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 السؤال األول : حدد اإلجابة األكثر صحة من بين اإلجابات التالية لكل عبارة مما يأتي:
 : في وجود   ADPمع مركب   ATP  يتشابه مركب – 1
  سكر الرايبوز وعدد مجموعات الفوسفات                               األدنين وسكر الرايبوز      
 األدنين وسكر الرايبوز وعدد مجموعات الفوسفات             الفوسفاتوعدد مجموعات  كمية الطاقة     
 : في   ATPيستخدم  – 2

 . توفير الطاقة للوظائف الميكانيكية للخاليا  
 . النقل النشط لآليونات والجزيئات عبر األغشية الخلوية 
 .  تصنيع الجزيئات الكبيرة في الخلية       
 . جميع ما سبق     

  ر الطاقة الرئيسي لمعظم الكائنات الحية هومصد – 3
  الكربوهيدرات        الدهون                        
  البروتينات                  الفيتامينات   

فقط من الطاقة الكيميائية التي يحتويها جزيء الجلوكوز هي     % 2مرحلة التنفس الخلوي ينتج عنها  – 4
 :مرحلة  
 دورة كريبس        وكوزي                        الجل تحللال
 تخمر الكحولي         سلسلة نقل اإللكترونات  

 : في وجود   ADPعن مركب   ATPيختلف مركب   – 5
  سكر الرايبوز وعدد مجموعات الفوسفات             عدد مجموعات الفوسفات وكمية الطاقة  
 مجموعات الفوسفات األدنين وسكر الرايبوز وعدد              األدنين وعدد مجموعات الفوسفات 

 : لكل جزيء جلوكوز  ينتج عن التحلل الجلوكوزي  – 6
 . و وجزيء حمض البيروفيك NADHوجزيئان  ATPجزيئان  
 . و وجزيء حمض البيروفيك NADHوجزيئان  ATPأربع جزيئات       
   . البيروفيك و وجزيئان حمض NADHوجزيئان  ATPأربع جزيئات  
 . و وجزيئان حمض البيروفيك NADHوجزيئان  ATPجزيئان       

 : جلوكوزواحد لكل جزيء   من نواتج دوره كريبس في التنفس الخلوي -7
      2CO  و ATP   2وFADH  وNAD  24CO 2 وATP  22وFADH 6وNADH  
      22CO و ATP   2وFADH  3 وNADH   
      2CO2 و ATP  2وFADH وNADH3 . 
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 : ينتج عن دورة كريبس لكل جزيء واحد من حمض البيروفيك  – 8
        2CO  و ATP   2وFADH  وNADH   
        22CO 2 وATP  2وFADH  3وNADH  
        2CO  و ATP   2وFADH  3وNADH  
        22CO و ATP   2وFADH  3وNADH  

 : مرحلة في  ATP يتكون معظم الطاقة من  – 9
 . دورة كريبس                 .  التحلل الجلوكوزي 
 .  التخمر                  . سلسلة نقل اإللكترونات 

  :  مرحلة التنفس الهوائي التي تتطلب أكسجين هي مرحلة  – 10
 . سلسلة نقل اإللكترونات                .  التحلل الجلوكوزي 
 .  التخمر                          . دورة كريبس 

  ( ATPفوسفات لتكوين جزيئات ) مجموعة ( مع   ADPيطلق على عملية اتحاد جزيئات )  – 11
 .الطاقة  تخزينعملية         عملية تحرير الطاقة  
 الطاقة . استنفادعملية                 عملية استهالك الطاقة  

 : الداخلي للميتوكندريا  مرحلة التنفس الخلوي تحدث في الغشاء – 12
 . دورة كريبس                .  التحلل الجلوكوزي      
 .  التخمر                 . سلسلة نقل اإللكترونات 

 : ينتج عن سلسلة نقل اإللكترونات  – 13
 34ATP                    2ATP 
 38ATP                             4ATP  

 (:   ATPعملية انفصال مجموعة من الفوسفات من مركب  ) يطلق على  – 14
 عملية توفير الطاقة                 الطاقة  تخزينعملية  
 الطاقة  تحريرعملية                 الطاقة  اصطيادعملية  

 مرحلة من مراحل التنفس الخلوي تحدث خطواتها في سيتوبالزم الخلية : – 15
 دورة حمض الستريك                 التحلل الجلوكوزي 
  اتنقل اإللكترونسلسلة                  دورة كريبس 

  األكسدة التامة لسكر الجلوكوز تتم بانتهاء أحد المراحل التالية  :  – 16
 بتكوين حمض البيروفيك         التحلل الجلوكوزي  
  اتنقل اإللكترونسلسلة                   دورة كريبس  

 تتشابه المرحلة األولى والثانية للتنفس الهوائي في : – 17
 عدد ذرات الهيدرجين المنتزعة .        مقدار الطاقة المحررة . 
 المتكونة . 2COجزيئات                            مجموعات الفوسفات المنفصلة 
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  :  سلسلة نقل اإللكترونات بنسبةتقدر الطاقة الناتجة من  – 18
 % من الطاقة االجمالية89       % من الطاقة االجمالية 10 
 % من الطاقة االجمالية 40       % من الطاقة االجمالية 30 

 في التنفس الهوائي في مرحلة : FADيبدأ اشتراك المرافق اإلنزيمي  - 19
 بتكوين حمض البيروفيك                 التحلل الجلوكوزي 
  اتنقل اإللكترونسلسلة                  دورة كريبس 

 كمية من الطاقة مقدارها .إلى في السيتوبالزم  لكي يتحلل جزيء سكر الجلوكوز يحتاج – 20
 2 ATP                  4 ATP 
 8 ATP                    6 ATP 

 :ينتج عن مسار الكربون في مرحلة االنشطار السكري مقدار من الطاقة قدره  – 21
 6 ATP                 3 ATP 
 8 ATP         4 ATP 

 : ماءأحد المراحل التالية ينتج عنها  – 22
 دورة كريبس                االنشطار السكري  
 تحول حمض البيروفيك                سلسلة النقل اإللكتروني 

 يشترك في نقل اإللكترونات بدورة كريبس الواحدة . – 23
 2NAD       +2FAD               4 NAD    +FAD 
 4NAD       +2 FAD       3 NAD              +FAD 

 الطاقة اإلجمالية الناتجة عن دورة كريبس مقدارها : – 24
 ATPجزيئان من مركب                 ATPجزيئات من مركب  8 
 ATPجزيئات من مركب ATP       4جزئ من مركب  24 

 : في سلسلة نقل اإللكترونات هو   ئي للهيدروجين واإللكتروناتالمستقبل النها – 25
  FADمركب                           الماء 
 األكسجين          NADمركب  

  تتحرر معظم الطاقة الناتجة عن التنفس الهوائي :  – 26
 حمض البيروفيك تحول                 التحلل السطريأثناء  
 سلسلة نقل اإللكتروناتخالل         سخالل دورة كريب  

 : العضالت المجهدة من المركبات التالية يتكون نتيجة تنفس   واحد – 27
 الكحول الميثيلي                 الكحول اإلثيلي 
 حمض الخليك                 حمض الالكتيك 
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 (   NAD   + 2ATP حمض الكتيك  +         NADHحمض بيروفيك + المعادلة )  – 28
 : حدث في تعبر عن تفاعل كيميائي ي         

  العضلة المجهدة                   الخميرة 
 التخمر الكحولي                  التنفس الهوائي 

 ( CO2  NAD  + 2ATP ++كحول إيثيلي             NADHحمض بيروفيك + المعادلة ) – 29
 : ميائي يحدث في تعبر عن تفاعل كي           

  العضلة المجهدة                  الخميرة 
  خلية طبيعية      في الميتوكندريا عند توفر األكسجين 

  :  نتيجةتتوقف العضالت المجهدة عن الحركة  – 30
 انخفض كمية الطاقة الناتجة .               األكسجين الواصل إليها  زيادة 
 نقص كمية الجلوكوز الواصل إليها .                ا تراكم حمض الالكتيك  به 

 :  الناتجة تساوي كمية الطاقة الكلية   تكونفي التنفس الالهوائي  – 55
 2ATP                 4 ATP 
 ATP 38         صفر 

 في أثناء تنفس الخميرة ال هوائيا ينتج عن أكسدة جزيء سكر الجلوكوز : – 31
 2CO    حول إثيلي + جزيء ك ++NAD   

22CO   +2  جزيء كحول إثيلي 
 2COجزيء أسيتالدهيد + جزيء  
 + جزيء كحول إثيلي .  2COجزيء  2 

 ال ينتج بها واحد مما يلي :  نقص اكسجينعند حدوث تفاعالت التنفس في العضلة التي تعاني من  – 32
 ATPجزيئات                  2COجزيئات  
 NADHجزيئات من        الكتيكجزيئات من حمض ال 

 من أهم المركبات المخزنة للطاقة في الخلية : -33

NADH                                                                     ADP       

FADH2                                                                     ATP       
 : ATPفي مركب نوع السكر -34

 رايبوز        جلوكوز                                               
 رايبولوز      دي أكسي  رايبوز                                          
 عبارة عن :  ATPجزيء األدينوزين في مركب -35

 فوسفات  ينين  ومجموعةأد        سكر رايبوز ومجموعة فوسفات                      
 قاعدة أدينين ومجموعتين فوسفات       سكر رايبوز وقاعدة أدينين                             
 



- 5 - 

 جزيئات تداول الطاقة الرئيسية في الخاليا الحية هي :-36

NADH  NAD                                                 FADH – FAD++      

ADP-NAD+                                                         ADP- ATP        

 : ATPاألنشطة اإلحيائية الرئيسية التي يستخدم فيها مركب -37

 النقل النشط لأليونات والجزيئات عبر األغشية             تصنيع الجزيئات الكبيرة                         
 جميع ما سبق      الميكانيكية للخاليا           توفير الطاقة للوظائف     
 مادة غذائية تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لمعظم الكائنات الحية :-38

 الدهون       الكوليسترول                                          
 البروتينات       الكربوهيدرات                                          
 ملية يتم خاللها تحليل الجلوكوز إلطالق الطاقة في وجود غاز األكسجين : ع-39

 تخمر الكتيكي                                           تنفس خلوي هوائي     
 تنفس خلوي الهوائي                                    تخمر كحولي     
 : ATPسدة جزيء واحد من الجلوكوز عدد من جزيئات في التنفس الخلوي الالهوائي ينتج عن أك -40

        38                         33                           3                        2 
 يتم التحلل الجلوكوزي في التنفس الخلوي في : -41

 السيتوبالزم                             حشوة الميتوكندريا             
 جميع ما سبق                        أعراف الميتوكندريا                  

 مرحلة من التنفس الخلوي الهوائي من نتائجها تكوين جزيئين من حمض البيروفيك : -42
 سلسلة نقل اإللكترونات                                      التحلل الجلوكوزي  

 دورتين كريبس                                      دورة كريبس واحدة     
 مكان حدوث مراحل دورة كريبس في التنفس الخلوي الهوائي : -43

 السيتوبالزم                           أغشية الميتوكندريا الخارجية    
 حشوة الميتوكندريا                      أغشية الميتوكندريا الداخلية            

 الناتجة من مرحلة دورة كريبس من أكسدة جزيء واحد من الجلوكوز :  ATPعدد جزيئات  – 44
 جزئ 6                     جزئ2    جزئ                3               جزئ          4

 FADH₂ينتج من أكسدة جزيء واحد من حمض البيروفيك خالل دورة كريبس جزيئات تخزين الطاقة  – 45
 جزئ 3                 جزئ  2                         جزئ 1جزئ                       4 
 يحلل فطر الخميرة جزيء الجلوكوز الى :  – 46

CO₂- H₂O  حمض خليك ود األكسجين                      في وجوCO₂  في عدم وجود أكسجين 
 كحول وثاني أكسيد الكربون في وجود األكسجين   حمض الكتيك في عدم وجود أكسجين                 

 عندما يبذل اإلنسان مجهود عنيف يحدث التعب العضلي بسبب تراكم حمض : – 47
 البيروفيك                   السيتريك  الالكتيك                    السكسينك والماليك         
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 ت وهي  :تحدث عملية التنفس الكاملة على ثالث مستويا  -48
 التوجد إجابة        خلوي وداخلي وخارجي               خلوي وخارجي واولي          خلوي وداخلي وبيئي  

 عملية حصول الخاليا على الطاقة من تأكسد الجلوكوزتسمى تنفس : -49
 بدائي                   خلوي                           داخلي                            خارجي    
 يساعد على حدوث التنفس الداخلي الجهاز : -50
 الدوري                    اللمفاوي                 السمبثاوي       العصبي                       
 من أعضاء الجهاز التنفسي : -51
 الحنجرة والقصبة الهوائية       جميع ما سبق                    األنف والرئتين               البلعوم               
 الممر الرئيسي الى الرئتين هو : -52
 القصبة الهوائية              الحويصلة الهوائية         األنف                   البلعوم        
 نتوء من األنسجة يقع عند مدخل الحنجرة يسمى : -53
 الحلقات الغضروفية         األحبال المزمارية       لسان المزمار            األحبال الصوتية         
 تنتهي الشعيبات بتراكيب تسمى : -54
 أنابيب هوائية  حويصالت هوائية           مثانات هوائية              تجمعات هوائية                 
 تحاط كل رئة بغشاء يسمى : -56
 البالزما                    التامور                  البالزموزين                     البلورا           
 معظم األنابيب التنفسية محاطة بتراكيب غضروفية على شكل حرف : -57
       C                             U                               O                                   n  
 الصفيحة العضلية التي تقع تحت الرئتين وتفصل بين التجويف الصدري والبطني تسمى : -58
 الحاجز الرئوي        الحاجز البطني                الحجاب الحاجز                الحجاب الماسك          
 اإلحتياطي الشهيقي والزفيري يقدر بحوالي : -59
 لتر 4.5:5         لتر       8:8.5              لتر       6:7               لتر        4.5:6       
 في الدم يكون حمض الكربونيك : CO₂عندما يذوب  – 60

 ₂CO₂H                      3CO₂H                      ₂H₂CO                   ₂CO3H 
 : يتم التبادل الغازي في جسم اإلنسان بواسطة – 61
 اإلنتشار                   التشرب                  اإلضمحالل                    اإلسموزية           
 يرتبط األكسجين مع الهيموجلوبين مكونا : -62
 األكسهيموجلوبين        التوجد إجابة      أكسهيموسيانين             الهيموجلوكسين               
 طرابات التنفسية اإللتهاب الرئوي والشعبي  ونزالت البرد و :من اإلض -63
 اإلختناق                   اإلجهاد التنفسي         النوبات التنفسية          الربو                       
 تستجيب خاليا الدم البيضاء للفيروسات المهاجمة للغشاء المخاطي لألنف منتجة : – 64
 توسيامين               الهستامين                 البالستومين             الميالنين الهس       
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 التقلص المفاجيء للمرات الهوائية أو أغشيته المخاطية يكون بسبب :  -65
 اإللتهاب الشعبي           الربو                    نزالت البرد        اإللتهاب الرئوي              
 من طرق العناية بالجهاز التنفسي : -66
 عدم التدخين              مزاولة الرياضة           جميع ما سبق  منقيات الهواء                      

 الجزيء الرئيسي التي تخزن به الطاقة في الكائنات الحية: -  67
         ATP                          ADP 

         NADP                                                 2FADPH 
 :ATPاحد التفاعالت التالية ال ينطلق فيها  -68

 تحول حمض البيروفيك       التحلل الجلوكوزي                                           
 ل االلكتروناتسسلسلة نق       دورة كريبس                                                

 احد نواتج التنفس الالهوائي في فطر الخميرة: -69
 حمض الالكتيك        حمض البيروفيك                                           
 الكحول االيتيلي       حمض الليمون                                             

 المستقبل النهائي لاللكترونات هو: -70
 H+       الماء                                                      

 ATP         االكسجين                                                
 المركب الذي يسبب الم العضالت بعد الجهد العضلي هو: -71

 الكحول االيتيلي               حمض الالكتيك                                      
 فالفين ادنين ثنائي نيوكلوتيد                 حمض البيروفيك                                    

 يخزن االنسان الطاقة الزائدة على شكل: -72
 جليكوجين ومواد دهنية            جليكوجين وكربوهيدرات                                 
 نشويات وحمض البيروفيك.          هنية ومواد نشوية                         مواد د         

 الناتجة من جزيء جلوكوز واحد  في دورة كريبس هي: ATPعدد جزيئات  -73
        3                                                    6 
        2                                                    4 

 % من الطاقة المخزنة في جزيء الجلوكوز هي:2المرحلة التي تحرر  -74
 تحول حمض البيروفيك           دورة كريبس                                             
 التحلل الجلوكوزي         سلسلة نقل االلكترونات                                   

 لتي يدخل فيها مركب الفالفين ادنين ثنائي النيوكلوتيد هي:المرحلة ا -75
 التخمر              التحلل الجلوكوزي                                     
 سلسلة نقل االلكترون.                دورة حمض السيتريك                                
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 ي دورة كريبس:المركب الذي يتحد مع حمض البيروفيك ف -76
 رباعي ذرات الكربون      خماسي ذرات الكربون                                        

 ثنائي ذرات الكربون.      ثالثي ذرات الكربون                                         
 تحدث عملية نقل االلكترونات في: -77

 سيتوبالسم الخلية                           الغشاء الداخلي للميتاكوندريا         
 اي مكان في الميتاكوندريا                               الغشاء الخارجي للمياكوندريا         

في الشعيرات الدموية والهواء في  الحويصالت الدم بين  ثاني أكسيد الكربون تبادل غازي األكسجين و  – 78
 : الهوائية يسمى بــ 

 التنفس الداخلي        التنفس الخارجي  
 الشهيق                       التنفس الخلوي 

 : يطلق على مجموعة أحجام الهواء الجاري والهواء االحتياطي الشهيقي والزفيري . – 78
 السعة الرئوية الكلية                 السعة الحيوية       
 السعة اإلجمالية                         الحجم اإلضافي      
 : التهاب اغشية الحويصالت الهوائية بسبب الفيروسات والبكتريا والمواد الكيميائية   – 79

 االلتهاب الشعبي        االلتهاب الرئوي   
 نزالت البرد                                  الربو  

 السؤال الثاني : 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( لصحيحة وعالمة ) أمام العبارة ا(    √)   ضع عالمة 
            جميع الكائنات الحية باستثناء البكتريا تقوم بعملية التنفس الخلوي               (    )    -1
             عندما تتكسر الروابط بين سكر الريبوز واألدنين          ATPتتحرر الطاقة من مركب  (    )    –2
  جميع الكائنات الحية الذاتية والغير ذاتية التغذية تستخدم الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة (    )    –3
 جميع خاليا جسمنا تتنفس هوائيا                                                           (    )    -4
   ي هو اربع حزيئات    في التحلل الجلوكوز   ATPصافي ناتج الطاقة من  (    )    -5
      أول مراحل التنفس التي ينتج فيها غاز ثاني أكسيد الكربون هي دورة كريبس                 (    )    -6
                            مع مجموعة فوسفات           ADPيتحد الطاقة بالخلية عندما  تخزينيتم  (    )    -7
                     في الميتوكوندريا . ATPمعظم جزيئات يتم إنتاج  (    )    -8
                                       ATPمركب  نزع مجموعة فوسفات منالطاقة عند تحرير يتم  (    )    -9
                 بها قد فقدت مجموعة من الفوسفات ATPاستهالل الخاليا للطاقة  يعني أن جزيئات  (    )    -10
                  من الطاقة التي تحتاجها الخلية .  % 10ينتج عن سلسلة نقل اإللكترونات  (    )    -11
التنفس الهوائي تحويل ذرات الكربون لغاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين لجزيئات من  فييتم  (    )    -14

 .   الماء
                            باكتمال دورة كريبس التي يتحرر فيها معظم الطاقة . تكتمل مراحل التنفس الهوائي (    )    -15
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                               تكتمل أكسدة سكر الجلوكوز بانتهاء دورة كريبس . (    )    -16
         38ATPتقدر بحوالي  التحلل الجلوكوزيكمية الطاقة اإلجمالية التي تنتج عن  (    )    -17
                  إلى البيروفيك الجليسرالدهيد ثالثي الفوسفاتعند تحويل مركب  ATPيتولد جزيئان من  (    )    -18
                . 6CO2ألى يتم تفكك جزيء واحد سكر بانتهاء مرحلة دورة كريبس  (    )    -19
                                             يعتبر البلعوم الممر الرئيسي للرئتين        (    )    -20
 ال تحتوي الرئتين على عضالت                                                             (    )    -21
                     يتاثر معدل التنفس بعمر اإلنسان                                      (    )    -20
      يتم التبادل الغازي بين الحويصالت التنفسية والشعيرات الدموية بعملية النقل النشط (    )    -22
                  الهيموجلوبين عبارة عن بروتين يوجد بخاليا الدم البيضاء ضروري لنقل األكسجين      (    )    -23

 ومجموعة فوسفات واحدة.                               يتالف االدينوزين من سكر الريبوز واالدنين (    )    -24  

 عندما تنسكر الرابطة التي تربط مجموعة فوسفات.                     ATPتتحرر الطاقة من جزيء  (    )    -25
                 في التنفس الخلوي فقط.                                    ATPتستخد مالطاقة الناتجة من  (    )    -22
 ال يحتاج النقل النشط لاليونات عبر الغشاء الخلوي الى طاقة.                                             (    )    -23
 .                                   ADPتقدر بنفس مقدار طاقة جزيء  ADPالطاقة التي يملكها جزيء  (    )    -24
 .                   ADPلطاقة المتحررة من التفاعالت الكيميائية تستخدم لربط مجموعة فوسفات مع ا (    )    -25
ــة ا )      ( -26 ــل الطاق ــنفس الهــوائي تماث ــي الت ــة الناتجــة مــن كــل جــزيء جلوكــوز ف ــنفس الطاق ــي الت لناتجــة ف

 الالهوائي. 
 ئي او الالهوائي فقط.                                         الكائنات الحية تقوم باحدى نوعي التنفس الهوا (    )    -27
 يشترك التنفس الهوائي والالهوائي بمرحلة التحلل الجلوكوزي.                                                 (    )    -28
 .       ATPينطلق اي جزيء من عندما يتحول حمض البيروفيك الى استيل كوانزيم حمض البيروفيك ال  (    )    -29
 .                                  FADHجزيئات من  4و NADHجزيئات من  4ينتج من دورة كريبس  (    )    -30
تعتبر الطاقة الناتجة من اكسدة جزيء واحد من الجلوكوز اقل من نصف الطاقة الفعلية الموجودة  (    )    -31

 فيه.    
                           تتشابه نتائج التخمر الخلي مع نتتائج التخمر اللبني.                               (    )    -32

 السؤال الثالث : أكتب االسم أو المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة ما يأتي:
 لوكـوز لتحريـر الطاقـة سـكر الج جـزيء تحلـل ( اسم يطلق على العملية التـي يـتم مـن خاللهـا                 ) -1

 منه .  
ــي تنــتج (                 ) -2 ــة الت ــذي يســتخدم فــي معظــم العمليــات   ATPسلســلة مــن التفــاعالت الكيميائي ال

 الحيوية كمصدر للطاقة . 
الجزيئ الرئيسي في تخزين الطاقة التي تستخدمها الكائنات الحية ويتكون مـن سـكر وأدنـين (                 ) -3

 عات فوسفات . وثالث مجمو 
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داخـــل  العضـــوية المركبـــاتعمليـــة حيويـــة يـــتم مـــن خاللهـــا تحريـــر الطاقـــة الموجـــودة فـــي (                 ) -4
 الميتوكندريا

داخـــل   العضـــوية المركبـــاتعمليـــة حيويـــة يـــتم مـــن خاللهـــا تحريـــر الطاقـــة الموجـــودة فـــي (                 ) -5
 الميتوكندريا في وجود األكسجين

داخـــل   العضـــوية المركبـــاتعمليـــة حيويـــة يـــتم مـــن خاللهـــا تحريـــر الطاقـــة الموجـــودة فـــي (                 ) -6
 الميتوكندريا في غياب األكسجين

 مركب كيميائي يعتبرمصدر الطاقة السريع الالزم التمام التفاعالت الحيوية بالخلية  الحية . (                 ) -7

 مع مجموعة  ADPلتي يتم من خاللها اتحاد جزيء اسم يطلق على العملية ا(                 ) -8
 مجموعـة و ADPإلـى  ATPجـزيء  تفكـكاسم يطلـق علـى العمليـة التـي يـتم مـن خاللهـا (                 ) -9

 فوسفات واحدة .
 مع مجموعة فوسفات . ADPاتحاد جزيء  المركب الناتج من (                 ) -10
     ATPر الروابط الكيميائية بين مجموعات الفوسفات في  جزيء ينتج من تكسيمركب (                 ) -11
 . سكر بسيط تبدأ به عملية التنفس الهوائي والالهوائي (                 ) -12
 مركب طاقة يحتاجه جزيء الجلوكوز لكي يبدا بالتحلل . (                 ) -13
 .الهوائية والالهوائيةيمع الكائنات الحية مرحلةمن مراحل التنفس الخلوي تحدث في ج(                 ) -14
 مرحلةمن مراحل التنفس الخلوي يبدأ بها كل من التنفس الهوائي والالهوائي (                 ) -15
حول الجلوكوز إلى  جـزيئين مـن حمـض الخلية ويتم خاللها ت في سيتوبالزم  عملية تحدث (                 ) -16

 في مجموع ذرات الكربون في سكر الجلوكوز دون أن  تحدث تغيير البيروفيك 
انشــطار ســكر الجلوكــوز بســيتوبالزم  ينــتج فــي نهايـة مرحلــةثالثــي الكربــون مركـب كيميــائي (                 ) -17

 الخاليا الحية 
 يتكون من تحلل جزيء الجلوكوز وحامل لإللكترونات ناقل للطاقة وسطي  مركب كيميائي (                 ) -18

ــاتج مــن(                 ) -19 ــتج مــن تحــول حمــض البيروفيــك الن ــل الجلوكــوزي ويــدخل فــي دورة  مركــب ين التحل
 كريبس

نزيم (                 ) -20 لتكـوين  Aمجموعة مـن التفاعالتتحـدث فـي الميتوكنـدريا ويـتم خاللهـا تحلـل أسـتيل كـوا 
 NADH , ATP  2, FADH 2CO ,ثاني أكسيد الكربون 

 

نزيم غا(                 ) -21  Aز ينتج عندما يتحول حمض البيروفيك إلى أستيل كوا 
فـي   Aمركـب كيميـائي بـدورة كـريبس ينـتج مباشـرة عنـد بدايـة اشـتراك األسـيتيل  كـو انـزيم (                 ) -22

 . مع مركب رباعي الكربون تفاعالتها أول 
نزيم (                 ) -23  .رك في دورة كريبسمكونا حمض الستي  Aمركب يتفاعل مع أستيل كوا 
 منطقة بالميتوكوندريا توجد عليها مراكز سلسلة نقل اإللكترونات والهيدروجين .(                 ) -24
 ATPإلى  FADH2و   NADHالعملية التي تنتقل بها الطاقة من (                 ) -25

 مع آيونات الهيدروجين الحرة . المستقبل النهائي لإللكترونات لتكوين جزيء ماء باتحاده(                 ) -26
 .الهيدروجين  مع  المستقبل لإللكترونات األكسجين تنتج من اتحاد مادةكيميائية (                 ) -27
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 عضــالت جســمك و فــي  كــل مــن فــي غيــاب األكســجين  عمليــة تحريــر الطاقــة مــن الغــذاء (                 ) -28
 البكتريا والخميرة وغالبية الطفيليات 

 مصطلح يطلق على عملية التنفس الالهوائي . (                ) -29
 عملية استخالص الطاقة من حمض البيروفيك في غياب األكسجين .(                 ) -30
 خاليا في جسم اإلنسان يمكنها إنتاج الطاقة في غياب األكسجين ) تتنفس ال هوائيا ( .(                 ) -31
 الخلية يتنفس هوائيا وال هوائيا  . فطر وحيد(                 ) -32
 نوع التنفس الالهوائي الذي يحدث في الخميرة  .(                 ) -33
إيثيلـي نوع التنفس الالهوائي الذي يحول حمض البيروفيك إلى ثاني أكسيد الكربون وكحـول (                 ) -34

 .ATP وجزيئان ) إيثانول ( 
ــاني أكســيد الكربــون نــوع التــنفس ا(                 ) -35 ــى ث ــذي يحــول حمــض البيروفيــك إل وحمــض لالهــوائي ال

 .ATP الكتيك وجزيئان 
 

فـي وتسبب شعورا باأللم والتعـب  للعضلة المجهدة مادة كيميائية تنتج عن التنفس الالهوائي(                 ) -36
 عضالت اإلنسان ويتم تحويلها في الكبد بعد أداء المجهود .

ثــاني أكســيد مركــب كيميــائي حمضــي ينــتج عــن التــنفس الالهــوائي إلــى جانــب ثــاني أكســيد (                 ) -37
 . الخميرةالكربون في 

  من الماء درجة مئوية واحدة . 1gكمية الطاقة الحرارية الالزمة لرفع درجة حرارة (                 ) -38
 ائد عن حاجته .الصورة التي يخزن عليها النبات  الجلوكوز الز (                 ) -39
 الصورة التي يخزن عليها الحيوان  الجلوكوز الزائد عن حاجته .(                 ) -40
 عملية حصول الخاليا على الطاقة من تأكسد الجلوكوز(                 ) -41
فــي فــي الشــعيرات الدمويــةوالهواء الــدم بــين  ثــاني أكســيد الكربــون تبــادل غــازي األكســجين و (                 ) -42

 الحويصالت الهوائية
 الجسمتبادل غازي األكسيجن وثاني أكسيد الكربون بين الدم في الشعيرات الدموية وخاليا (                 ) -43

الحنجــرة عنــد البلــع وتمنــع الطعــام مــن دخــول الجهــاز  األنســجة تغطــي وتحمــي نتــوء مــن(                 ) -44
 التنفسي

 ئيسي إلى الرئتينممر الهواء الر (                 ) -45
 أكياس يتم عندها معظم التبادل الغازي بين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي .(                 ) -46
 صفيحة عضلية تحت الرئتين تفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني .(                 ) -47
 ل عملية شهيق أو زفير عاديحجم الهواء الذي يدخل الرئتين ويخرج منهما خال (                 ) -48
الحجــم اإلضــافي مــن الهــواء الــذي يــدخل الجســم باإلضــافة إلــى حجــم الهــواء الجــاري أثنــاء (                 ) -49

 شهيق متعمد .
 الحجم اإلضافي من الهواء الذي يطرد مع الهواء الجاري أثناء زفير متعمد .(                 ) -50
ذي يبقـــى فـــي الـــرئتين وال يطـــرد حتـــى أثنـــاء زفيـــر متعمـــد ويحفـــظ الـــرئتين حجـــم الهـــواء الـــ(                 ) -51

 منتفختين جزئيا طوال الوقت .
 مجموعة أحجام الهواء الجاري والهواء االحتياطي الشهيقي والزفيري .(                 ) -52
 مجموع السعة الحيوية وحجم الهواء المتبقي أو هواء االحتفاظ .(                 ) -53
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 مجموعة من الخاليا العصبية في الدماغ تنظم العملية اآللية للتنفس .(                 ) -54
فــي تراكيــب خاصــة تســاعد علــى حفــظ المســتوي الطبيعــي لألكســجين وثــاني أكســيد الكربــون (                 ) -55

 الجسم 
ئتين فتسبب ضـيقا بهـا وضـيقا في الر مادة تسبب تمدد األوعية الدموية في الممرات الهوائية (                 ) -56

دماع العينين وزيادة اإلفراز المخاطي فيها  .  في التنفس وا 
 التهاب اغشية الحويصالت الهوائية بسبب الفيروسات والبكتريا والمواد الكيميائية  .(                 ) -57
 واد الكيميائية  .التهاب اغشية الشعب الهوائية بسبب الفيروسات والبكتريا والم(                 ) -58
 مرض يحدث نتيجة التقلص المفاجيء للمرات الهوائية أو تورم اغشيتها المخاطية  .(                 ) -59
 مواد تسبب إثارة األغشية المخاطية وآالما في الحلق واألنف والصدر (                 ) -60

 السؤال الرابع : علل لما يأتي تعليال علميا سليما 
 . يا الكائنات الحية تقوم بعملية التنفس الخلوي جميع خال – 1

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

 . ADPأعلى طاقة من مركب    ATPمركب  – 2

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

 (.  ATPالخلية الحية بحاجة إلى تموين دائم من مركب الطاقة  )   – 3

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

 . عملية التنفس الخلوي معاكسة لعملية البناء الضوئي – 4
.................................................................................................................................................................... 

 . 4ATPجزيء واحد من الجلوكوز  رغم أنه ينتج كناتج نهائي صافي  لتحلل   2ATPينتج  – 5
.................................................................................................................................................................... 

وجود غاز األكسجين أو عدم وجوده أدى إلى اختالف النواتج النهائية لكل من التنفس الهوائي  – 6
 . والالهوائي 

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

 . التحلل الجلوكوزيأثناء سير تفاعالت   NAD+ضرورة وجود مركب  – 7
.................................................................................................................................................................... 

 تعتبر سلسلة النقل اإللكتروني هي ) األكثر أهمية ( في عملية  التنفس الهوائي . – 8

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

NAD+وجود  – 9
  .  في مرحلة التنفس الهوائي له أهمية كبيرة   

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

 . باستكمال دورة كريبس تنتهي األكسدة الكاملة لجزيء الجلوكوز  – 10
.................................................................................................................................................................... 

 يتغير مسار حمض البيروفيك  عند قيام االنسان بمجهود عضلي عنيف .  – 11
.................................................................................................................................................................... 

 أللم والتعب العضلي عندما يقوم بمجهود عضلي عنيف .يشعر االنسان با – 12
.................................................................................................................................................................... 

 دائما في عمليات التنفس الالهوائي بالكائنات الحية .  احمض الالكتيك  ضار  عتبرال ي – 13
.................................................................................................................................................................... 
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 . لسلة نقل اإللكترونات ضرورة توفر األكسجين لحدوث مرحلة س – 14
.................................................................................................................................................................... 

 . يعتبر التفس الهوائي غير كفء نسبيا  – 15
.................................................................................................................................................................... 

 همية التخمر الكحولي في الحياة .أ – 16
.................................................................................................................................................................... 

 يختلف النبات عن الحيوان في تخزينه للجلوكوز الزائد .  – 17
.................................................................................................................................................................... 

 بقاء الرئتين منتفختين جزئيا طوال الوقت رغم خروج هواء الزفير منها . – 18
.................................................................................................................................................................... 

 يفضل التنفس من األنف على التنفس من الفم . – 19
.................................................................................................................................................................... 

 . تناول الطعام ال يمر إلى الجهاز التنفسي عند  – 20
.................................................................................................................................................................... 

 .  من الجهة األمامية  Cكل حرف القصبة الهوائية  محاطة بتراكيب غضروفية على ش – 21
.................................................................................................................................................................... 

 . يتمدد المريء بحرية أثناء عملية البلع  – 22
 .................................................................................................................................................................... 

 .  يبطن التجويف األنفي واألنابيب التنفسية غشاء مخاطي مهدب  – 23
 ................................................................................................................................................................... 

 ارتفاع العجين اثناء عملية التخمر-24

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

% من الطاقة الناتجة من اكسدة جزيء 20الطاقة الناتجة من مرحلة التحلل الجلوكوزي ال تمثل اال -25  
 الجلوكوز.

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

 االلكترونات وجود االكسجين. تتطلب مرحلة نقل-  -26
.................................................................................................................................................................... 

 الناتج من دورة كريبس. ATPا لناتجة من مرحلة التحلل السكري مع نا تج  ATPتتساوى كمية -27

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

 حدوث عملية التنفس االهوائي في الخاليا العضلية.-28

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

 االنسان بالسمنة. اصابة -29   
.................................................................................................................................................................... 
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 ماذا تتوقع أن يحدث :  -السؤال الخامس : 
 . ATPوعات الفوسفات بجزيء عندما تنكسر الرابطة بين إحدى مجم -1

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

 .حشوة الميتوكوندريا  عند انتقال حمض البيروفيك من الستوبالزم إلى -2

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

نزيم عندما يتحد مع مركب رباعي الكربون  في حشوة الميتوكوندريا. -3  لألستيل كوا 

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

NADHللمرافقات اإلنزيمية  – 4
 عندما ينتقال إلى اعراف الميتوكوندريا .  2FADHو   

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

 عند استخدام الخميرة لسكر الجلكوز في تنفسها الالهوائي . – 5

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

 لسكرالجلوكوز في تنفسها الالهوائي . خلية عضلية مجهدةعندما تستخدم  – 6
.................................................................................................................................................................... 

 . عندما استقبال األكسجين لإللكترونات في سلسلة نقل اإللكتروات  – 7
.................................................................................................................................................................... 

  إذا تناول جسمك غذاء يحتوي على طاقة أكثر من حاجتك . – 8
.................................................................................................................................................................... 

 إذا تناول جسمك غذاء يحتوي على طاقة أقل من حاجتك .  – 9
.................................................................................................................................................................... 

 فس اإلنسان عن طريق فمه بدال من أنفه  .إذا تن – 10
.................................................................................................................................................................... 

 بب التدخين  .عند زوال الطبقة المخاطية في الممرات التنفسية بس – 11
.................................................................................................................................................................... 

 عندما يزداد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم  . – 12
.................................................................................................................................................................... 

 عندما يتحد االكسجين مع هيموجلوبين الدم  . – 13
.................................................................................................................................................................... 

 .  عندما تهاجم الفيروسات الفيروسات والبكتريا أغشية الحويصالت الهوائية  – 14
.................................................................................................................................................................... 

 عندما تهاجم الفيروسات الفيروسات والبكتريا أغشية الشعب الهوائية   – 15
.................................................................................................................................................................... 

 عندما يستنشق اإلنسان مذيب عضوي مثل البنزين  – 16
.................................................................................................................................................................... 

 عندما يتعرض جهازك التنفسي لمادة الكادميوم . – 17 
.................................................................................................................................................................... 

 التنفسي لغاز األوزون  . عندما يتعرض جهازك – 18
.................................................................................................................................................................... 
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 س  : أسئلة متنوعة :داسالسؤال ال
  ؟  ATPدم فيها جزيء ما هي األنشطة الحيوية التي يستخ -1

 ............................................................................................. –أ  
 ...........................................................................................ب _  
 ........................................................................................... –ج  

 أذكر فقط أنواع التنفس الخلوي ؟ وأنواع الكائنات بالنسبة لعملية التنفس ؟  – 2
 ............................................................................................. –أ  
 ...........................................................................................ب _  

مصدر تداول الطاقة في الخلية هو مركب خاص يعرف باسم أدينوسين ثالثي الفوسفات ، ويرمز له    – 3
    ATPعادة بالرمز 

 ؟الجلوكوزي دوره في التحلل ما  –ب                ؟ ATPكيف يتم بناء مركب الطاقة  –أ  
 ............................................................................................. –أ  
 ...........................................................................................ب _  

 الكائنات التي يحدث فيها . أذكر فقط أنواع التنفس الالهوائي . مع ذكر بعض – 4
 ............................................................................................. –أ       
 ...........................................................................................ب _  

 هوائي تفاعالت عديدة تحدث في تتابع محدود ومنظم يسهم في كل تتضمن عملية التنفس ال    – 5
  : تفاعل  منها إنزيم خاص به     
 ؟ التحلل الجلوكوزيما فائدة إضافة مجموعة فوسفات إلى سكر الجلوكوز عند بدء  –أ 

.................................................................................................................................................................... 
 متى يتم التغير في عدد ذرات الكربون الداخلة في تكوين سكر الجلوكوز المشترك في التنفس ؟ –ب  

.................................................................................................................................................................... 
 متى تتم األكسدة الكاملة لسكر الجلوكوز في التنفس الهوائي ؟ –ج  

.................................................................................................................................................................... 
 كم عدد جزيئات الطاقة الناتجة بعد تمام دورة كريبس ؟ –د  

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

 والمطلوب : عملية التنفس الهوائي هي تفاعالت تتم على مراحل محددة ومتصل بعضها ببعض     – 6
 ما هي مراحل التنفس الهوائي ؟ وأين تتم كل مرحلة ؟ –أ  

.................................................................................................................................................................... 
 ؟ ولماذا ؟ ATPما هي المرحلة التي يتم فيها تكوين أكبر كمية من مركب الطاقة  –ج  

.................................................................................................................................................................... 
 أكمل المعادالت التالية : –د  

                                  …………       +  ………  +  ………..                     2P  + 2ADP +  
+P + 2NAD3G  -1  

 

 . والمطلوب .  سلسلة نقل اإللكترون  تعتبر أهم مراحل التنفس الهوائي     – 7
 في التنفس الهوائي بالخلية .؟  نقل اإللكترون أين تحدث سلسلة  –أ  

.................................................................................................................................................................... 
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 ؟ ركبات الناقلة لإللكترونات وماهيالمكم  –ب  
.................................................................................................................................................................... 

 ؟ األكسجين فيها ما هو دور  –ج  
.................................................................................................................................................................... 

 ؟ ما هي النواتج النهائية لها   –د  
.................................................................................................................................................................... 

المركبات  ينتج عن عملية التخمر في أجسام الكائنات الحية إنتاج للطاقة باإلضافة إلى بعض    – 8
     المطلوب :األخرى و 

 ماذا ينتج من مواد في كل من الكائنات التالية ؟ –أ  
 العضالت المجهدة  . – 3                              طر الخميرة ف – 1  

.................................................................................................................................................................... 
 الخاليا السابقة ؟ما نوع التخمر في كل من  –ب 

.................................................................................................................................................................... 
 التنفس الهوائي والالهوائي .  المرحلة المشتركة بين ما  –ج  

.................................................................................................................................................................... 
 بين التنفس الهوائي والالهوائي ؟ أوجه االختالف ما هي  –د  

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

 أذكر فقط مستويات عملية التنفس ؟ – 9
.................................................................................................................................................................... 

 عدد مكوات الجهاز التنفسي ؟ – 10
.................................................................................................................................................................... 

 اشرح باختصار كيف يتم ضبط عملية التنفس . – 11
.................................................................................................................................................................... 

 لى صحة جهازك التنفسي ؟ ما هي خطوات الواجب اتباعها  للمحافة ع – 12
.................................................................................................................................................................... 

 دول :قارن بين كل مما يلي كما هو مطلوب منك في الج   :  بعاسالسؤال ال  -س 
 ATP ADP وجه المقارنة

   اسم المركب

   كمية الطاقة به

عدد مجموعات الفوسفات 
 به

  

   استخداماته في الخلية

 

 تخزين الطاقة  تحرير الطاقة وجه المقارنة

   

 



- 17 - 

 دورة كريبس التحلل الجلوكوزي وجه المقارنة

   مكان حدوثها

   المركب الذي تبدأبه
   المركب الناتج عنها

المستهلكة لتحلل  ATPعدد جزيئات 
 جزيء واحد من المركب الذي تبدأبه

  

الناتجة من   ATPعدد جزيئات 
جزيء تحلل جزيء واحد من 

 الجلوكوز

  

 الصافي الناتج  ATPعدد جزيئات 

 جزيء واحد جلوكوز
  

   NADHناتج 
   2FADHناتج 

 2CO  الناتج   
 

 عضلية لإلنسانالخاليا ال الخميرة وجه المقارنة

 نواتج التنفس   
 الالهوائي

  

نوع التفس 
 الالهوائي 

  

   معادلة التخمر 
 

 للجلوكوزالتنفس الالهوائي  للجلوكوزالتنفس الهوائي  وجه المقارنة

   * استخدام األكسجين  

   المواد الداخلة ) المتفاعلة (

   النواتج النهائية ) النواتج ( *

من جزيئات الناتج الصافي *
ATP     
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 التنفس الخلوي البناء الضوئي وجه المقارنة

   المواد الداخلة

   المواد الناتجة 

   هدم ( –نوع العملية ) بناء 
 

 التخمر اللبني التخمر الكحولي وجه المقارنة

   المواد الداخلة

   المواد الناتجة 

   معادلة التفاعل

   مثال لكائن يحدث به 

 الحيوان النبات المقارنة وجه

الصورة التي يخزن بها الجلوكوز في 
 الجسم

  

 

 غشاء البلورا  لسان المزمار  وجه المقارنة

   مكان وجوده 

   وظيفته أو أهميته
 

 الحجم االحتياطي الزفيري الحجم االختياطي الشهيقي 

   أنواع الهواء 

   حجم الهواء
 

 السيتوبالزم الميتوكوندريا  وجه المقارنة

   مراحل التنفس التي يحدث بها
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 هواء الزفير هواء الشهيق 

   نسبة األكسجين

   نسبة ثاني أكسيد الكربون

 

 الربو نزالت البرد 

   سبب حدوثه

 

 الكادميوم المذيبات العضوية  

   ضرره على الجهاز التنفسي

  
 ما يناسب المجموعة ) أ ( بوضع الرقم المناسب أمام العبارة اختر من المجموعة ) ب (  السؤال الثامن :  – 13

 ثم كون من األزواج المختارة عبارة علمية سليمة . المختارة ،       
 المجموعة ) ب ( م المجموعة ) أ ( م
 مركب سداسي الكربون يتكون في دورة كريبس  سلسلة نقل اإللكترونات  1
ون  يتحد مع رباعي الكربون في مركب ثنائي الكرب  اصطياد الطاقة 2

 دورة كريبس  
مركب ناتج عن االنشطار السكري وتبدأ به دورة   سكر الجلوكوز  3

 كريبس
 تبدأ به مرحلة التحلل الجلوكوزي  جزيء حمض البيروفيك 4
 بمجموعة فوسفات . ADPيتضمن اتحاد   Aاألستيل كو إنزيم  5
 من الطاقة التنفسية .%  89تنتج من خاللها    حمض الستريك 6

 

 المجموعة ) ب ( م المجموعة ) أ ( م
 أنبوب مشترك بين الجهازين الهضمي والتنفسي .  لسان المزمار 1
صفيحة عضلية تفصل التجويف الصدري عن   البلورا  2

 التجويف البطني 
 غشاء يحيط بكل رئة يتكون من طبقين بينهما سائل   الحجاب الحاجز  3
 نتوء عند مدخل الحنجرة يمنع مرور الطعام إليها   البلعوم 4
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 ماذا تتوقع أن يحدث في كل حالة من الحاالت التالية مع التفسير :  التاسع : السؤال  15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               حشوة الميتوكوندريا .                                                   يدخل حمض البيروفيك من السيتوبالزم  إلى ( عندما  1) 

                                                                                                    ............................................................................................ما يحدث :      
 ............................................................................................التفسير  :      

 ( لإللكترونات في نهاية مرحلة سلسلة نقل اإللكترونات بالتنفس الخلوي 2) 
  ............................................................................................ ما يحدث :       
 ............................................................................................ التفسير  :       

 . حمض بيروفيك( عندما يتحول جزيء سكر الجلوكوز  3)  
 ............................................................................................ ما يحدث :     
 ............................................................................................التفسير  :      

 
 

 . 2FADHو   NADH( بعد أن تقوم نواقل اإللكترونات باستالم الهيدروجين من المرافقين اإلنزيميين  4) 
                                                                                                 ........................................................................ ....................ما يحدث :       
 ............................................................................................ التفسير  :     

 .  وتجهد عضالتك( عند الجري السريع لمسافة , أو نتيجة التمارين الرياضية القاسية  5)  
                                                                                               ............................................................................................ ما يحدث :       
 ............................................................................................ التفسير  :     

 ( فقد جزيء أدينوسين ثالثي الفوسفات لمجموعة فوسفاتية واحدة .   6)  
                                                                                                  .................................................................................. ..........ما يحدث :      
 ............................................................................................ التفسير  :     

 

  ما أهمية أو وظيفة أو دور كل مما يلي :  : العاشرالسؤال 

 ( أعراف الميتوكوندريا . 1) 
 
 

 ( حشوة الميتوكوندريا . 2) 
 
 

 . ATP( مركب  3) 
 
 

 (4  )NADH . 
 
 

 (5  )2FADH . 
 
 

( األكسجين لعمليه  6) 
 التنفس  الهوائي
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  مر الكحولي( التخ 7) 
 

   لسان المزمار (  8) 
  الهيموجلوبين – 9

  الحجاب الحاجز  – 10
  البلورا  – 11
  هواء االحتفاظ – 12
  المستقبالت الكيميائية  - 13
ـــــدما  – 14 ـــــدم البيضـــــاء عن ـــــا ال خالي

 الفيروسات أغشية األنف  يهاجم 
 

 

 من :ما هي المالئمة الوظيفية لكل  السؤال الحادي عشر :
 الميتوكندريا لعملية التنفس الخلوي :  - 1

...................................................................................................................................... 
 : ATPجزيء  – 2

...................................................................................................................................... 
 . األنف  – 3

...................................................................................................................................... 
 حنجرةال – 4

...................................................................................................................................... 
 قصبة الهوائية ال – 5

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

 ادرس الرسومات التالية ثم أجب عن المطلوب : السؤال الثاني عشر : 
 ما اسم الشكل .......................  ( 1) 

 أكمل البيانات على الرسم : 
1 -    ...............................2 - ............................... 
3 - ......................... 
 ن تحدث دورة كريبس ؟ .................................. أي

 أشر بسهم إلى مكان حدوث سلسلة نقل األلكترونات ؟ 
======================================================================= 

 أكمل البيانات على الرسم : (   2)  
 الناقصة  البياناتأكتب أسماء    - 1

 لى الرسم :ع        
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1 - ............................... 
2 - ............................... 
3 - ............................... 
4 - ............................... 

 ( بعد تكونه ؟ ................................. وما الناتج النهائي للطاقة 4إلى أين يتجه المركب رقم ) 
 من هذه المرحلة ؟

 ....................... وما اسم المرحلة . .........................................  
   (3 : ) 
 الناقصة   على الرسم : البياناتأكتب أسماء    - 1
1 - ............................... 
2 - ............................... 
3 - ............................... 
4 - ............................... 

 ما اسم المرحلة ؟ .............................................................
 ما نتائجها ؟ .....................................................................

 .............. ( ....... 1ما عدد ذرات الكربون في المركب ) 
 ( ....................... 4( ........................................ والمركب )  3وفي المركب  ) 

======================================================================= 
 (4  ) 
 الناقصة   على الرسم : البياناتأكتب أسماء    - 
1 - ............................... 
2 - ............................... 
3 - ............................... 
4 - ............................... 
5 - .............................. 

 ما اسم المرحلة ؟ .............................................................
 ....................................................................ما نتائجها ؟ .

======================================================================= 
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  (5 : ) 
 أكتب أسماء البيانات الناقصة   على الرسم :   - 1
1 - ............................... 
2 - ............................... 
 

 ( لوظيفته ؟ ..................................... 2ما هي مالئمة التركيب ) 
........................................................................... 

............................................................................. 
 
  (6  ) 

 ( يمثل عملية .............................  Aالشكل ) 
 ( يمثل عملية .............................  Aالشكل ) 

 أكتب البيانات حسب أرقامها : 
1 -  ...............................2 -  ......................... 
3 -  .............................4 - ......................... 
 
 

======================================================================= 
  (7  ) 
 أكتب أسماء البيانات الناقصة   على الرسم :   - 1
1 - ............................... 
2 - ............................... 
3 - ............................... 
4 - ............................... 
5 - .............................. 

 ما اسم الجهاز ؟ ...............................................
 فيم يستخدم هذا الجهاز ؟ ....................................

 
 
 

======================================================================= 
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  (8  ) 
 الشكل المقابل يمثل االحجام الرئوية .. والمطلوب :

 أكمل البيانات على الرسم : – 1
1 - ............................... 
2 - ............................... 
3 - ............................... 
4 - ............................... 

 بقي الرئتين منتفختين هو ....................الحجم الذي ي
  (9  ) 

 الشكل المقابل يمثل التبادل الغازي  .. والمطلوب :
 ( يمثل عملية .............................  Aالشكل ) 
 ( يمثل عملية .............................  Aالشكل ) 

 
 أكمل البيانات على الرسم : – 1
1 - ............................... 
2 - ............................... 

 اشرح ما يحدث من تبادل غازي في الشكلين :
......................................................................................................................... 

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

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

 خريطة المفاهيم : استخدم المفاهيم التالية لتنظيم افكارك : السؤال الثالث عشر : 
1 -  
 
 
 

 

 

 

 تخمر لبني  –تخمر كحولي  –هوائي تنفس ال –تنفس هوائي   -التنفس الخلوي 
عضلة  –الخميرة  –سلسلة نقل اإللكتروات  –دورة كريبس  –تحلل جلوكوزي 

 مجهدة 


