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:أنستتعلم في ھذا الدرس 
كیف تقوم عملیتا البناء 

والتنفس الضوئي، 

تصف
كیف تحصل الخالیا 

على الطاقة في 
.التخمرعملیة 

والتنفس الضوئي، 
الخلوي بتخزین الطاقة 

.وإطالقھا
توّضح

توّضح

توّضح

تصف

كیفیة انتقال الجزیئات بعملیتي 
االنتشار، والخاصیة األسموزیة في 

.الخالیا الحیة

.التخمرعملیة 
توّضح

ستتعلم في ھذا الدرس 
وظیفة النفاذیة االختیاریة للغشاء 

.البالزمي 

توّضح االختالف بین النقل 
.النشط والنقل السلبي

توّضح

توّضح توّضح توّضح.النشط والنقل السلبي



المفردات

التخمر

لبناء ا
الضوئي

النقل 
النشط

التخمر

التنفس 
الخلوي

الخاصیة
األسموزیة

األیض
الخلوي

المفردات

المفردات 
الجدیدة

�ن�شار

النقل 
السلبي

االتزان

اإلخراج 
الخلوي

البلعمة

الجدیدة
الخاصیة

األسموزیة

الخلوي



األیضعملیات 
.عملیات األیض ھي التفاعالت الكیمیائیة التي تحدث في الخلیة للحصول على الطاقة

تفاع�ل ولك�ل . وتس�تعمل أكث�ر م�ن م�رةتتغیر، تسرع من التفاعل الكیمیائي فتحدث تغییًرا ولكنھا ال  تفاع�ل ولك�ل . وتس�تعمل أكث�ر م�ن م�رةتتغیر، تسرع من التفاعل الكیمیائي فتحدث تغییًرا ولكنھا ال 

).عملیات الھدم( تعمل على تكسیرالجزیئات الكبیرة إلى جزیئات صغیرة 
) عملیات البناء( . تغییرھاتلتصق اإلنزیمات بالجزیئات الكبیرة وتساعدھا على 

عملیات 
.تتمثل في عملیتي البناء الضوئي و الھدم•
.تحتاج ھذه التفاعالت إلى االنزیمات•

عملیات األیض ھي التفاعالت الكیمیائیة التي تحدث في الخلیة للحصول على الطاقة: األیض

.تحتاج ھذه التفاعالت إلى االنزیمات•

ما ھي االنزیمات ؟ وكیف تعمل ؟: سؤال

:االنزیمات
تسرع من التفاعل الكیمیائي فتحدث تغییًرا ولكنھا ال  تسرع من التفاعل الكیمیائي فتحدث تغییًرا ولكنھا ال  

.الخلیةانزیمھ الخاص في 
تعمل على تكسیرالجزیئات الكبیرة إلى جزیئات صغیرة * 
تلتصق اإلنزیمات بالجزیئات الكبیرة وتساعدھا على * 



البناءالضوئي

)  الكلوروفیل

   للنمو نشأٍ تستعملھ 

طاقة 
ضوئیة

 ثاني اكسید الكربون

 البناء الضوئي

H2OCO2

ماء   

+ 66

ضوئیة

البناءالضوئي -األیضعملیات 
.لصنع غذائھا) النباتات(تستخدمھا المنتجات •

الكلوروفیل(الخضراء على الصبغة النباتات تحتوي : الضوئيالبناء •

.إلى طاقٍة كیمیائیةٍ التي  تقوم بتحویل الطاقة الضوئیة 

نشأٍ تستعملھ تقوم النباتات بتخزین السكر الزائد على شكل •

.في الحیاة و التكاثرواالستمرار 

طاقة 
ضوئیة

C6H12O6

البناء الضوئي

O2

ضوئیة

جلوكوزغاز االكسجین

+  6



التنفس الھوائي  -
المعقُّدة جزیئات الغذاء 

.فیھافتحررالطاقة المخزنة 

الكربوھیدرات الكربوھیدرات 
 .

ینتج في ھذه العملیة ثاني 
أكسید الكربون والماء وتحرر 

C6H12O6 +   6 O2

جلكوزاألكسجین

-األیضعملیات 
جزیئات الغذاء تفاعالٌت كیمیائیةٌ تحلّل ): الخلوي( التنفس الھوائي 

فتحررالطاقة المخزنة جزیئاٍت أبسط، باستخدام األكسجین إلى 

الكربوھیدرات یتم تحلیل تبدأ عملیة التنفس الخلوي  تبدأ عملیة التنفس الخلوي 
. السیتوبالزمفي 

الكربوھیدرات یتم تحلیل 
. جلكوزوتحویلھ إلى 

یتحلل كل جزيء جلكوز إلى 
طاقٌة جزیئین بسیطین وینتج 

في المیتوكندریا باستھالك 
.  األكسجین

ینتج في ھذه العملیة ثاني 
أكسید الكربون والماء وتحرر 

.أكبرطاقة بكمیات  .  األكسجین

6 CO2 +   6 H2O + طاقة

ثاني أكسید الكربونالماء



التخمر - األیض 
.وجود االكسجینیتم من خاللھا الحصول على بعض الطاقة المخزنة في جزیئات السكر دون

.وھو مفید لنفخ العجینكفضالٍت 

األیض عملیات 
یتم من خاللھا الحصول على بعض الطاقة المخزنة في جزیئات السكر دونعملیةٌ •

.تحدث في السیتوبالزم•

.في العضالتالًما حمض الالكتیك الذي یسبب تكّون• .في العضالتالًما حمض الالكتیك الذي یسبب تكّون•

.الزبادي واالجبانھذه الطریقة في تصنیع تُستخدم •

كفضالٍت وثاني اكسید الكربون تُنتج الخمیرة الكحول •



4نشاط – األیض 

عملیات الطاقة 
التخمرالتنفس الخلوي

األیض عملیات 
:التاليقارن بین عملیات الطاقة كما في الجدول 

عملیات الطاقة 
البناء الضوئيوجھ المقارنة
مصدر الطاقة

أین تحدث في الخلیة

المواد المتفاعلة ھي

المواد الناتجة 



 4نشاط 

عملیات الطاقة 
التخمرالتنفس الخلوي

الطعامالطعام
السیتوبالزمالمیتوكندریا

الجلكوز
األكسجین 

الجلكوز 

ثاني اكسید الكربون
الماء 
طاقة

حمض الالكتیك: العضالت 
ثاني أكسید : الخمیرة

الكربون والكحول 

–نفسك قّیم 
:قارن بین عملیات الطاقة كما في الجدول التالي 

عملیات الطاقة 
البناء الضوئيوجھ المقارنة
الشمسمصدر الطاقة

البالستیدات الخضراء أین تحدث في الخلیة

الكربون،ثاني اكسید المواد المتفاعلة ھي
الشمس ضوء الماء 

الجلكوزالمواد الناتجة 
األكسجین 



أسئلٌة تقویمیةٌ 

بنفسھا؟ماذا تسمى المخلوقات غیر القادرة على صنع غذائھا 

المحلالت

المنتجات

المستھلكات

اإلنزیمات

أسئلٌة تقویمیةٌ 

ماذا تسمى المخلوقات غیر القادرة على صنع غذائھا . ج 

المحلالت

المنتجات

المستھلكات

اإلنزیمات


