADH2جزيئتين .ATPوالحصيلة الطاقوية34 ATP = )2 x 2( + )3 x 10( :
 )3تفسير آلية تأثير الدواء الذي قُ دم للشخص (س) ،مع إبراز مدى توافق المعلومات المتوصل إليها مع إحدى الفرضيات
السابقة.
 تفسير آلية تأثير الدواء الذي قُدم للشخص (س) :الدواء الذي قدّم للشخص (س) المصاب يعمل نفس عمل ناقل اإللكتروناتسد وهكذا بشكل دوري .تستمر تفاعالت
 T2حيث يستقبل اإللكترونات الناتجة من أكسدة الناقل  T1وينقلها لترجع الناقل  T3المؤك َ
السلسلة التنفسية التي تبدأ بأكسدة النواقل المر َجعة وتنتهي بإرجاع ثنائي األكسجين .تتسبب هذه التفاعالت في نشأة تدرج في
تركيز البروتونات وتحفيز األنزيم  ATPسنتاز على فسفرة الـ  ADPإلى  ATPوبالتالي يتم تشكيل  ATPالتي تستعملها النطاف
في حركتها الطبيعية لتصل إلى البويضة وتلقحها ويعالَج الشخص المصاب من العقم.
 إبراز مدى توافق المعلومات المتوصل إليها مع إحدى الفرضيات السابقة :تتوافق المعلومات المتوصل إليها مع الفرضيةالمقترحة رقم  1التي تقول بأن أحد نواقل السلسلة التنفسية غير وظيفي وتوصلنا في الدراسة أنه الناقل .T2
الجزء الثالث
شرح العالقة بين هدم مادة األيض ،واستهالك الـ  O2والقيام بمختلف الوظائف الحيوية.
يتم هدم مادة األيض في الخلية في ثالث مراحل.
مرحلة التحلل السكري (الغلكزة) في الهيولى :ليس لها عالقة باستهالك الـ  O2وتحدث في وجوده وفي غيابه .يتم فيها تحويل
الغلوكوز إلى حمض البيروفيك حسب المعادلة التالية:
C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+
مرحلة األكسدة الخلوية في الميتوكوندري :لها عالقة غير مباشرة باستهالك الـ  ،O2فهو ضروري لحدوث الفسفرة التأكسدية
التي يتم فيها تجديد النواقل المر َجعة  NAD+و FAD+الضرورية لحدوثها ،وتتمثل األكسدة الخلوية في:
 الخطوة التحضيرية لحلقة كريبس :تحدث في المادة األساسية ويتم فيها هدم حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق األنزيم أ. حلقة كريبس :تحدث في المادة األساسية ،وهي سلسلة من التفاعالت يتم فيها هدم األستيل مرافق األنزيم (أ) وإرجاع النواقلالمرجعة  NAD+و FAD+وتركيب الـ  .ATPحسب المعادلة التالية:
2CH2-CO-COOH + 8NAD+ + 2FAD+ + 2(ADP+Pi) + 6H2O → 6CO2 + 8NADH.H+ + 2FADH2 + 2ATP

مرحلة الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري :ال تحدث إال في وجود الـ  O2الذي يلعب دور المستقبل األخير
لإللكترونات الناتجة عن أكسدة النواقل المر َجعة ( NADH,H+و .)FADH2كما يتم فيها تركيب الـ  ATPحسب المعادلة:
10NADH,H+ + 2FADH2 + 6O2 + 34ADP + 34Pi → 10NAD+ + 2FAD+ + 12H2O + 34ATP
تستعمل الخاليا الطاقة القابلة لالستعمال  ATPالناتجة عن هدم مادة األيض في مختلف وظائفها ومن بينها :تركيب وإفراز
البروتينات كاألنزيمات واألجسام المضادة ،التضاعف الخلوي وتكاثر الخاليا المناعية المن ّ
شطة ،نشاط مضخة الصوديوم
والبوتاسيوم في الليف العصبي ...وغيرها من الوظائف حسب خصوصية كل خلية.

4
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الموضوع الثاني
التمرين األول 05( :نقاط)
 )1تعريف الذات :جزيئات مشفرة وراثيا ومحمولة على السطح الخارجي ألغشية خاليا العضوية .يص َ
طلح عليها بمعقد الـ ،CMH
النظام  ABOوالنظام  ،Rhوهي تمثل بطاقة الهوية البيولوجية للفرد.
 تعريف الالذات :جزيئات غريبة عن العضوية وقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج االستجابة قصد القضاء عليه. مقارنة بين الجزيئات المميزة لكل زمرة دموية.أوجه التشابه
 جزيئات غليكوبروتينية محمولة على غشاء كريات الدم الحمراء. تشترك في سلسلة سكرية قاعدية تتركب من  5سكريات بسيطة.أوجه االختالف
 المستضد  :Hالسلسلة السكرية القاعدية ال تحتوي على وحدة سكرية سادسة. المستضد  :Aالسلسلة السكرية القاعدية تحتوي على الوحدة السادسة  Nأستيل غالكتو أمين. المستضد  :Bتحتوي الجزيئة المحددة للزمرة على الوحدة السادسة غالكتوز.ومنه نستنتج أن نوع الوحدة السادسة (السكر السادس) يحدد نوع الجزية (المستضد) المميزة للزمرة الدموية.
 )2نص علمي يشرح سبب اختالف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في النظام (.)ABO
نكتب نص نبدأ فيه باختالف النمط المورثي في النظام ( ABOاختالف األليالت) ونصل إلى اختالف النمط الظاهري (المستضدات
الغشائية للزمر الدموية):
 أنواع الزمر الدموية وخصائصها. أنواع وبنية جزيئات الذات المحمولة على كريات الدم الحمراء المتمثلة في المستضدات الغشائية للزمر الدموية. المورثة المسؤولة عن تركيبها المحمولة على الصبغي رقم .9 أنواع األليالت لهذه المورثة والسيادة بينها. التعبير المورثي الذي ينتج عنه تركيب هذه المؤشرات (بروتينات سكرية) مصدر النمط الظاهري. النمط الظاهري الناتج هو الزمر الدموية األربعة.التمرين الثاني 07( :نقاط)
الجزء األول
التجربة األولى
 )1إنجاز منحنى تغير السرعة االبتدائية بداللة درجة  pHالوسط.

إعداد األستاذ :بن خريف مصطفى

تفسير تأثير درجة الـ  pHعلى النشاط األنزيمي.
تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة لألحماض األمينية في السالسل الببتيدية وبالخصوص تلك
الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:
 في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية موجبة. في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية سالبة.يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغير حالته األيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.
 ) 2استنتاج تأثير درجة الحرارة على النشاط األنزيمي من خالل النتائج التجريبية.
يتأثر نشاط األنزيم بدرجة الحرارة ويكون أعظميا عند درجة مثلى ( 37م.)°
التجربة الثانية
 نمذجة للعالقة بين الجزيئات المتواجدة في الوسط ( )3والوسط ( )5تفسر النتائج المحصل عليها في كل وسط. -نمذجة للعالقة بين الجزيئات المتواجدة في الوسط ( )3تفسر النتائج المحصل عليها.

الكتوز

جالكتوز جلوكوز

الكتاز

 -نمذجة للعالقة بين الجزيئات المتواجدة في الوسط ( )5تفسر النتائج المحصل عليها.

ثيوالكتوز

جالكتوز جلوكوز

الكتوز

الكتاز

 مفهوم دقيق لألنزيم :جزيء بروتيني يعمل كوسيط حيوي في تحفيز نوع معين من التفاعالت األيضية مع مادة تفاعل معينة .يعملفي شروط محددة من درجة الحرارة والـ .pH
الجزء الثاني
باالعتماد على أشكال الوثيقة ( )3وباستدالل منطقي:
 شرح سبب ظهور أعراض عدم تحمل الالكتوز عند الشخص المصاب وعدم ظهورها عند الشخص السليم رغم حدوث هضمالالكتوز عند الشخصين .نستغل كل أشكال الوثيقة ( )3ونشرح بالتفصيل فكرة اإلجابة وهي وجود إنزيم الالكتاز المسؤول عن هدم
الالكتوز عند الشخص السليم وانعدامه عند الشخص المصاب.
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التمرين الثالث 08( :نقاط)
الجزء األول
اقتراح فرضية فيما يخص مصدر وآلية طرح ثنائي األكسجين.
 مصدر ثنائي األكسجين ( )O2هو الماء ( ،)H2Oوآلية طرحه هي ينتج عن أكسدة الماء في وجود الضوء على مستوى البكتيرياالزرقاء .Cyanobacter
باستغالل نتائج التجارب ( )1و( ،) 2االستدالل عن مصدر ثنائي األكسجين المطروح وتبيين آلية طرحه مع تدعيم اإلجابة بمعادالت
كيميائية.
 االستدالل عن مصدر ثنائي األكسجين المطروح باستغالل نتائج التجربة (.)1من خالل الوثيقة ( ،)1النسبة المئوية لـ  O18/O16في الـ  O2المنطل ق مماثلة للماء في المرحلة األولى وتساوي  % 0.85وكذلك في
المرحلة الثانية وتساوي  .% 0.20وتختلف عن نسبة  O18/O16في الـ .HCO3-
وهذا دليل على أن مصدر الـ  O2المنطلق هو الماء وليس  HCO3-أي ليس الـ .CO2
 تبيين آلية طرح ثنائي األكسجين باستغالل نتائج التجربة ( )2ومعلوماتي.من خالل الوثيقة ( ،)2في غياب مادة الـ  ،DCPIPتركيز الـ  O2في معلق التيالكويدات ثابت سواء في الظالم أو في الضوء .أما في
وجود مادة الـ  DCPIPففي الظالم تركيز الـ  O2ثابت والوسط أزرق أما في الضوء يرتفع تركيز الـ  O2ويصبح الوسط شفافا.
إذن ،في وجود الضوء ،تقوم التيالكويد بأكسدة الماء وطرح ثنائي األكسجين وإرجاع مستقبل اإللكترونات المادة .DCPIP
تلتقط األنظمة الضوئية  PSIIو PSIالفوتونات وتتأكسد وتحرر إلكترونات ،ترجع إلكترونات الـ  PSIمستقبل اإللكترونات وهي
المادة  DCPIPفيتحول لون المحلول من األزرق إلى الشفاف .ترجع إلكترونات الـ  PSIIالـ  .PSIويتأكسد الماء وترجع إلكتروناته
الـ PSII
 تدعيم اإلجابة بمعادالت كيميائية.معادلة أكسدة الماء

معادلة إرجاع مستقبل اإللكترونات
2A + 4H + 4é → 2AH2
+

الجزء الثاني
 )1استخراج من الوثيقة ( )3ما يدعم صحة الفرضية المقترحة.
تحتوي البكتيريا على تيالكويدات بها جزيئات اليخضور القادرة على اقتناص الطاقة الضوئية وأكسدة الماء فينتج عنه طرح الـ .O2
 )2تحليل نتائج الوثيقة (.)4
تمثل الوثيقة أربعة تجارب ونتائجها أجريت على مستخلص البكتيريا الزرقاء في شروط تجريبية مختلفة.
 التجربة  :01عند وضع مستخلص سيتوبالزم بكتيري في وسط مظلم مضاف له  14CO2به كربون مشع ،يتم تركيب كمية قليلة منالجزيئات العضوية ت قدر نسبة الكربون المشع فيها  4000دقة  /دقيقة.
14
 التجربة  :02عند وضع مستخلص سيتوبالزم بكتيري في وسط مظلم مضاف له  ATPو ، CO2يتم تركيب كمية متوسطة منالجزيئات العضوية ت قدر نسبة الكربون المشع فيها  43000دقة  /دقيقة.
14
 التجربة  : 03عند وضع مستخلص سيتوبالزم بكتيري في وسط مظلم مضاف له  ATPو CO2ونواقل مر َجعة ( ،)RH2يتمتركيب كمية كبيرة من الجزيئات العضوية تقدر نسبة الكربون المشع فيها  97000دقة  /دقيقة.
سدة
 التجربة  :04عند وضع مستخلص سيتوبالزم بكتيري مضاف له تيالكوئيدات معرضة للضوء في وجود  ADP+Piونواقل مؤك َ( ،)Rيتم تركيب كمية كبيرة من الجزيئات العضوية مماثلة تقريبا للتجربة  03تقدر نسبة الكربون المشع فيها  96000دقة  /دقيقة.
من هذا نستنتج أن تثبيت الـ  CO2في الجزيئات العضوية يشترط توفر الـ  ATPوالنواقل المر َجعة والتي يتم تركيبها على مستوى
التيالكوئيدات في وجود الضوء عند توفر  ADP+Piونواقل مؤكسدة (.)R
 )3التحقق من صحة الفرضية المقترحة بوضع عالقة بين نتائج الجزءين األول والثاني،
في الجزء األول توصلنا إلى أنه على مستوى التيالكوئ يد ،وفي وجود الضوء ومستقبل لإللكترونات ،تحدث أكسدة للماء وانطالق للـ
 O2وإرجاع لمستقبل اإللكترونات.
وفي الجزء الثاني توصلنا إلى أنه يتم إرجاع النواقل المرجعة على مستوى التيالكوئيد وتركيب الـ  ،ATPوأن هذه النواتج تستعمل
في تثبيت الـ  CO2وتركيب الجزيئات العضوية.
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ومن هذا نستنتج وجود مرحلتين لهذا التحويل الطاقوي ،مرحلة أولى يتم فيها أكسدة للماء وانطالق الـ  O2وإرجاع النواقل وتركيب
الـ  ATPوتسمى بالمرحلة الكيموضوئية .ومرحلة ثانية يتم فيها تثبيت الـ  CO2ودمجه في الجزيئات العضوية وتشترط نواتج المرحلة
السابقة وتسمى المرحلة الكيموحيوية.
وهذا يؤكد صحة الفرضية المقترحة وهي مصدر األكسجين المنطلق هو الماء وليس الـ  ،CO2وآلية طرحه هي أكسدة الماء على
مستوى التيالكوئيدات في وجود الضوء في المرحلة الكيموضوئية.
مالحظة :كان يعتقد لفترة طويلة أن مصدر األكسجين المنطلق من النباتات هو الـ  CO2الجوي الممتص حتى تم إثبات الحقا أنه الماء
باستعمال العناصر المشعة.
الجزء الثالث
باستغالل المعلومات المستخرجة مما سبق ومعارفي الخاصة .توضيح في رسم تخطيطي وظيفي مراحل التحويل الطاقوي المدروس.

