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المكونات الكيميـائية و الفيزيـائية للكائن الحـي
المكونَـات المعَدنيَّـة 

هداف الدرس :أ
الكشف التجريـبـي عن وجود املاء يف املادة احلية.-
حتضري حملول معدين من أعضاء حية نباتية و حيوانية.-
Feالكشف عن بعض املكونات املعدنية-

+2،cl
-،So4
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إستخراج نسبها و أشكال تواجدها و أمهيتها يف املادة.-
ساعات.٠٥: المّدة الالزمة للدرس 

أنابـيـــب اختبــار، موقــد، ماســك، علبــة كربيــت، رشــاحة   الوســائل الالزمــة للــدرس : 
الرمـــــاد النبـــــايت، رشـــــاحة العـــــدس، رشـــــاحة الســـــمك، بـــــول، مصـــــل احلليـــــب، أوراق 

) محــض اآلزوت HCLخضــراء، عضــلة طازجــة، بــذور، عظــم، محــض كلــور املــاء ( 
)HN03) ــــرتات الفضـــة )، كاشـــف املولبــــيدات، BaCl2كلـــور البـــاريوم ()، AgN03) ن

أكزاالت األمونيوم، محض البكريك.
: كتاب العلوم الطبـيعية. السنة الثالثة ثانوي.المراجع الخاصة بالدرس

متهيد-تصميم الدرس:
الكشف عن وجود املاء يف أعضاء نباتية وحيوانية.-
حتضري حملول معدين من أعضاء حية نباتية وحيوانية.-
الكشف عن بعض الشوارد املعدنية يف عينات خمتلفة.-
نسبة املاء و األمالح املعدنية و أمهيتها يف املادة.-
أجوبة التصحيح الذايت.-أسئلة التصحيح الذايت. -
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تمهيد
تــرتبط احليــاة بوجــود املــاء علــى صــورته الســائلة، و ال حيــاة بــدون مــاء، لــذلك فهــو 

يتواجد يف كل الكائنات احلية.
و السؤال املطروح : كيف نكشف عن وجوده ؟ و ما هي أمهيته ؟

:الكشف عن وجود الماء-١
: نضع يف أربعة أنابـيـب اختبار جافة على التوايل :تجربة- 
األنبوب األول : بذور قمح أو فاصوليا.–أ 

األنبوب الثاين : أوراق خضراء.-ب 
األنبوب الثالث : قطعه من عظم.                   -ج 
األنبوب الرابع : عضلة طازجة.-د 
▼-١-نسخن األنابـيـب األربعة على نار هادئة.  أنظر الشكل -

ء يف  األنابـيـب األربعة و تكاثفه بشكل قطـريات مائيـة :أنطالق خبار املالمالحظةا
على اجلدران الداخلية لألنابـيـب.

: حتتوي أعضاء الكائنات احلية احليوانية و النباتية على املاءالنـتيجة

بذور

عظم
عظلة أوراق
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:تحضير محلول معدني -٢
أعضاء نباتية  -أ 

مال ( تعـــرف هـــذه :حنـــرق أوراق وســـيقان نباتيـــة حرقـــا كـــارشـــاحة الرمـــاد النبـــايت
ـــايت، مث نقـــوم بغلـــي  ـــد ) فــــنحصل علـــى الرمـــاد النب ـــة بالرتمي غ مـــن هـــذا ٢٠٠العملي

ـــرت مـــن املـــاء املقطـــر ملـــدة (١الرمـــاد النبـــايت يف ( ) دقيقـــة مث نرشـــح اخللـــيط، ١٥) ل
فـنحصل على سائل شفاف نسبـيا يعرف برشاحة الرماد  النبايت.

:رشاحة العدس
٢٠دقيقــة إىل ١٥لــرت مــن املــاء املقطــر ملــدة ١يف غ مــن العــدس١٠٠نقــوم بغلــي 

دقيقة مثّ نسحقه جـيًدا، و نرشح اخلليط فـنحصل على رشاحة العدس.
السمك :رشاحة
دقيقـة مـع ٢٠إىل ١٥ل مـن املـاء املقطـر ملـدة مـن ١غ من السمك يف ١٠٠نـغلي 

السحق و اخللط اجلـيد، مث نرشح فـنحصل على رشاحة السمك.

بعض الشوارد المعدنية :الكشف عن 
يــتم الكشــف عــن األمــالح املعدنيــة يف الرشــاحات ( رشــاحة الرمــاد النبــايت، رشــاحة 
العـــدس، رشـــاحة الســـمك ) و يف الســـوائل احليويـــة ( مصـــل احلليــــب، مصـــل الـــدم، 

البول، العرق ).
:-Clالكشف عن الكلورات 

ايت و نضــيف هلــا مــن رشــاحة الرمــاد النبــ٣ســم٥: نضــع يف أنبــوب إختبــار تجربــة
) جلعل الوساط حامضي مث نضيف قطرات مـن HN03قطرات من محض اآلزوت ( 
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جــيًدا مث نــرتكه نرّج األنبوب -٢-) كاشف.أنظر الشكل AgN03نـرتات الفضة ( 
يهدأ.

)٢الشكل (
خواصــه أنــه ) مــن AgCl2:يتـــشكل  راسـب أبـــيض مــن كلــور يــد الفضــة (المالحظــة

إذا عّرض للضوء يأخذ اللون األمسر.
: حتتوي رشاحة الرماد النبايت على شوارد الكلورات.النـتيجة

* ميكـــن إعـــادة نــــفس التجربـــة علـــى ســـائل حيـــوي كـــالبول مـــثال حنصـــل علـــى نــــفس 
النـتيجة.

:٤S0الكشف عن الكبريتات 

ايت و نضــيف هلـــا مـــن رشــاحة الرمــاد النبـــ٣ســم٥:نضــع يف أنبـــوب إختبــار تجربــة
) BaCl2) وسيط، و قطرات من كلور البـاريوم (HClقطرات من احلمض كلور املاء (

أنظر. (كاشف  الكربيت ) نرّج األنبوب جـيًدا، مث نـرتكه يهدأ
▼-٣-الشكل 

محض االزوت
HNO
AgNO3نرتات الفضة 

رشاحة الرماد النبايت

راسب أيض من
كلوريد الفضة
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BaS04:يتـشكل راسب أبـيض من كربيتات الباريوم المالحظة
.

ايت على شوارد الكربيتات.حتتوي رشاحة الرماد النب:النـتيجة

-٣–الشكـل 
*ميكنك احلصول على نـفس النـتيجة باستعمال سائل حيوي كالبول.

مـــــن رشـــــاحة الرمـــــاد النبـــــايت، ٣ســـــم٥:نضـــــع يف أنبـــــوب إختبـــــار * تجربـــــة
)، لنجعـل الوسـط حامضـي مثّ نضـيف HN03ونضيف قطرتني من محـض األزوت ( 

موليـبـــدات األمونيــوم، كاشــف الكربيــت  نــرّج األنبــوب جـــيًدا مث نـــرتكه قطــرات مــن 
▼-٤-شكل يهدأ.              

: يتـشكل راسب أصفر من فوسفو موليـبـدات األمونيوم.المالحظة

HClقطرات من 

+  قطرات من كلور 
ا لباريوم

اد النبايترشاحة الرم

راسب أبيض من
كربيتلت الباريوم

BaSO4

قطرات من محض
HNO3االزوت

رشـاحة الرماد
النباتـي

راسـب أصفر من
فوسفوموليبدات

االمونيـوم
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ارد الفوسفات.: حتتوي رشاحة الرماد النبايت على شو النـتيجة

Feلكشف عن الحديد 
+2

مـن رشـاحة العـدس مثّ نضـيف هلـا قطـرات ٣سـم٥نضع قي أنبوب إختبار تجربة :
▼٥-)، نـرتك األنبوب يهدأ. أنظر الشكل Na0Hمن هيدروكسيد الصوديوم (

Fe(OH)تـشكل راسب بّين حممر من ماءات احلديد المالحظة :
2

.
لى شوارد احلديد.: حتتوي رشاحة العدس عالنـتيجة
▼٥-الشكل 

الكشف عن اليود :
مـن رشـاحة السـمك، مث نضـيف هلـا كميـة ٣سـم٥نضـع يف أنبـوب إختبـار تجربة :

▼.-٦-من حليـب النشاء. نرج األنبوب مث نـرتكه يهدأ. أنظر الشكل 

قطرات من هيدروكسيد
الصوديوم

رشــاحة  العـدس

رسب بين حمـمر من
مـآت  احلـديد

Fe(OH)2

كميـة من حلـيب
النشــاء

احة  السـمكرش

الـر ج

تلون  الرشـاحة
باللون البنفسجي
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: يتلون احمللول باللون األزرق البنـفجـي المالحظة
: حتتوي رشاحة السمك على شوارداليود.النـتيجة

* ميكــن الكشــف عــن شــوارد اليــود يف رشــاحة الســمك، و ذلــك بإســتعمال نـــرتات 
AgN0الفضة 

3
.AgIفيتـشل راسب أبـيض من يوديو الفضة 

+الكشف عن الكالسيوم 
Ca مـن احلليــب ٣سم١٠حتضري مصل احلليـب :نأخذ

ــــه  CHمــــن محــــض اخلــــّل املركــــز٤ســــم٤و نضــــيف ل
3
C00H) دقيقــــة ١٥) و بعــــد

يتــــشكل ســـلئل مصـــفر عـــائم هـــو مصـــل احلليــــب، حنصـــل عليـــه بالرتشـــيح مثّ نقـــوم 
).NaHبتعديل محوضته مباشرة بإضافة قاعدة (

مـن مصـل احلليــب، مث نضـيف لـه قطـرات ٣سـم٥:نضـع يف أنبـوب إختبـار تجربـة
-٧-الشـكل يهـدأ. أنظـر مـن أكسـاالت األمونيـوم. نـرّج األنبـوب جــيًدا مث نــرتكه

▼

-٧-الشكل 
(Co: يتـشكل راسب أبـيض من أكسادات الكالسيوم'( المالحظة

2
-Ca.(

: حيتوي مصل احلليـب على شوارد الكالسيوم.النـتيجة

قطرات من  اكسـالت
االمـونيـوم

مصـل  احلـليـب

راسب أبيض  منالــرج
أكسـال ت
الكـالسيـوم
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من رشاحة ٣سم٥نضع يف أنبوب إختبار )+Kالكشف عن البوتاسيوم (
مث نضيف قطرات من محض البكريك (محض املر) و نـرتك لرماد النبايت

٨-.الشكل
-٨–األنبوب ملدة   السابق 

: يتـشكل راسب إبري أصفر من بكرات البوتاسيوم.المالحظة
: حتتوي رشاحة الرماد النبايت على شوارد البوتاسيوم.النـتيجة

:ات المعدنيةنسبة و خواص  المركب
ـــا أن املـــادة احليـــة ســـواء كانــــت ذات مصـــدر  إنطالقـــا مـــن التجـــارب العمليـــة الحظن

نبايت أوحيواين يدخل يف تركيـبها، املاء و األمالح املعدنية.
:يعتــرب أهــم املركبــات مــن حيــث نســبة تواجــده يف جســم الكــائن احلــي، المــاء-١

ه.وترتبط احلياة بوجوده، و ال ميكن اإلستغـناء عن
:يـتّم حسـاب كميـة املـاء يف عضـو مـا، بوزنـه قبـل التجفيـف، حساب كميـة المـاء*

مث إعـــادة و زنـــه بعـــد التجفيـــف، و الفـــرق بــــني الـــوزنني ميثـــل كميـــة املـــاء املوجـــودة يف 
العضو املدروس وفق العالقة.  

، وزن العضـــــــــــــو قبـــــــــــــل ١كوزن املـــــــــــــاء.   : سحيـــــــــــــث ٢ك-١س = ك

عضو بعد التجفيف، وزن ال٢كالتجفيف 

قطـرات من  محض
البكـريك

رشاحة الرمـاد النبايت 

راسب إبري أصفر من
بكرات البوتاسيوم
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كما ميكن حساب نسبة املاء من العالقة التالية:
x١٠٠س أو   ٢X١٠٠ك-١ك

ك                              ك            
)  الذي  يـبـني نسبة  املاء يف بعض االعضاء احلية١وإليك اجلدول رقـم(

ـــة و يتضـــح مـــن اجلـــدول أن املـــاء يـــدخل بنســـب مرتفعـــة يف ـــة احليواني بناءاملـــادة احلي
النباتية و يعود ذالك إىل خواص املاء الفزيائية و الكيميائية اليت تؤهله للقيام بـادوارأ 

)١اجلدول رقم (ساسية يف املادة  احلية.

االعضاء الحيوانية  
%

الكائنات  النباتية
%

جسم   اإلنسان 
العضال ت               

الد ما غ       
الكبد                  
الرئتان                 

العظا م                       

٧

٦

٨

٣

٧

٨

٧

اخلس   
العنب و الثمار الطر ية 

الفطريات
االغلفة السيليلوزية

االغلفة اخلشبـية
البذ و ر

٩٥

٩٥-٨٠
٩٠-٨٠
٨٠-٧٠
٨٠-٤٠
١٢-١٠
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٥

٧

٠

٢

٥

ء يف العضــــوية متوســـط املــــا
٦احليوانية

٠

متوســـــــــط املـــــــــاء يف العضـــــــــوية 
النباتية

٧٥

الخواص الفيزيائية للماء :
لحرارة النوعية :

غ مــن املــادة مبقــدار درجــة حــرارة مئويــة واحــدة و ١هــي كميــة احلــرارة الالزمــة لرفــع 
ـــ  ) ١( تكــون احلــرارة النوعيــة للمــاء عاليــة باملقارنــة مــع ســوائل أخــرى حيــث تـــقدر ب

حريرية و اجلدول التايل يوضح ذلك
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حرارة  التبخرالحرارة النـوعيـةالمــادة 
املــاء                        

الكحول االثيلي 
ز يت الز يتـون

الـزئـبـق                

حـريـرة١
٠,٥٧٤"
٠,٣١٠"
٠,٣٣٠"

حـريـرة٥٣٧
٠٦٢"

حرارة التبخر : 
غ مـــن املــادة مـــن احلالــة الســـائلة إىل ١هــي كميـــة احلــرارة الالزمـــة لتحويــل 

احلالة الغازية، و تكـون هـذه احلـرارة عاليـة يف املـاء، مقارنـة بالوسـائل األخـرى حيـث 
حريرة  و اجلدول السابق يوضح  ذ الـك  ٥٣٧تـقدر ب 

االذابة : 
يد تــذوب فيــه الــوا ســل األخــرى حيــث تـــشكل معــه حماليــل يعتــرب املــاء مذيـــب جـــ

خمتلفة.
الكثافة : -

كثافـــة املـــاء عاليـــة حيـــث عنـــد التجمـــد يتمـــدد ويـــزد اد  حجمـــه فتــــقل كثافتـــه عنئـــذ   
يطفو إىل األعلى و هذه اخلاصية هلا أمهية كبـرية من الناحية البـيولوجـية .
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م.° ١٠٠درجة غليان املاء هي درجة الغليان :-
أهم  الخواص الكيميائية للماء: 

لـذلك يعتـرب PH= ٧: محوضـة املـاء معتدلـة حيـث ( P H)* درجـة محوضـة املـاء 
الوسط األمثل حلدوث العديد من التفاعالت كالتحليل ( اإلماهة )و الرتكيب.

كما يعترب املاء ضعيًفا كيميائيا، وهذه اخلاصية هلا  قيمة عظمى يف  عملية  نقل      
و توزيع املواد مع احملافظة على بنيتها.

أشكال تواجد الماء :  -
يتواجــد املــاء بشــكلني : إمــا مرتبطــا كاملــاء الــداخل يف تركيـــب الــدم، ونقصــه يسبـــب 

أضرارًا إن مل يعوض . أو حرًا كاملاء الزائد الذي يطرح على شكل عرق وبول.
األمالح المعدنية : -٢

٢سب قليلة يف بناء املادة احليـة. فهـي تــشكل نسـبة مـن تدخل األمالح املعدنية بن
مـن الـوزن اجلـاف و مـع ذلـك فوجودهـا ضـروري لتمكـني العضـوية مـن %٥إىل 

أداء عملها بشكل طبـيعي.
من األمالح املعدنية.%٤,٣حتتوي أجسام الكائنات احلية احليوانية على نسبة 
ـــــات الكالســـــيو  م وفوســـــفات الكالســـــيوم . ففـــــي و أغلبهـــــا يكـــــون يف صـــــورة كاربون

الفقاريات تـتكدس يف العظام.
مــن األمــالح املعدنيــة، %٢,٥بـــينما حتتــوي الكائنــات احليــة النباتيــة علــى نســبة 

ونقصها ينجم عنه أعراضا مرضية فمثًال : 
نقــص احلديــد يف الغــداء عنــد االنســان يسبـــب مــرض فقــر الــدم.و نقــص الكالســيوم 

اليــود عنــد الطفــل يسبـــب تــأخرًا يف النمــو و نقــص يسبـــب مــرض الكســاح ونقــص
املغـنزيوم عند النباتات اخلضراء يسبـب إصفرار األوراق.
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وتـقسم األمالح املعدنية إعتماًد ا على نسبة تواجدها يف العضوية إىل :
:العناصر الكبـيرة* 

NAو تــتواجد بنســب كبـــرية و اهـا دور هــام و وظيفــي و مباشـر مثــل الصــوديوم (
+ (

Kوالبوتاسيوم (
) اللذان يلعبان دورًا كبـريًا يف النشاط القلبـي.+

:العناصر الصغيرة* 
و تـتواجد بنسب قليلة حيث تدخل يف تكوين اجلزئيات املعقـدة، وهلـا دور ضـروري 

) و النحـــاس Hbضـــروري لتكـــوين خضـــاب الـــّدم (Fe+٢و نـــوعي. مثـــل : احلديـــد 
)Cuالذي تفرزه الغدة الدرقيـة، كمـا يـدخل عـدد  ) الضروري لتكوين هرمون الدرقني

) كمـا Mnكبـري من العناصر الصغرية كوسائط يف التفـاغالت اإلنزمييـة مثـل املنـغــنيز (
). الزنـك ( Fe) احلديـد ( Cuيدخل بغضها يف تكوين األنزميـات مثـل :النحـاس ( 

Zn.(
احليــة يف املــاء الــذي تـــتمثل املكونــات املعدنيــة الداخلــة يف تركيـــب املــادة الخالصــة :

يتواجد بنسب مرتفعـة تؤهلـه للقيـام بـأدوار أساسـية و األمـالح املعدنيـة الـيت تــتواجد 
بنســب ضــئيلة و لكنهــا ضــرورية جلســم الكــائن احلــي حيــث نقصــها يسبـــب أعراًضــا 

مرضية. 

أسئلة التصحيح الذاتي
ات عذائيـــة ســـريعة يلخـــأ عامـــة النـــاس إىل القلـــي بـــدل مـــن أجـــل حتضـــري وجــــب-١

الطهي.
ماهو التفسري العلمي هلذه الظاهرة ؟-
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° م١١٠غ، و ضـــع يف فـــرن درجـــة حرارتـــه ١٠٠= ١أمامـــك غـــذاء كتلتـــه ك-٢
مغ.٣٥٠,٨٩٩= ٢ملدة يومني، فبقيت كتلته ثابتة  ك

ماهي كمية املاء املوجودة يف هذا الغذاء ؟-
نسبة املاء ؟ماهي-
٣-

)HCl)؛ محض كلور املاء ( HN03محض األزوت (
)BaCl2)؛ كلور الباريوم (AgN03نـرتات الفضة (

كاشف املولبدات.
حملاليـــل حـــّدد األمـــالح املعدنيـــة الـــيت ميكـــن الكشـــف عنهـــا، و ذلـــك بإســـتعمال ا-

الكيميائية السابقة فقط.                             

أجوبة التصحيح الّذاتي 
يلجـــأ عامـــة النـــاس إىل القلـــي الـــذي يـــتّم بالزيـــت بـــدالً مـــن الطهـــي الـــذي يـــتّم -١

بواسطة املاء، و هذا لتحضري وجـبات سريعة لكون احلرارة النوعية    
حريرة و أقل بكثري من احلرارة النوعية) ٠,٣١٠للزيت تساوي( 

)حريرة.١للماء و اليت تساوي( 
٢ك-١كتلة املاء حتسب من العالقة : س = ك-٢
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غ.٠,٣٥٠٨٩٩مغ = ٨٩٩،٣٥٠= ٢حنّول ك

غ.٩٩,٦٤غ = ٠,٣٥٠٨٩٩-غ ١٠٠و منه : س = 
x١٠٠س نسبة املاء حتسب من العالقة : 

١ك
%٩٩,٦٤= ١٠٠× ٩٩,٦٤أي :     

١٠٠
األمالح املعدنية اليت ميكن الكشف عنها هي -٣
يعطينـــــا  راســـــب HN03 +AgN03الكلـــــورات : عينـــــة مـــــن احمللـــــول املعـــــدين + -ا 

أبـيض هو كلوريد الفضة يسوّد بالضوء.
راســــب يعطينــــاHCl +BaCl2يتــــات :عينــــة مــــن احمللــــول املعــــدين + الكرب –ب 

أبـيض هو كربيتات الباريوم.
ــة مــن احمللــول املعــدين + –ج  ـــيدات يعطينــا  HN03الفويفــات : عيّن + كاشــف املولب

راسب أصفر من فوسفو مولبـيدات األمونيوم.

ضويـةالمكونَـات العـ
تمهيد :

ـــــتمثل يف املــــاء و األمــــالح  ــــيت ت ـــــتكون الكائنــــات احليــــة مــــن مركبــــات معدنيــــة و ال ت
املعدنيـــــة و مـــــن مركبــــــات عضـــــوية تــــــتمثل يف الســــــكريات، الربوتيـــــدات، الـــــد ســــــم 

الفيتامينات، األمحاض النووية . . . إخل.
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و سنـتـناول بالدراسة كًال من السكريات، الربوتيدات، و الدسم.
:السكريات-١

:  أهداف الدرس
إجناز مستخلصات حيوانية و نباتية. -
الكشف عن السكريات املرجعة و املعقدة.-
تصنيف السكريات.-

ساعات.٠٥: المّدة الالزمة للدرس
: أنابـيـــــب إختبــــار، حوجلــــة، قضيـــــب زجاجـــــي، قمــــح الوســــائل الالزمــــة للــــدرس

ــــول زجاجـــــي، موقــــد، مالقــــط، ماســــك، علبــــة كرب  يــــت، ورق ترشــــيح، مهــــراس، حمل
ـــــود، محـــــض  ــــــغ، مـــــاء الي مـــــاء مقطـــــر، مســـــحوق ســـــكر العنـــــب، HCl ،Na0Hفهلن

مسحوق سكر القصب، مسحوق سكر احلليـب، مسحوق النشاء، بصل، درنـات 
بطاط، عنب، كبد.

: كتاب العلوم الطبـيعية للسنة الثالثة ثانوي.المراخع الخاصة بالدرس
تصميم الدرس

متهيد.-
از مستخلصات نباتية وحيوانية.إجن-

الكشف عن السكريات املرجعة و املعقدة.
تصنيف السكريات.

أسئلة التصحيح الذايت.
أجوبة التصحيح الذايت.

:الكشف عن السكريات-أ)
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يتّم الكشف عنها و دراستها يف مستخلصات نباتية و حيوانية.
اللحميـة للبصــل يف :نقــوم بسـحق قطــع مـن احلراشــف ) حتضـري مســتخلص نبـايت١

بـــيشر بواســطة قضيـــب زجاجـــي مــع إضــافة كميــة مــن املــاء املقطــر، مثّ نقــوم برتشــيح 
اخلليط فـنحصل غلى رشاحة عصري البصل.

مــل مــاء ٥٠٠غ مــن الكبــد يف ١٠٠حتضــري مســتخلص حيــواين :نقــوم بغلــي -ب 
مقطـــر، مث نقـــوم بســــحقها جــــيًدا، و نرشــــح اخللـــيط فـــــنحصل علـــى رشــــا حـــة متثــــل 

تخلص حيواين.مس
٣ســم٥:نضــع تجربــة شــاهد: الكشــف عــن الســكريات األَحاديــة-١-أ

مـن حملـول فهلنــغ، ٣سـم١من حملول سكر العنب يف أنبوب إختبار و نضـيف إليـه 
▼.-١-مثّ نَعرض األنبوب للتسخني. أنظر الشكل 

: يتـشكل راسب أمحر أجري.المالحظة

-١-الشكل
ــــة أكســــيد التفســــير ــــب مــــن حال : يتحــــّول أكســــيد النحــــاس يف وجــــود ســــكر العن

وفق املعادلة التالية :+Cuإىل حالة أكسيد النحاسوز ++Cuالنحاسيك 
O2٠)راسب أمحر(+١/٢Cu2OCu٢

فهلنـغسم من حملول ١

حملـول سكر العنـب
راسب  أمحـر أجـوري
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ــ ـغ. قــد أرجــع عنــدها نقــول أن أكســيد النحــاس. و هــو أحــد مكونــات حملــول فهلن
من طرف سكر العنب.

: سكر العين مرجع حمللول فهلنـغ.النـتيجة
:الكشف عن سكر العنب في مستخلص البصل

مــن عصـــري احلراشــف اللحميــة للبصــل، يف أنبــوب إختبـــار ٣ســم٥نضــع تجربــة :
مـــــن حملـــــول فهلنــــــغ، ونعـــــرض األنبـــــوب للتســـــخني. أنظـــــر ٣ســـــم١ونضـــــيف إليـــــه 

▼٢الشكل

: حيتوي عصري البصل على سكر الغـنب ( غلوكوز )النـتيجة
* ميكن إعادة جتربة الكشف عن سكر الغـنب و ذلك يف مستخلص الكبد.

: تـشكل راسب أمحر أجريالمالحظة
: السكريات األحادية مرجعة حمللول فهلنـغ.خالصة

ــــــــدرس كمثــــــــال سكراحلل:الكشــــــــف عــــــــن  الســــــــكريات الثـــــــــنائية٢-أ ـــــــــب، ن ي
سكرالقصب.

مـن حملـول ســكر احلليــب ( الكتــوز ٣ســم٥نضـع يف أنبــوب إختبـار :-١-تجربـة

سم من حملول فهلنـغ١

عـصري البصـل

راسب  أمحـر أجـوري

راسب  أمحـر أجـوريسم من حملول فهلنـغ١
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الشـكل -من حملـول فهلنــغ، مثّ نعـرض األنبـوب للتسـخني ٣سم١) و نضيف له 
٣▼

-٣–الشـكل 
: ظهور راسب أمحر أجري.المالحظة

حلليـب مرجع حمللول فهلنـغ.: سكر االنـتيجة
ـــــة ـــــار -٢-تجرب ـــــول ســـــكر القصـــــب ( ٣ســـــم٥:نضـــــع يف أنبـــــوب إختب مـــــن حمل

مـن حملـول فهلنــغ، مثّ نعـرض األنبـوب للتسـخني ٣سـم١السكروز )، و نضيف له 
▼.-٤-حىت الغليان. أنظر الشكل 

-٤: عدم تـشكل الراسب األمحر األجري. (الشكل المالحظة

-٤–الشكـل 
: سكر القصب غري مرجع حمللول فهلنـغالنـتيجة

الخالصة : .

سم من حملول فهلنـغ١

حملـول سكر القصـب

عـدم  تشـكل راسب  أمحـر 
أجـوري
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كـــل الســـكريات الثــــنائية ( ســـكر الشـــعير، ســـكر الحليــــب ) مرجعـــة لمحلـــول 
فهلنـغ ماعدا سكر القصب.                 

الكشف عن السكريات المتعددة : ٢-أ
السيليلوز.ندرس  النشاء،    غليكوجـني ، 

١٠غ مــن مســحوق النشــاء و نضــيف لــه ٠,٥تضــع يف أنبــوب إختبــار تجربــة :
من املاء املقطر، و بالرج يتـشكل حملول حليـبـي يعرف حبليـب النشاء.٣سم
مـن حملـول ٣سـم١يف أنبـوب إختبـار، و نضـيف لـه  ٣سـم٥نأخذ عّينة منه، -

▼.-٥–فهلنـغ، مثّ نسخن حىت الغليان. أنظر الشكل 

: عدم تـشكل الراسب األمحر األجري.المالحظة
النشاء غري مرجع حمللول فهلنـغ.النـتيجة :

-٥-الشكـل
من حليـب النشاء و نضيف له ٣سم٥نضع يف أنبوب إختبار تجربة شاهد :

سم من حملول فهلنـغ١

شـاءحـليب الن
عدم تـشكل الراسب األمحر 

.األجري
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٦-قطرات من املاء اليودي. الشكل 

-٦–الشكــل 
: تلون احمللول باللون األزرق البنـفسجـي.المالحظة

: يعطى النشاء مع املاء اليودي اللون األزرق البنـفسجـي.النـتيجة
نضع قطرات من املاء اليودي على لب درنة البطاطا. تجربة :

: ظهور اللون األزرق البنـفسجـي.المالحظة
: حتتوي درنة البطاطا على النشاء.جةالنـتي

نستخلص، أّن السكريات املتعـددة غـري مرجعـة حمللـول فهلنــغ و يكشـف خالصة : 
عن بعضها باملاء اليودي. 

لون أزرق بنـفسجـيالنشاء  -مثل :
لون بين حممر.الغليكوجـني  -

الذوبان:
مـن املـاء ٣سـم٥: حنضر ثالثة أنابـيـب إختبار، و نضـع يف كـل واحـد منهـا تجربة

قطرات من املاء اليودي

حـليب النشـاء
عدم  ظهـور

اللـون الربتقايل
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-غ من سكر العنب. ٠,٥: ١-األنبوب-املقطر مثّ نضيف إىل 
حملول الغلوكوز          حملول السكاروز             حملول حليب النشاء

-٨–الشــكل 
ر القصب.غ من سك٠,٥: ٢األنبوب -
غ من النشاء.٠,٥األنبوب الثالث : -

-٨
-.

إختفــاء كــل مــن ســكر العنــب و ســكر القصــب يف كــّل مــن األنبوبـــني المالحظــة :
األول و الثاين، و بقاء النشاء يف األنبوب الثالث.

الســكريات األحاديــة و الثــنائية قابلــة للــذوبان ( اإلحنـالل يف املــاء)، بـــينما :النــتيجة
السكريات املتعددة ( كالنشاء ) غري قابلة للذوبان يف املاء.

:تصنيف السكريات
يدخل يف  تركيـبها  العناصر الثالثة ، الكربون، اهليدروجـني ، األكسجـني

)O  , H  , Cلثالثيـة، يكثـر تواجـدها يف األنسـجة النباتيـةو ) لـذا تعـرف باملركبـات ا
، و تصنــف مـن Cn(H20)احليوانية كما تعترب مصـدرًا رئيسـيا للطاقـة، صـيغتها العامـة 

حيث درجة تعقيدها إىل ثالثة أقسام: البسيطة ، الثنائية  و املتعدد
:هـــي الـــيت ال ميكـــن تفكيكهـــا إىل ســـكريات أبســـط منهـــا و الســـكريات البســـيطة

ب عدد ذرات الكربون الداخلة يف تركيـبها أنظر اجلدول التايل تصنـف حس
مثالالصيغةنـوع  السكرCعدد ذرات 
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C3

 ِ◌C4

C5

C6

C 7

سكر ثالثي
سكر رباعي

سكر مخاسي
سكر مخاسي
سكر سداسي
سكر سباعي 

غليسرالدهيد 
التيرتوز.
ريـبوز.

ريـبوز منقوص أكسجـني.
توز   غالكتوز.غلوكوز، فراك
غلوكوهيـبتوز.

:السكريات اخلماسية و السدا سيةأهم السكريات البسيطة
).ADN،ARN: تدخل يف تركيـب احلموض النووية (السكريات الخماسية

أهم السكريات السدا سية :
يعتــرب ســكر العنــب أهــم الســكريات البســيطة، يوجــد يف النســج احليوانيــة و النباتيــة 

غ/ل) و يف الســـائل الـــدماغي الشـــوكي و يف بـــول املرضـــى ١الـــدم (حيـــث جنـــده يف 
بالداء السكري و يف الكبد و العضالت و يف الفواكه و العسل و العنب إخل.

:الطبـيعة البنوية للسكريات السداسية
) ال تعكـــــس C6H12O6إن الّصــــيغ الكيميائيـــــة اإلمجاليـــــة للســـــكريات الســـــدا ســـــية (

بــينها حيـث تؤكـد الـدرا سـات أن السـكريات الـيت هلـا بصدق اإلختالفات املوجـودة 

الوظيفيــة يف الفــراغ، و علــى هــذا األســاس نســتطيع متييــز جممــوعتني، إحــذامها حتمــل 
مــــل وظيفــــة الدهيديــــة  واحــــدة. و تعــــرف باأللــــدوزات مثــــل الغلوكــــوز و األخــــرى حت

C3H6O3

C4H8O4

C5H10O5

C5H10O4

C6H12O6

C7H14O7
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CH2OH
C      O

H     H H
C                      C

OH   H
OH   C      C    OH

H       HO

جمموعة وظيفية كيتونية   واحدة تعرف بـالكيتوزات مثـل الفراكتـوز وقـد وضـع العـامل 
طريقــــة لكتابــــة الصــــيغ البنائيــــة يتضــــح فيهــــا اإلخــــتالف يف التوزيــــع الفراغــــي فيشــــر

فتوحـــة كمـــا هـــو موضـــح يف الصـــيغة البنائيـــة تعـــرف طريقـــة الكتابـــة هـــذه بالسلســـة امل
التالية :

--DDفراكتوز 

طريقة هاورت ( الصيغة الحلقية) :
قـــة فيشر(السلســـة لقـــد تبــــني أن هنالـــك خـــواص عديـــدة للســـكريات ال تفســـرها طري

املفتوحة ) 
و مــن هنــا جــاءت طريقــة هــاورت الــيت تـــتوافق فيهــا معظــم خصــائص الســكريات و 
هــي الشــكل الــذي توجــد عليــه الســكريات يف الطبـــيعة حيــث تـــشكل حلقــة يــرتبط 

احلامـل للوظيفـة األلدهيديـة ١ما قبـل األخـري مـع الكربـون رقـم ٥فيها الكربون زقم 
سية كما يف الشكل املوايل :فينشأ عن ذلك حلقة سدا

H       OH
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C

CH2OH

Dغلوكوز
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الصيغة احللقية للغلوكوز( صيغة هاورت)

مالحـظة:
غلوكوز.إىل األسفل  يسمى ١) يف الكربون رقم OHإذا كانـت (- 

.غلوكوزإىل األعلى يسمى ١) يف الكربون رقم OHوإذا كانـت (-
أما يف سكر الفواكه ( الفركتوز ) فتـتـشكل حلقة مخاسية حيث يـرتبط الكربـون رقـم 

مـــا قبـــل األخـــري كمـــا يف الشـــكل  ٥احلامـــل للوظيفـــة الكيتونيـــة مـــع الكربـــون رقـــم ٢
التايل:

الصيغة  احللقية للفـراكتوز
مالحظة :

) يف الكربـــون OHيف وضـــعية ال (ســـكر الغالكتـــوز : يشـــبه الغلوكـــوز و خيتلـــف عنـــه 
، حيــث تكــون ناحيــة اليســار يف طريقــة السلســلة املفتوحــة، و إىل األعلــى يف ٤رقــم 

طريقة الصيغة احللقية.
:خواص السكريات السداسية

تكون يف احلالة النقية على شكل مسحوق أبـيض متبلور.-

C H2 OH
C

HO - C - H
H- C -OH

H – C
CH2OH

O
HOH2C                              CH2OH

C                             C
H                              OH

H OH
C          C
O H       H
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تذوب يف املاء و تـشكل معه حملوًال حقيقا.-
املذيـبات الضوية (الكحول و اإليثر .. ).ال تـنحل   يف-
مرجعة حمللول فهلنـغ.- 

:األسـرت هـو مركـب نـاتج عـن إرتبـاط كحـول و محـض و ميكـن أسـرتة قابلة لألسترة
فوسفات٦-الغلوكوز بوا سطة محض معدين، كما هو موضح : غلوكوز

تـــتأكسد الســكريات  يف  وســط محضــي وعامــل مؤكســد مناســب قابلــة لألكســدة :
إىل أمحاض.

) يف الغلوكـــــــوز مـــــــثالً إىل جمموعـــــــة  CH0عنـــــــدما تــــــــتأكسد جمموعـــــــة األلدهيـــــــد (-ا
)، يســمى احلمــض النــاتج الــدونيك وهــي مشـتـــقة مــن الــدوز يف C00Hكربوكيســل (

( نيــك ) فمــثالً احلمــض النــاتج مــن هــذه احلالــة يســتعمل إســم الســكر مضــافًا إليــه 
أكسدة الغلوكوز يسمى محض الغلوكونيك، كما هو موضح :

ضعيفوسط  حامضي

محض غلوكونيك

CH2OH
C      O

H     H              H
C                      C        +  R- COOH

OH   H
OH   C      C     OH

H       HO

CH2 –O-H2PO3
C      O

H     H              H
C                      C        +

OH   H
OH   C      C    OH

H       HO

H          O
C

H - C – OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH

غلوكوز

HO        O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH
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يســمى احلمــض النــاتج CH20Hو عنــدما -ب 
من أكسدة الغلوكوز حبمض غلوكورونيك، كما هو موضح :

وسط محضي 

محض  غلوكورونيك
) الطرفيـة إىل CH0CH20Hو عندما تـتأكسد جمموعة األلدهيد (–ج 
مــــوعيت كربوكســــيل يف اجللوكــــوز يســـــمى احلمــــض النــــاتج، محــــض الســـــكاريك أو جم

اللــداريك، و يف مثــل هــذه احلالــة جيـــب تــوفر عامــل مؤكســد قــوي، و وســط محضــي 
مركــز، و احلمــض النــاتج مــن أكســدة الغلوكــوز يســمى الغلوكوســكاريك كمــا موضــح 

:

يوسط محضي قو 

محض غلوكو ساكـاريك

السكريات السدا سية قابلة لإلرجاع :

H          O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH

غلوكوز

H          O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

C
HO           O

H          O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH

غلوكوز

HO          O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

C
HO           O
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CH2OH
C      O

H     H              H
C                      C

OH   H
OH   C      C

H       HO

CH2OH
C      O

H     H              H
C                      C

OH   H
C      C    OH
H       HO

CH2OH
C      O

H     H                  H
C C

OH   H
OH   C      C

H       HO

يتّم إرجـاع السـكريات بسـهولة حيـث ختتـزل جمموعـة األلدهيـد يف الغلوكـوز مـثال إىل 
جمموعة كحولية وفق املعادلة املوالية :

إرجـاع

تــتكون مـن إحتـاد جـزيئتني مـن السـكريات السـدا سـية حيـث ائية :السكريات الثــن

موضح يف املعادلة التالية :
C12 H22 O11 + H2OC6 H12 O6 + C6 H12 O6

يتكون سكر القصب :-١:أمثلة
اد غلوكوز مع فراكتوز كما من إحت

هـو موضح يف الشكل املقابل
(الحــظ  إستهـالك الوظيفة  

الالدهيديـة و الوظيفة الكيتونية)                                                            
مـما جيعل السكاروز غري 

مرجـع حمللول فهلنـغ

تكون من إحتاد  سكري عنب كما هو موضح: ): يسكر الشعري(املالتوز-٢

H O
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH

Dغلوكوز 

CH2 OH
C

H - C - OH
HO - C - H

H- C -OH
H – C-OH

CH2OH
لالسوربيتو 

O
HOH2C

C                              C

H H        OH      CH2OH
C          C
O H       H
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CH2OH
C      O

HO    H
C                      C

OH   H
H       C      C     H

H       HO

CH2OH
C      O

H     H              H
C                      C

OH   H
C      C    OH
H       HO

:  يتكون من إحتاد سكر عنب مـع سـكر غالكتـوز  سكر احلليـب ( الألكتوز )-٣
كما هو موضح يف ما يلي  .

خواص السكريات الثـنائية :
مجيعها مرجعة حمللول فهلنـغ، ماعدا سكر القصب ( السكروز ).- 

غري قابلة للتخّمر.–غري قابلة لألكسدة.         -
: تـنحل يف املاء و تـشكل معه حماليل حقيقية.الذوبان
: قابلـــة لإلماهـــة احلامضـــية حيـــث تعطـــى ســـكريات سداســـية وفـــق املعادلـــة اإلماهـــة
التالية :

C12 H22 O11 + H2O◄C6 H12 O11  +C6 H12 O6 +

ر ثـنائي          سكر أحادي   +     سكر أحاديمــاء  + سك
و تـتّم هذه اإلماهة يف مستوى اخللية بواسطة إنزميات 

السكريات المتعددة :
تـتكون من إحتاد عد د كبـري من السكريات السـدا سـية،و يـتّم اإلحتـاد دائمـا بإنــتزاع 

يئـــــة. ألـــــف جز ٣٠٠إىل ٣٠جزيئـــــة مـــــاء،و يـــــرتاوح عـــــدد الوحـــــدات املتحـــــدة مـــــن 
) ن ، ومنهــــا  : النشـــــاء،  مولــــد ســــكر العنـــــب     ( C6H10O5صــــيغتها العامــــة ( 

غليكوجـني )، السيليلوز.
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النشاء :
ــــب الضـــوئي، و يـــدخر يف  يتــــشكل يف النباتـــات اخلضـــراء بعـــد قيامهـــا بعمليـــة الرتكي
البــذور والــدرنات وبعــض اجلــذور ، يشــكل مــع املــاء البــارد (حليـــب النشــاء)  و مــع 

السـاخن (مطبـوخ النشـاء). يُكشـف عنـه باملـاء اليـودي حيـث يعطـي لونـا أزرقًـا املاء 
بنـفسجا.

%٣٠إىل ١٥و يرتكب النشاء من سالسل خطية تعرف باألميلوز متثل نسبة مـن 

) و مـــن سالســـل متــــشعبة أو متفرعـــة تعـــرف ٤-١(كـــل الـــروابط فيهـــا مـــن نـــوع 
) و٤-١(روابطهــــا مــــن نــــوع %٨٥إىل ٧٠بــــاألميلوبكتني متثــــل نســــبة مــــن

) كما هو موضح فيما يلي:٦-١(

C H2

بنــية النشــاء
مولد سكر العنب ( غليكوجـين ):

ــــه باملــــاء  ــــد و العضــــالت يكشــــف عن ــــة خاصــــة يف الكب يتواجــــد يف اململكــــة احليواني
اليودي حيث يعطي لونًا حممرًا ، تركيـبه يشبه النشاء ،غري أنه أكثر تفرغا منـه، وزنـه 

مليون. كما هو موضح فيما يأيت :١٠و ٥اجلزيئي بـني 

CH2OH
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ط يف النباتــات اخلضــراء، و يشــكل املــادة الدعاميــة للجــدران يوجــد فقــالســيليلوز :

ــــوع  مليــــون. كمــــا هــــو ١ألــــف إىل ١٥٠) وزنــــه اجلزئــــي يــــرتاوح بـــــني ٤-١( ن
موضح :

CH2OH
CH2OH            CH2OH            CH2OH

OH                   OH                   OH                      OH
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    .
أسئلة التصحيح الذاتي 

هل نستعمل إلذ ابة سكر العنب ماء احلنـفية أو املاء املقطر ؟-١

مجيع السكريات الثنائية مرجعة حمللول فهلنـغ ماعدا سكر القصب ملاذا؟-٢

د د  السكريات القابلة لإلماهة، وماذ ا تعطي باإلماهة الكلية ؟ حـ–٣
–الغلوكــــــــوز –الغليكوجـــــــــني -الســــــــيليلوز.-الغالكتــــــــوز -الفركتــــــــوز -النشــــــــاء 

املالتوز.–السكروز 
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أجوبة التصحيح الذاتي 

ل يف مـاء احلنــفية، ألن األمـالح ينحل سكر العنب يف املـاء املقطـر، كمـا ينحـ-١
املعدنية املوجودة يف ماء احلنـفية ال تؤثر يف عملية الذوبان.

سـكر القصـب غـري مرجـع حمللـول فهلنـــغ لكـون اجلسـر األكسيجــيين نلـتج عــن -٢

الوظيفية يف سكر الفواكه، و

السكريات القابلة لإلماهة هي : و تعطى.-٣
سكر عنب.النشاء        -
سكر عنب.السيليلوز  -
سكر عنب.الغليكوجـني-
سكر عنب + سكر فواكه.السكروز    -
سكر عنب.املالتوز     -



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٣٤

الــّد سـم
لهدف من الدرس : ا

التعرف على بنية الد سم و خواصها  الكيميائية و الفيزيائية            - 
تصنيف الدسم.-
ساعات.٥: مخس المدة الالزمة للدرس- 

الوسائل الالزمة للدرس : 
أنابـيـب إختبار، حوجلة، قضيــب زجاجــي، قمـع زجاجــي، موقـد،  مالقـط -

، اإليثــر، IIIمقطــر، زيــت زيتــون، حملــول  أمحــر الســودان ماســك علبــة كربيــت، مــاء
البوتاس.الكربيت املركز، الصودا، بلورات

: كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثة ثانويالمراجع الخاصة بالدرس
تصميُم الدَّرس

متهيد.-
اخلواص الكيميائية و الفيزيائية للدسم.-
تصنيف الدسم.-
يت.أسئلة التصحيح الذا-
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أجوبة التصحيح الذايت.-

تمـهـيد :
تـنـتـــشر الــد ســم يف الكائنــات احليــة بشــكل وا ســع حيــث توجــد يف ثــالث حــاالت 

هي : سائلة كالزيوت، نصف صلبة كالزبدة، و صلبة كالشحوم.
:الخواص الكيميائية و الفيزيائية للدسم

التـفاعل اللوني :–١
٣سم٢من زيت الزيتون ونضيف له ٣مس٥نضع يف أنبوب إختبار تجربة :

مـــــــــــــن حملـــــــــــــول أمحـــــــــــــر الســـــــــــــودان الثالـــــــــــــث مث نـــــــــــــرج األنبـــــــــــــوب رًجـــــــــــــا خفيفـــــــــــــا                                           

: يتلون زيت الزيتون باللون األمحر.المالحظة
: تـــــتلون الــــد ســــم بــــاللون األمحـــــر، مــــع أمحــــر الســــودان النـــــتيجة

يستخدم كمركب للكشف عن الد سم.

أمحر  السود ان  الثالث

زيت  الزيتـون
تلـون الزيـت

باللـون االمحر
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الذوبان :-٢
مــــن زيــــت ٣ســــم٢نأخــــذ أربعــــة أنابـيـــــب إختبـــار، و نضــــع يف كــــل منهـــا تجربـــة :

الزيتون، مث نضيف إىل :
من اإليثـر٣سم٢من املاء املقطر.    أنبوب الثاين : ٣سم٢األنبوب األول : 
من ألسيتون٣سم٢األنبوب الرابع : من البنزين.  ٣سم٢األنبوب الثالث : 

مثّ نرج الالنابـيـب األربعة جـيًدا. أنظر الشكل املوايل:
األنبوب األول يـبدو فيه اخلليط حليـبـي، سرعان ما ينـفصل المالحظة :

الزيت و يطفو فوق املاء.أما يف األنبوب الثاين و الثالث و الرابع ينحل الزيت علـى 
يثر البنزين و األسيتون مشكال حملوًال متجانًساالتوايل يف اإل

مـاء مقطر             إثــر            بنـزين              أسيتـون

-٤--٣--٢--١-
.

ية ( ال يذوب  زيت الزيتون يف املاء و لكنه يـذوب يف   املذيــبات  العضـو النـتيجة :
اإليثر، البنزين، األسيتونن الكلوروفورم ...).

:اإلماهة-٣
تـــتفكك الـــد ســـم يف وجـــود املـــاء و وســـيط كيميـــائي وحـــرارة إىل كحـــول و محـــض د 

سم أو أكثر، وفق املعادلة التالية :
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C00R'-R+٠R- C00H        +  R' - 0H  H2

كحول +   محض د سم.←د سم +   ماء         
مبـــا أن الـــد ســـم عنـــد إماهتهـــا تعطـــي : كحـــول + محـــض د ســـم أو أكثـــر النــــتيجة :

فهي أسرتات حلموض د مسة.

التصّبن :-٤
مـن ٣سـم١من زيت الزيتـون و نضـيف لـه ٣سم٢ضع يف أنبوب اختبار تجربة :

) Na0H) أو الصـود (KOHأقـراص مـن البوتـاس (مثّ نضـيف ° ٩٥الكحول األثيلي 
.-٣-و نسخن األنبوب بلطف مع الرّج. أنظر الشكل 

تـتـشكل طبقة مسيكة لزجة مصفرة تطفو فوق سائل شفاف   متثل  المالحظة 

-٣–الشكل 
تــاس أو الصــابون ) بـــينما متثــل هــذه ا لطبقــة أمــالح احلمــوض الــد مســة ( زيتــات البو 

الطبقة الشفافة  كحوال. 
تـشكل الد سم مع القواعد أمالًحا ألمحاض د مسة تدعى الصابون.النـتيجة :

تصنيف الدسم :

كـحول إثيلي
+ زيت الـزيتون

KOH+ أقراص من البوتاس 

ونطبقـة الصاب

طبقة  الكحـول
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تصنـف إلد سـم إىل د سـم   بسـيطة و د سـم مركبـة و هـذا حسـب نــتائج اإلماهـة 
:
الدسم البسيطة : -١

)و تصنــــف حســـب CH،Oروجــــني و األكسجــــني(تــــرتكب مـــن الكربـــون، اهليد
الكحول الداخل يف تركيـبها.

الغليسيريدات : 
يدخل يف تركيـبها الغليسريول
أو احللوين، و هو عبارة عن
كحول ثالثي اهليدروكسيل .

حيث ميكن أسرتة وظيفةكحولية
يـسريولواحدة فيدعى أحادي الغليسرييد                     صيغـة الغل

ــــائي الغليســــرييد،  أو أ ســــرتة الوظــــائف  ــــدعى ثن ــــني كحــــوليتني في أو أ ســــرتة و ظيفت
الكحولية الثالثة فيدعى ثالثي الغليسرييد و كمثـال عـن ذلـك زيـت الزيتـون. حيـث 

)١يتّم أسرتة الوظائف الكحولية الثالثة    الشكل(

محض البلمتيك   +    غليسريول                   ثالثي البلميتني(ثالثي غليسرييد)  
)١الشـكـل (

CH2- OH

CH-OH

CH2-OH

+ 3 CH3- (CH2)14-OH
CH2- OH

CH-OH

CH2-OH

CH2-O-CO-(CH2)14-CH 3

CH -O-CO-(CH2)14-CH 3   +3H2O

CH2-O-CO-(CH2)14-CH 3
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الدسم المركبة :-٢
و تـرتكب من د سم بسيطة و عناصر أخرى مثل؛ الكربيت و الفوسـفور و اآلزوت 

)N . P .  Sها : الدسم الفوسفورية مثل : الليسيتني و النخاعني.) و من
الليسيتني : يوجد يف صفار البــيض و يف حبـوب الطلـع و يرتكـب مـن : محضـني  د 

مسني، غليسرول. محض فوسفور، و الكولني  مثال كما هو موضح 



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٤٠



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٤١

غليسريولمحض  دسـم    
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محض  دسـم                كولني          محض الفوسفور
بنية الليسيتين

النخاعني :
ـــــنائي   ـــــية و يرتكــــب مــــن : سفانـــــغوزين (ث يغمــــد احملــــاور األســــطوانية لألليــــاف العصب

سفوري و كولني.كحول أميين)، محض د سم محض فو 

ويتمثـــل يف القســـم احلامـــل للشـــحنات الكهربائيـــة املوجــــبة وعلـــى قطـــب كـــاره للمـــاء 
واملتمثل يف احلموض الدمسة. وهذا الرسم املوايل يوضح ذالك :    

اجلـزء  الكاره  للمـاءاجلزء  احملب للمـاء النه ذو       
)-شحنة (+)  كولني  مثًال                                             النه ذو شحنة (

يتمـثل يف احلمـوض
الدسـمة.

سلوك الدسم في الماء:
بينت التجارب املخربية أن الدسم 

تنتظم يف طبقة أحادية اجلزيئات
علىسطح املاء أو يف تشكل طبقة

مضاعفة اجلزيئات تأخذ شكل حوصل
أنظر  الشكل املقابل :

CH2- O – C---------- R
O

R -----C – O-CH-OH
O                         CH3

CH2-O-P-O- 2-CH2-N-CH3
O CH3

طبقة
وحيدة

طبقة
مضاعفة



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٤٣

احلمـوض الدمسـة ، عبـارة عـن سالسـل كربونيـة طويلـة هلـا أنواع العمـوض الدسـمة:
عدد زوجي من ذرات الكربون و منيزها إىل قسمني:

: هــي االمحــاض الــيت ال حتتــوي علــى روابــط مزدوجــة و االمحــاض الدمســة املشــبعة-أ
تكون يف حالة صلبة عند درجة احلرارة العادية مثل 

C18H36O2و محض الشمع: C4H8O2محض الزبدة:-

: و هـي االمحـاض الـيت حتتـوي علـى االقـل رابطـة المحاض الدمسة غري املشـبعةا-ب
عند درجة احلرارة العادية مثلمزدوجة. تـوجد يف حالةساءلة 

C18H34O2محض الزيت :

:لخالصة ا
ــــــــــون واهليدروجـــــــــــني  ـــــــــــبها الكرب ــــــــــدخل يف تركي ــــــــــد ســــــــــم هــــــــــي مــــــــــواد عضــــــــــوية ي ال

ــــت الفوســــفور، و اآلزوت و واألكسجـــــني.كما ــــل : الكربي جنــــد عناصــــر أخــــرى مث
بذلك تـقسم إىل دُسم بسيطة و أخرى مركبة.

--هـــي الغليســـرييدات الـــيت درســـناها مـــن قبـــل و كـــذالك وأهـــم الدســـم البســـيطة
وهي دسم حتتوي على كحول من نوع الستريول ومتثل اجلزءلستيريداتا

سرييدات.االساسي لبعض الفيتامينات واهلرمونات ال
:و هــي دســم حتتــوي علــى كحــول مــن نــوع الســريول ، وتكــون صــلبة   الســيريدات-

كشمع النحل و كيوتني بشرة االوراق.
وهـي الدســم الـيت حتتـوي علــى  الغليسـرييدات املفسـفرة-:أم أهـم الدسـم المعقــدة

كحول الغليسريول مثل الليسيتني 
مثــــل النخــــاعني( غمــــد دســــم  حتتــــوي علــــى كحــــول الســــفنغوزينالســــفنغوزينات-

االعصاب) وسرييربوزين( املادة البيضاء للمخ)
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أسئلة التصحيح الذاتي 

نضــع يف أنبــوب اختبــار كميــة مــن حليـــب البقــر، و نضــيف إليــه قطــرات مــن -١
(س) باألمحر.

ماهي هذه احلبـيـبات (س) ؟ مع التعليل.-
C6لدينا محض د سم  صيغته -٢ H12 O2  محض د سم  أخر صيغتهC H4 O.
أكتب معادلة تفاعل هذان اجلزيئان العضويان مع بعضهما بالتفصيل.-
تستخدم الد سم يف تطبـيقات صناعية هامة ماهي ؟ وضح مبعادلة كيميائية.-٣
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مـــــن أمحـــــر ٣ســـــم٢مـــــن زيـــــت الزيتـــــون ٣ســـــم٥نضـــــع يف أنبـــــوب اختبـــــار -٤
من املاء املقطر.٣سم٢السودان الثالث، و 

ماهي املالحظة املتوقعة ؟ و ملاذا ؟- 

أجوبة التصحيح الذاتي 

ن -١
الثالث، وهو تفاعل لوين مميز للد سم.

تفاعل اجلزيئان العضويان -٢
.C H4 O  +C6 H12 O2

C5 H1C O  CH3 + H2O---C H3 O H +C5 H11 C OO H

كحول  +      محض دسم.ماء  +      أسرت              
تـتمثل يف صناعة الصابون :-٣

قاعدة +حرارة 
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R' C O O K  +  R' - OH→-------K O H+R - C OO R'

كحول +   صابون                                    قاعدة  +     د سم.

نالحــظ حمتــوى األنبــوب يتكــون مــن طبقـــتني العلويــة محــراء و متثــل الزيــت، و -٤
السفلية شفافة و متثل املـاء و السبــب أّن الـد سـم هـي الـيت تــتلون بـاألمحر مـع أمحـر 

السودان الثالث (تفاعل مميز) بـينما املاء ال يتلون معه.

الـبروتـيـدات
الهدف من الدرس : 

لى أنواع الربوتيدات و خصائصها. التعرف ع-
التمييز بـني بين األمحض األميين عن البـبتيدات.-
التوصل إىل معرفة البنيات األربعةللربوتينات-

ساعات.٥: مخس المدة الالزمة للدرس
الوسائل الالزمة للدرس : 

قد،بــــــيض أنابـيــــــب إختبـــــار، حوجلـــــة، ماصـــــة، بــــــيشر، مالقـــــط خشبــــــية، مو -
، CuS04، كربيتـات النحــاس Hclمحــض كلـور املــاء HNO3دجـاج، محـض اآلزوت 
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Na2، كربونـت الصـوديوم °٩٥، الكحول Na0Hالصودا  C03 كربيتـات األمونيـوم ،
(NH4)2 S04، محض اخللCH3 C00Hحملول النشادرNH4OH  .(

ثانوي: كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثةالمراجع الخاصة بالدرس
تصميُم الدَّ رس

متهيد.-
األمحاض األمينية و خواصها.-
البـبتيدات و خواصها.-
الربوتينات و خواصها.-
أسئلة التصحيح الذايت.-
أجوبة التصحيح الذايت.-

تمـهـيد :
الربوتيــــدات مركبــــات عضــــوية تـــــتكون مــــن العناصــــر األربعــــة الكربــــون ،اهليدروجـــــني 

) و لـذا تعـرف باملركبـات الرباعيـة وهـي أكثـر N O. H C(،األكسجــني و اآلزوت 
املركبات انـتـشارًا بعد املاء يف عضوية الكائن احلي.

ومن أجل التعرف على أنواعها نقـرتح عليك هذه األمثلة :
غليسني-أمحاض أمينية: األ لنني-
اإلفرازين-بـبتيدات:. األنسولني -
بـيضبروتينات: خضاب الدم زالل ال-

و انطالقا من األمثلة السابقة منيز بأن الربوتيدات تـقسم إىل ثالثة أنواع هي :
الربوتينات.-البـبتيدات.        –األمحاض األمينية.       -
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)  األحماض األمينية -أ
خواصها :

نضــيف لــه قلــيال  نضــع يف بـــيشر كميــة مــن املــاء املقطــر والــذوبان : تجربــة :-١
١من مسحوق محض أميين ( غليسني ) نرج اخلليط جيًدا و نرتكه يهدأ.الشكل 

: اختفاء جزيئات احلمض األميينالمالحظة

التفسير
شكل معه حملوًال متجانًسا.األمحاض األمينية قابلة للذوبان يف املاء و تـالنـتيجة :

نأخــذ عينــة مــن حمتوىالبـــيشر نضــعها فيــأنبوب التخثــر أو الــتجلط :تجربــة :-٢
٢–اختبار، مثّ نعرضه للتسخني. شكل 

عدم تـشكل اخلثارة. المالحظة :
-٢–األمحاض األمينية ال تـتخثر باحلرارة           الشكل النـتيجة :

مـاء مقطـر
+مسحوق محض أميين

الرج

حملول احلمض االميين
يبدو متجـانساً 

عدم تشكل خثارةحملول محض أميين
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-٢-الشكل
التفاعالت اللونية :-٣
مــن ٣ســم٣منــزج يف أنبــوب اختبــار تفاعــل ثـــنائي البولــة (بـــيوري) : تجربــة :-

مـــن  الصـــودا، مث نضـــيف قطـــرات مـــن كربيتـــات ٣ســـم١حملـــول محـــض أميـــين مـــع 
.-٣-النحاس. أنظر الشكل 

األنبوب. عدم ظهور  اللون  البنفسجي يفالمالحظة :

منــزج يف أنبــوب اختبــار تفاعــل األصــفر األحينــي ( كسانـــتوبروتيك ) :تجربــة :-
ــــول محــــض أميــــين مــــع ٣ســــم٣ مــــن محــــض األزوت املركز.أنظــــر ٣ســــم١مــــن حمل

▼.٤الشكل

-٤-ااااالل    الشكل

قطـرات من كربيتات النحـاس
CuSO4

+ حملول محض أميين
+  قلـيل من الصـودا

-٣-الشـكـل

عـدم ظهور
اللون البنفسجي

قطرات من محض االزوت
HNO3

+  حملول  محض أمبين

قطرات من كلور النشادر

عدم ظهور راسب          عدم ظهور اللون الربتقايل
-٤–الشـكل 
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لـــول عـــدم ظهـــور اللـــون األصـــفر حـــىت بعـــد التســـخني و عنـــد إضـــافة حمالمالحظـــة :
النشادر ال يظهر اللون الربتـقايل.

٤و٣األمحاض األمينية ال تعطي التفاعالت اللونية، املبينة يف الشكل النـتيجة :

البـبـتيـَداُت -ب
البـبتيدات قابلة للذوبان يف املاء مثل األمحاض األمينية.الذوبان :-١
بلة للتخثر.: البـبتيدات غري قاالتخثر-٢
تفاعالت اللونية :-٣
مــن ٣ســم٣منــزج يف أنبــوب اختبــار تفاعــل ثـــنائي البولــة (بـــيوي) : تجربــة :-ا 

مــــن الصــــودا مثّ نضــــيف ٣ســــم١حملــــول بـــــبتيدي ( أنســــولني + مــــاء مقطــــر ) مــــع 
▼. ٥قطرات من كربيتات النحاس. شكل 

-٥-الشكل

ظهور حلقة بنفسجية

ـــــوب بلـــــون  المالحظـــــة ـــــوى األنب ـــــون حمت ـــــالرج يتل : تـتــــــشكل حلقـــــة بنـفسجــــــية و ب
بنـفسجـي.

تفاعل األصفر األحيني (كسانـتوبرونيك) :-ب 

قطرات من الصود ا
+ حملول ببتيدي

( أنسولني )

CuSO4قطرات من  

تلون احمللول كله
باللون البنفسجي
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مـن محـض ٣سـم١من حملول بـبتيدي مـع ٣سم٣منزج يف أنبوب اختبار تجربة :
▼.-٦-اآلزوت املركز. . أنظر الشكل 

خثارة صفراء اللون

: تـتــــشكل خثــارة بــــيضاء وبالتســخني اخلفيـــف تـــتلون باألصـــفر، وعنـــد ا لمالحظــة
إضافة قطرات من حملول النشادر املركز،يتحول اللون االصفر إىل الربتـقايل.

ايـجابـــــية مــــع تفــــاعلي   البـــــبتيدات مركبــــات لونيــــة أي تعطــــي تفــــاعالتالنـــــتيجة :
بـيوري و تفاعل كسانـتوبروتيك

الـبروتـينات جـ   
خواص  البروتيـنات-١ج
تحضير ماء الزالل :-

حنضر بـيضة دجاج نـثقبها من طرفيها مث نأخذ منهـا الـزالل فقـط، نضـعه يف حوجلـة 
لـــيط جــــيًدا مثّ نرشـــحه فــــنحصل مـــن املـــاء املقطـــر، حنـــرك و نـــرج اخل٣ســـم٥٠٠

على رشاحة تعرف مباء الزالل 
و هو حملول لزج متجانس يشبه الغراء يدعى احمللول الغروي.

الذوبان :-١

قطرات من محض
االزوت

حملول ببتيدي

قطرات من حملول النشادر

تلون اخلثارة
باللون الربتقايل
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مـن مـاء الـزالل،  ٣سـم٥حنضر أنبوب اختبـار و نضـع يف كـل واحـد منهـا تجربة :
ونضــيف إىل مثّ نضــيف اىل األنبــوب األول، بلــورات قليلــة مــن كربيتــات األمونيــوم

-٧األنبوب الثاين بلورات كثرية من نـفس امللح حىت  التشبع. أنظر الشكل
:  يصـــبح حملـــول األنبـــوب األول شـــفافا شـــيئا فشـــيئا ليصـــبح ذو مظهـــر المالحظـــة

حليـبـي. بـينما حملول األنبوب الثاين يتـشكل فيه راسب أبـيض (خثارة).
:التفسير

با وذلك لقلـة شـوارد كربيتـات األمونيـوم بــينما قـّل بقي الزالل يف األنبوب األول مذا
ذوبـــان الـــزالل يف األنبـــوب الثـــاين نظـــرًا لكثـــرة شـــوارد كربيتـــات األمنيـــوم ممـــا قلـــّل مـــن 

فرصة ذوبان الزالل (الربوتني) يف املاء.

االنبوب االول

-٧–الشــكل االنبوب الثاني     

حملول زالل البيض
+ بلورات قليلة من

المونيومكربيتات ا

حملول زالل البيض
+ بلورات كثيـرة من
كربيتات االمونيوم

حملول ذو مظهر
حليـيب

راسب أبيض
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: كلما زادت نسبة شوارد األمالح يف الوسط كلما قّل ذوبان الربوتني. النـتيجة
التخثر :-٢

مــن مــاء ٣ســم٣: حنضــر أربعــة أنابـيـــب اختبــار و نضــع يف كــّل واحــد منهــا تجربــة
كلـور الزالل، نعرض األنبوب األول إىل تسخني.ونضـيف إىل األنبـوب الثـاين محـض  

ونضــيف إىل ° ٩٥املــاء املركــز و نضــيف إىل األنبــوب الثالــث قطــرات مــن الكحــول 
.-٨-األنبوب الربع قطرات من كربيتات النحاس.     الشكل 

-٨-الشــكل

مـاء الزالل

+ تسـخني

مـاء الزالل
+قطـرات مـن

كلور املاء  املركز

تشكل خـثارة

تشكل خـثارة

مـاء الزالل
ت مـن+قطـرا

تشكل خثـارةالكـحول
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يتخثر الزالل يف األنابـيـب األربعة.المالحظة :
األنابـيـــب األربعـة علـى حــدوث تغـري يف  الرتكيـــب يـدل ظهــور اخلثـارة يفالتفسـير :

الفيزيائي للزالل.

ـــة،الكحول النــــتيجة : ــــب احلـــرارة وبعـــض احملاليـــل الكيميائيـــة ( األمحـــاض القوي تسب
، و أمالح املعادن الثقيلة ) ختثر الربوتني.°٩٥

التفاعالت اللونية :-٣
تفاعل ثـنائي البولة (بـيوري) :-أ 

مــن ٣ســم١مــن حملــول مــاء الــزالل مــع ٣ســم٣ج يف أنبــوب اختبــار : منــز تجربــة
، %١قطــرات مــن حملــول كربيتــات النحــاس ٤إىل ٣، مث نضــيف مــن %٤٠الصــودا 

)٥على احلواف الداخلية لألنبوب. أرجع إىل شكل( 
ـــــاللون المالحظـــــة : ـــــالرج يتلـــــون حمتـــــوى األنبوبـــــة ب ــــــشكل حلقـــــة بنـفسجــــــية، وب تـت
البنـفسجـي.

يعــود ظهــور اللــون البنـفسجـــي إىل كــون النحــاس يشــكل مركًبــا معقــًدا ذو ر:التفســي
لون بنـفسجـي مع الروابط البـبتيدية املوجودة يف زالل البـيض. 
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: الربوتينات تبدي تفاعًال بـيوريا.النـتيجة
تفاعل األصفر األحيني (كساتوبروتيك) :-ب 

مــن ٣ســم١مــاء الــزالل مــع مــن حملــول٣ســم٣: منــزج يف أنبــوب اختبــار تجربــة
-٦-محض األزوت املركز. أرجع إىل الشكل 

تـتــشكل خثـارة بــيضاء بالتسـخني اخلفيـف تــتلون باألصـفر بعـد إضـافة  المالحظة :
قطرات من حملول النشادر املركز.

يتحول اللون األصفر إىل لون برتـقايل.المالحظة :
ي اللــــــون الربتـــــــقايل، عنــــــدما  : ميكــــــن احلصــــــول علــــــى نـــــــفس النـــــــتيجة أمالحظــــــة

عوضا عن حملول النشادر.%٤٠نستعمل الصودا برتكيز 
ـــــــــتيجة ـــــــــيوريا و تفــــــــاعالً   الن ــــــــدي تفــــــــاعال ب ــــــــة، أي تب ــــــــات لوني ــــــــات مركب : الربوتين

كسانـتوبروتيكيا.
أنواع البروتيَدات :-ب-
األحماض األمينية : -١ب -

حنصل عليها باإلماهة الكلية للربوتينات
و اليت تـتم مبعزل عن اهلواء.و يف وسك محضـي مثـل محـض كلـور املـاء ذو النظاميـة 

٤٨و ملــدة تصـــل إىل °م١١٠و يف درجــة حـــرارة HF/ن أو مثــل محــض الفلييـــور ٦
ساعة.

*بنية  االحماض االمينية
تـتميز األمحاض األمينية

باحتوائها على جزء ثابت هو                               
C00H                                  (

H2N                COOH

CH

R
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NH2 (
الصيغة العامة للحمض األميين Rو على جزء متغري يدعى جذر.

يتجــــــاوز عـــــــددها عشـــــــرين محضـــــــاً أمينيــــــاً و تــــــــقسم إىل أمحـــــــاض أمينيـــــــة قاعديـــــــة، 
حامضية،أو متعادلة. مثل 

)       LYS)                ليزين( A.ASP)             محض أسرباتيك(ALAأالنني(

البـبتيدات :-٢ب 
تــــنشأ البــــبتيدات مـــن احتـــاد عـــدد مـــن األمحـــاض األمينيـــة مـــع بعضـــها حيـــث يـــرتاوح 
عــددها مــن اثـــنني إىل بعــض عشــرات و املركــب النــاتج عــن  إحتــاد محضــني أمينيــني 

عى ثـنائي البـبتيد الذي حيتوي على    جمموعـة محضـية يف طـرف و علـى جمموعـة  يد
أمينيـــة يف طـــرف آخـــر،و بالتـــايل يســـتطيع االحتـــاد مـــع محـــض أميـــين آخـــر ومشـــكال 

ثالثي البـبتيد
و بتكـــرار احتـــاد األمحـــاض األمينيـــة فيمـــا بــــينها حنصـــل علـــى متعـــدد البــــبتيد. و يـــتم 

للحمــض األميــين الثــاين، و ينـــتج جزيئــة مــاء كمــا هــو موضــح يف     املثــال التــايل : 
)A.ASP)  +  محض أسرباتيك(ALAأالنني(

H2N             COOH

CH

CH3

H2N                COOH

CH

CH2

COOH

H2N                COOH

CH

( CH2)4

COOH

HN COOH

CH

CH3

H2N             CO

CH

CH2

COOH

الربطة البيـبتيدية
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-.    ثنـائي  الببتيد:      AlaAsp

:أمثلة عن متعدد البـبتيد
محـــض أميـــين، و هـــو هرمـــون معثكلـــي خمفـــيض ٥١ن مـــن احتـــاد : يتكـــو األنســـولني

لنسبة السكر يف الدم.
محـض أميـين، و هـو هرمـون يفـرزه العفـج، حيـث املعثكلـة ٢٧يتكون من اإلفرازين :

على اإلفراز.
محــض أميـــين، و هــو هرمــون معثكلـــي،  يعمــل علـــى ٢٩: يتكــون مـــن الغلوكــاغون

زيادة نسبة السكر يف الدم.

روتينات :الب-٣ب-
تــتميز الربوتينــات عــن البـــبتيدات باحتوائهـا علــى أكثــر مــن مئـة محــض أميــين، لــذلك 
فهـــي ذات وزن جزئـــي ضـــخم يـــرتاوح مـــن عشـــرات اآلالف إىل املاليـــني   و تــــقسم 

إىل جمموعتني :
: ينــتج عــن إماهتهــا الكليـة امحــاض أمينيـة فقــط. مثــل : الربوتينـات املتجانســة-١

زالل البـيض.
ـــــتج عــــن إهتمامتهــــا الكليــــة أمحــــاض أمينيــــة و الربوتينــــات غــــري املتجانســــة–٢ : ين

COOHمركبات البروتيدية و من الربوتينات غري املتجانسة منيز :    

اهلـيمالربوتينات اللونية :                      -١
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مثل خضاب الدم (اهليموغلوبـني) وخضاب
ن  مـن العظالت(  امليوغلوبني )الذي يـتكو 

شقـني، شـق  بروتـيـين  يـتمثـل يف
اخلضاب (غلوبـني)  و شق  ال  بروتيـدي              جزيئ املييوغلوبني

)حيـــث منيـــز أربـــع Feيتــــمثل يف الـهــــيم  و هــــو مركـــب كيميـــائي حيتـــوي علـــى احلديـــد(
جمموعات هيم جلزيئ واحد من خضاب الدم 

أمحـــاض أمينيـــة و مـــادة البروتيديـــة هـــي الربوتينـــات النوويـــة :مكونـــة مـــن احتـــاد-٢
) وتعترب أكثر أنواع الربوتينات تعقيًدا.ADN ،ARNاالمحاض النووية (

بنية البروتينات -جـ-
لقد أمكن عن طريق األشعة السينية التعرف على خمتلف بنيات الربوتني :

رتبـاط البنية األولية :
األمحاض األمينية براوبط بـيـبتيدية:مثل الغلوكاغون                   

)αالبنيـة  الثانـوية من نوع الحلزون(
ميكــــــن للسالســــــل اخلطيــــــة  املكونــــــة مــــــن  ارتبــــــاط 
ــــــة  ــــــف بصــــــورة حلزوني ــــــة  أن تلت األمحــــــاض  األميني

لراوبط      لتعطي مستًوا  ثاٍن من  التجمع  وتكونا
اهليدروجــــينيةهي املســـؤولة عـــن ذالـــك احللـــزون كمـــا 

هو موضح يف الشكل املقابل
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كما ميكن ان ترتبط عدة جزيئات ذات  بنيـات اوليـة أو أجـزاء ):βالبنـاء(-ب
متوازية جلزيء واحدبروابط هيدروجـينية فتأخذ شـكل ورقـة مطويـة  كمـا هـو موضـح 

يف الشكل املوايل:

)βالبنيـة الثانوية من نـوع  (
البنية الثالثية 

ميكــن للبنيــة الثانويـــة أي احللزونيــة أن تأخـــذ شــكالً يف الفــراغ قريــــبا مــن الكـــروي أو 
البـيضوي مثل املييوغلوبـني(خضاب العضالت) كما هو موضح يف الشكل التايل:
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رباعية :البنية ال
ميكـــن للبنيـــة الثالثيـــة أن تــــتحد مـــع بعضـــها لتعطـــي لصـــورة أخـــرى يف الفـــراغ، و قـــد 

كمـا يف خضــاب الــدم، حيـث  منيــز أربعــة جزيئــات بروتينيـة ذات بنيــة ثـــنوية: بنيتــني 
لشكل املوايل:اβوأخريتان من αمن نوع 

بنية  ثانوية من نوع
احللزون 

بنية  ثانوية من نوع
البناء

الخاصية الحمقلية (األمفوتيرية) :
مــن محــض اخلــل، نضــيف إىل االنبــوب ٣ســم٣نضــع يف أنبوبـــي اختبــار  تجربــة :

مـــن كربونـــات ٣ســـم٣و إىل األنبـــوب الثـــاين ، مـــن محـــض اخلـــل٣ســـم٣االول 
الصوديوم( قاعدة) .

: يتـشكل حملول حليـبـي يف األنبوبـني.المالحظة
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يعــــود ظهــــور احمللــــول احلليـبـــــي يف األنبــــوب األول إىل تفاعــــل الــــزالل مــــع لتفســــير :
ــــــــــــــة :  و الكربونــــــــــــــاتمــــــــــــــضاحل و تـــــــــــــــشكل ملــــــــــــــح وفــــــــــــــق القاعــــــــــــــدة الكيميائي

ملح   +  ماءقاعدة + حمض           
أي يكتســـب شـــحنة يســـلك الربوتـــني يف وســـط محضـــي، ســـلوك القاعـــدة النــــتيجة :

ـــائي حنـــو القطـــب الســـالب)Hموجبة(إكتســـاب  يســـلك و و ينتقـــل يف جمـــال كهروب
)و ينتقـل يف جمـال Hيكتسـب شـحنة سـالبة(فقدان ط قاعـديسـسلوك محض يف و 

رف الربوتينــــات باملركبــــات احلملقيــــة عــــتذالك كهروبــــائي حنــــو القطــــب املوجــــب و لــــ
الظــــــاهرة تنطبــــــق علــــــى نفــــــسPHأي يتوقــــــف تشــــــردها علــــــى درجـــــة أواالمفوترييـــــة

االمحاض االمينية و ميكن توضيح ذالك بالتفاعالت التالية:

H3N-CH-COOH H3N-CH-COO H2N-CH-COO

RRR

PHi        PH                              Phi          PH                            Phi       PH

-الشحنات +         الشحنات-الشحنات +           الشحنات -الشحنات الشحنات +     

الشرح :
يف الوسط احلمضي تتأين الوظائف القاعدية للربوتني فتكسب شحنة موجبة-
يف الوسط القاعدي تتأين الوظائف احلمضية للربوتني فتكسب شحنة سالبة-
تتــــأين نصــــف الوظــــائف Phiتــــني وتــــدعى خاصــــة بنــــوع الربو معينــــة  PHعنــــد قيمــــة-

ـــة ونصـــف الوظـــائف احلمضـــية  أي أن عـــدد  الســـلبة يســـاوي عـــدد الشـــحناتالقاعدي
الشحنات املوجبة 

متأينةCOOHتكون شحنة الربوتني سالبة النه حيتوي على وظائف  Phi       PHعند 
Phi       PHو عكس  كل ذالك حيدث عندNH2أكثر من وظائف
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الحموض النووية 
) -١-:(الشكل مكان تواجد الحموض النووية :تجربة براشي

باألخضر، و بالبـريونني الذي يلّون ANDتلّون خلية بأخضر امليتيل الذي يلّون الـ 
بالوردي.ARNالـ 

) AND)aseADNتـقارن اخللّية امللّونة خباليا عوجلت إما مباّدة خمرّبة للـ –ب 
)املقارنة بـني هذه اخلالياتسمح مبعرفة أّن الـ ARN)aseARNأو ماّدة خمرّبة للـ 

AND يوجد بالنواة، و الـARN.يوجد بالنوية و  اهليويل

لون أخضرأخضرامليثيل + البريونني                                     

لون أمحرهيوىل   
ADNaseأخضرامليثيل + البريونني + نواة                    
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خلية  حيــة
لون أخضرARNaseأخضرامليثيل + البريونني +

-١–الشكل
مكّونات الحموض النووية :

يكـــــــون نـــــــاتج اإلماهـــــــة اجلزئيـــــــة للحمـــــــوض الّنوويـــــــة هـــــــو اإلماهـــــــة اجلزئيـــــــة : -١
ــــة:( قاعــــدة ــــدات "، و هــــي عبــــارة عــــن عالق ســــكر مخاســــي )أمــــا إذا -النيكليوزي

ارتبطـــــــــــت هـــــــــــذه النيكليوزيـــــــــــدات حبمـــــــــــض فوســـــــــــفوري فتــــــــــــشكل مـــــــــــا يســـــــــــمى 
النيكليوتيدات،وهي عبارة عن مركب :

محض فوسفوري).-سكرمخاسي -(   قاعدة   
بعزل خمتلف مكوناته :ADN: مسحت اإلماهة الكلية للـ اإلماهة الكلية-٢
قواعد عضوية آزوتية من صنـفني :- 
قواعد بـيورين : تـتمثل يف : أدنني و غوانني.- 
)  ARNقواعد بـريميدين تتمثل يف ستيوزين و تيمني (يورا سيل بدل تيمني عند -
.H3PO4محض الفوسفوريك -
ARNوسر ريبوزعند الـ  ADNسكر  ريـبوز منقوص األكسجني عند الـ-

:ANDبنية الـ -
ANDذجــا ميثــل بنيــة احلمــض الّنــووي ، عرضــا واتســون و كريــك  منو ١٩٥٣يف عــام 

ـــ  علــى ADN( احلمــض الربـــي النــووي منقــوص األكسجـــني ) و قــد وصــفا جزيئــة ال
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بـينهما بروابط بـني عناصـر كـّل خـيط. ميكـن مقارنـة هـذا اجلـزيء بسـّلم ملتـف علـى 
. هذه الـراوبط عبـارة عـن أزواج مـن القواعـد اآلزوتيـة الـيت تــتصل فيمـا شكل حلزوين

بينها عن طريق جسر هيدروجـيين، حبيث يلتـقي األدنني مـع التيمـني، و الغـونني مـع 
السيتوزين.

و كــّل قاعــدة آزوتيــة تـــتصل جبــزيء ســكر يســمى بالريـــبوز منقــوص األكسجـــني هــو 
ملوايل) :اآلخر مرتبط مبجموع فوسفايت ( الشكل ا

:ARNبنية ال 
الــذي يشــبه كثــريا الـــ ARNاحلمــض النــووي الثّــاين يتمثــل يف احلمــض الرّيـبـــي الّنــووي 

ADN فالسكر على مستوى هذا اجلزيء يتمثل يف الريــبوز عـوض الريــبوز منقـوص .
ا ، أي أنّـه حيتـوي علـى ذرّة أوكسجــني إضـافية. فيمـADNاألكسجـني كما هو يف الـ 
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عـادة ARNخيّص القواعـد، اليـورا سـيل حيـّل حمـّل التيمـني يف هـذا اجلـزيء، يتمثـل الــ 
ملراقبـة ANDكوسيط للــ ARN. و يعّد الـ ADNيف خيط واحد ينـتج حتت مراقبة ال 

يأخـذ جزيــئه شـكل سلسـلة مزدوجــة ARNبعـض النشـاطات اخللويـة.بعض أنــواع الــ 
النـاقل)ARNtمثل 

النــاقلARNبنيـة الـ 
.

أسئلة التصحيح الذاتي 

لديك ثالثة أمحاض أمينية جذورها العضوية هي-١
CH3

CH3
CH3
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* اجلذر االول :

-CH3* اجلذر الثاين       
-C00H-CH2الثالث:* اجلذر

أكتب الصيغة الكاملة لكل محض أميين.-
أكتب معادلة هذه األمحاض األمينية -

.)  -٢٣–١–بالرتتيـب ( 
ـــاين بـــه -٢ ـــه حملـــول محـــض أميـــين و األنبـــوب الث ـــار أحـــدمها ب ــــي اختب ـــديك أنبوب ل

حملول ثالثي البـبيت
ليهما جتريـبـيا ؟* كيف تـتعرف ع

تعترب الربوتينات شديدة التـنوع حىت يف أفراد النـوع الواحـد. كيـف تفسـر ذلـك -٣
؟ 
مبا تفسر تفاعل بـيوري اإلجيابـي مع زالل البـيض املتخثر ؟-٤

أجوبة التصحيح الذاتي
ية الثالثة :الصيغ الكاملة لألمحاض األمين-١

احلمض األميين األول      احلمض األميين الثاين        احلمض األميين الثالث
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هي :٣-٢–١–٣معادلة تركيـب األمحاض األمينية الثالثة بالرتكيـب 

نســـتطيع أن نـــــتعرف عليهـــا بتجربــــة تفاعـــل بـــــيوري حيـــث يكــــون تفاعـــل بـــــيوري -
ـــبتيد ألنــه حيتــوي علــى أكثــر مــن رابطــة بـــبتيدية. بـــينما يكــون إجيابـــي مــ ع ثالثــي الب

تفاعل بـيوري سالًبا مع احلمض األميين.
ــــــبها و -٣ ـــــة و ترتي ــــــري للربوتينـــــات إىل عـــــدد األمحـــــاض األميني ــــــنوع الكب يرجـــــع الت

تـنوعها.
يــؤدي إىل يكــون تفاعــل بـــيوري إجيابـــيا مــع زالل البـــيض املتخثــر ألن التخثــر ال–٤

زوال الروابط البـبتيدية

الحاالت الفيزيا ئية للمخاليط
الهدف من الدرس : 

التعرف على أنواع املخاليط و خصائصها. -
:  ساعتات.المدة الالزمة للدرس

H2N             COOH

CH

CH3       CH3

H2N COOH

CH

CH3

H2N             COOH

CH

CH2

COOH

HN             CO

CH

CH3       CH3

HN             CO

CH

CH3

H2N             CO

CH

CH2

COOH
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:  الوسائل الالزمة للدرس
، ملـح أنابـيـب إختبار، جمهر ضوئي، صـفائح زجاجــية،  سـاترات، ماصـة، موقـد-

ورق الرتشـيح، غلوكوز، سـكروز، نشـاء، زالل البــيض،الطعام،  كربيتات النحاس ،
قمع زجاجـي، حوجلة، غشاء السيلوفان، أنبوب قمعي، حـوض، مـاء مقطـر، زيـت 

الزيتون، حامل. 
: كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثة ثانويالمراجع الخاصة بالدرس

تصميُم الدَّرس
متهيد.-
ضري املخاليط.حت-
خواص املخاليط.-
أسئلة التصحيح الذايت.-
أجوبة التصحيح الذايت.-

تمـهـيـد :
تعرفـــــنا يف الــــدورس الســــابقة أّن مكونــــات الكــــائن احلــــي هــــي مــــواد معدنيــــة و مــــواد 
عضوية تـتواجد يف حاالت فيزيائية خمتلفـة، و مـن أجـل التعـرف علـى هـذه احلـاالت 

رب التالية :بدقة نقوم بإجراء التجا
أنواع المحاليل :

مـن  املـاء ٣سـم٥: حنضر أربعة أنانبـيـب اختبار و نضع يف كل واحـد منهـا تجربة
املقطر و نضيف إىل :

.CuS04األنبوب األول : بلورات من ملح كربيتات النحاس 
األنبوب الثاين : كمية من زالل البـيض.
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األنبوب الثالث : : كمية من النشاء
الرابع. كمية من الزيت.األنبوب 

نرّج األنابـيـب األربعة جـيًدا مثّ نـرتكها لتهدأ. النتائج مبينة يف

٤-االنبوب-٢-االنبوب-١-االنبوب

-٣–االنبوب 
ــالمـالحظـــة :األنبــوب األول : ا شــفافا ال ميكــن متيــز يأخــذ اخللــيط مظهــرًا متجانًس

جزيئات امللح.
: يظهر اخلليط غبًشا متجانًسا لزجا يشبه الغراء.األنبوب الثاني

: ميتـــزج الســـائالن و يأخـــذ اخللـــيط مظهـــرًا حليبــــيا غـــري متجـــانس  األنبـــوب الثالـــث
بعد الرّج، مثّ ال يلبث أن ينـفصل السائالن عن بعضهما (الزيت عن املاء).

يظهر خليط حليط غريمتجانس تبدو فيه حبـيــبات النشـاء عالقـة األنبوب الرابع :
يف املاء، وبعد حلظات تـرتسب يف األنبوب. 

كمـا بـالمحلول الحقيقـي) CuS04يعرف حملـول األنبـوب األول (مـاء +  النـتيجة :
ــالمحلول الغــروييعــرف حملــول األنبــوب الثــاين (مــاء + زالل البـــيض)  ، و يعــرف ب

حملول
متجانس

الـراحةالــر ج

ترسب
ءالنشا

تشكل
طبقة الزيت
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أمـا حملـول األنبـوب الرابـع (مـاء بالمسـتحلبالث (ماء + زيـت) حملول األنبوب الث
بالمعلق.+ نشاء) فيعرف 

الَخصائص الفيزيائية للمحاليل :
I(نأخذ أربعة الترشيح :تجربة :

II( .أنابيب  حتتوي على التوايل
: حملول حقيقي١أنبوب 

(ماء + كربيتات النحاس).
: حملول غروي٢أنبوب 

زالل لبـيض).(ماء +
: مستحلب (ماء + زيت).٣أنبوب 
-١-: معلق (ماء + نشاء).                 الشكل٤أنبوب 

▲-١–نـجري عـملية الرتشـيح  كمـا هـو مبني يف الشـكل 

المالحظة:
زرقـــاء اللـــون، وهـــذا دليـــل علـــى مـــرور جزيئـــات كربيتـــات  رشـــاحة األنبـــوب األول-

يح.النحاس عرب مسام ورق الرتش
رشاحة األنبوب الثاين تبدي تفاعل بـيوري وكزنـتوبروتيك-

و هذا دليل على  مرور جزيئات الزالل عرب ورق  الرتشيح
حتتــوي علــى املــاء فقــط و هــذا دليــل علــى أن جزيئــات  رشــاحة األنبــوب الثالــث-

الزيت التعرب ورق الرتشيح.
ي عند معاملتها باملاء اليـودي و التـتلون باألزرق البنـفسجـرشاحة األنبوب الرابع-

هذا دليل على عدم مرور جزيئات النشاء عرب ورق الرتشيح.

مـحلـول  مـعني
ورق ترشيح

رشـاحة
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: احمللـــول احلقيقـــي و الغـــروي قـــابالن للرتشـــيح، بــــينما املعلـــق واملســـتحلب النــــتيجة
اليرشحان.

المـيـز :-١
: حنضر أربعة تراكيب جتريـبـية تجربة

ني ألجهزة  امليز (مائزة)  كما  هومبـ
حيث حتتوي األحواض٣–يف الشكل 

األربعة على املاء املقطر، بـينما حتتوي
األنابـيب القمعية على التوايل :

األنبوب األول حيتوي على احمللول احلقيقي-
▲٣الشكـل (ماء + كربيتات النحاس املركز)     

زالل البـيض).األنبوب الثاين حيتوي على حملول غروي (ماء + -
األنبوب الثالث حيتوي على  مستحلب ( ماء + زيت).-
األنبوب الرابع حيتوي على معلق (ماء + نشاء) .-

دقيقة.٣٠نـرتك الرتاكيـب التجريـبـية ملدة 
المالحظة : 

باللون األزرق دليل علـى مـرور جزئيـات كربيتـات -١-يتلون ماء احلوضر قم -
يلوفان.النخاس عرب غشاء الس

ال يعطــي التفــاعالت اللوميــة للربوتينــات، وهــذا دليــل -٢-حمتــوي احلــوض رقــم -
على عدم مرور جزئيات الزالل عرب غشاء السيلوفان.

وهـذا دليـل علـى عـدم -٣-ال نالحظ أي أثر جلزئيات الزيت يف احلوض رقـم -
مرور جزئيات الزيت عرب غشاء السيلوفان.

ماء
مقطر

أنبوب قمعي
حملول معني

غـشاء نصف نفوذ
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ال يعطــي اللــون األزرق البنـفسجـــي مــع املــاء اليــودي، -٤-حمتــوى احلــوض رقــم -
وهذا دليل على عدم مرور  جزئيات النشاء عرب غشاء السيلوفان.

احمللــول احلقيقــي قابــل للميــز بـــينما احملاليــل( الغرويــة املســتحبلة، العالقــة ) النـــتيجة :
غري قابلة للميز.

III:الخواص الضوئية للمحاليل (
:الفحص المجهري-أ 

: نأخـــذ أربعـــة صـــفائح زجاجــــية، ونضـــع فـــوق كـــل واحـــدة قطـــرة مـــن أحـــد تجربـــة
( احلقيقــي، الغــروي، املســتجلب، املعلــق ) مث نســرتها بســاترة احملاليــل األربعــة الســابقة

احمللول العالقاحمللول احلقيقي      احمللول الغروي        احمللول املستحلب  

يبدو احمللوالن احلقيقي والغـروي متجانسـان حيـث ال منيـز بــني جزئيـات المالحظة :
املـــذاب واملذيب.بــــينما املســـتحلب واملعلـــق غـــري متجانســـان، أي ميكـــن التمييـــز بــــني 

جزئيات املذيـب من املذاب 
:النـتيجة
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ات  واملعلقات غري متجانسة.احملاليل احلقيقية و الغروية متجانسة بينما املستحلب
حادثة تاندال :-ب 

: حنضر أربعة أحواض زجاجـية متوازية السطوح و نضع فيها على التوايل تجربة
* احلوض األول : حملول حقيقي.          * احلوض الثاين : حملول غروي.

* احلوض الثالث : مستحلب.               * احلوض الرابع : معلق.
ـــة يف غرفـــة مظلمـــة حيـــث يعـــّرض كـــل حـــوض علـــى حـــده ملســـار حزمـــة تــــتم التج رب

ضوئية مع استــقبال هـذه احلزمـة الضـوئية علـى شاشـة بعـد اجتيازهـا للحـوض. أنظـر 
.-٤-الشكل 

ال نشـــاهد أي أثـــر ملـــرور احلزمـــة الضـــوئية خـــالل اجتيازهـــا حمللـــول -المالحظـــة :
االستدارة ( واضحة احلـدود) احلوض األول (احلقيقي) و تـشكل بقعة ضوئية كاملة

على الشاشة.
-٤–الشــكل 

بقعة ضوئية 

حـوض متوازي السطوح           منبع ضوئي    شـاشة  إستقبال 
البقعة  الضوئيـة                  به حملول  معيـن 

فة حمللول احلوض الثاين (الغـروي) أثــناء مـرور احلزمـة الضـوئية نشاهد إضاءة خفي-
و تـشكل بقعة ضوئية ذات حواف غري واضحة على الشاشة.
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بـينما نشاهد إضاءة شديدة يف حملويل احلوضني الثالث و الرابـع و تــشكل بقعـة  -
ضوئية غري واضحة على الشاشة.

لثالــث و الرابــع إذ تـــقوم حبـيـــبات تـــنكسر األشــعة الضــوئية يف احلوضــني االتفســير :
النشـــاء وقطـــريات الـــد ســـم بـــذلك بــــينما يكـــون إنكســـار األشـــعة جزئيـــا يف احلـــوض 

الثاين، و يكون هذا اإلنكسار كافيا  ليشري إىل مرور احلزمة الضوئية.
تظهر حادثة تاندال بأّن احملاليل الغروية هـي غـري متجانسـة بــينما احملاليـل النـتيجة :

ة هي احملاليل  املتجانسة لوحدها.احلقيقي
الخالصة :

تـتواجد بعض املكونات العضوية و املعدنية للكائن احلـي علـى هيئـة خالئـط معقـدة 
يــدخل املــاء يف تركيـــبها بصــورة أساســية حيــث منيــز فيهــا احملاليــل احلقيقيــة و الغرويــة 

اجلـــدول واملســـتحلبة و العالقـــة و تظهـــر فيمـــا بــــينها خصـــائص خمتلفـــة نلخصـــها يف
التايل 

◄التجارب

▼نوع احمللول

حادثة تاندالا مليزالرتشيح

)-غري ناشر للضوء (++احلقيقي
ناشرللضوء بشكل خفيف  (+)-+الغروي
ناشرللضوء بشكل واضح(+ +)--العالق

ناشــــر للضــــوء بشــــكل كلــــي(+ + --املستحلب
(+
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.
أسـئلـة التصـحيح الذاتـي

إّن حملـــول ملـــح الطعـــام قابـــل للرتشـــيح و امليـــز كيـــف تثبـــت ذلـــك جتريـبــــيا دون -١
اللجوء إىل حاسة الذوق ؟

لدينا احملاليل التالية :-٢
ماء مقطر + غلوكوز.-أ -احمللول -
ماء مقطر + غلوكوز + كحول.-ب -احمللول -
طر + أمحاض أمينية.ماء مق-ج -احمللول -
ماء مقطر ساخن + نشاء.-د -احمللول -

* صنـف هذه الكحاليل.
ماهي التـقنيات املخربية اليت نستعملها لفصل مكونات اخلليط التايل :-٣
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ماء مقطر + غلوكوز + نشاء + بروتني.
باألعتماد على معلوماتك إىل أي حملاليل يصنـف الدم ؟ مع التعليل. -٤

أجوبـة التـصحيح الذاتـي 
نأخذ عّينة من الرشاحة و نكشف فيها عن شوارد الكلورور  بإضـافة كاشـف -١

AgN03 وHNO3 كوسيط، فيشكل راسب أبـيض يسود بالضوء، دليـل علـى وجـود
.-Clشوارد 

تصنـف احملاليل إىل :-٢
حقيقي بسيط.-أ -احمللول 
حقيقي مركب.-ب -احمللول 
حقيقي بسيط.-ج -احمللول 
حملول غروي.-د -احمللول 

التـقنيات املخربية هي :-٣
عملية الرتشيح لفصل النشاء.-
عملية امليز لفصل الربوتني.-
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عملية التسخني لتبخري املاء فـنحصل على جزيئات اجللوكوز املتبلورة.-
اعتماًدا على مكونات الدم فهو :-٤

* حملـول حقيقـي ال حتـواه املصـورة علـى أمـالح معدنيـة و جلوكـوز و أمحـاض أمينيـة 
. . .اخل.

* حملول غروي الحتوائه على بروتينـات منحلـة يف املصـورة كـاأللبوميز، و الفلوبـولني 
(أجسام مضادة) و إنزمات . . .اخل.

ية.* حملول معلق الحتوائه على كريات دموية محراء و بـيضاء وصفائح دمو 
* حملول مستحلب الحتوائه على مواد دهنية كالكوليسرتول.

مما سبق نستـنـتج أّن الّدم عبارة عن حملول مركب من األمناط األربعة.
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الخـليـة  وحـدة ة تركيـبـيةُ 
:  الهدف من الدرس

التعرف على مكونات مكونات اخللية احليوانية. -
ية النباتية.التعرف مكونات اخلل-
التوصل إىل مفهوم النسيج.-
مقارنة بـني اخللية احليوانية و اخللية النباتية.-

ساعات.٠٧: المدة الالزمة للدرس
: بصـــل، بطاطــا، طمـــاطم، نبــات اإليلوديـــا، مــاء مقطـــر الوســائل الالزمـــة للــدرس

أمحــــر حماليــــل (األمحــــر املعتــــدل، مــــاء اليــــود، أخضــــر امليثيــــل اخللــــي، أخضــــرجانوس، 
الكـارمن، نــرتات الفضـة) جمهـر ضـوئي، زجاجـات سـاعة، مالقـط، مشـرط،  مساحــة 

صفائح زجاجـية، ساترات، كبد فأر، الفلفل.
: كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثة ثانويالمراجع الخاصة بالدرس

تصميُم الدَّرس
متهيد.-
-اخللية احليوانية :-
لية النباتية : فحص البشرة الداخلية حلرشفة البصل دون استعمال ملونات.اخل-
فحص البشرة الداخلية حلرشفة البصل دون باستعمال ملونات.-
فحص ورقة نبات اإليلوديا.-
فحص لب مثرة الطماطم الناضجة.-
مفهوم النسيج.-
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أجوبة التصحيح الذايت.-أسئلة التصحيح الذايت.  -
تمـهـيد :

رغم التباين الكبـري بـني خمتلف الكائنات احلية احليوانيـة والنباتيـة البسـيطة أو املعقـدة 

ألف مـــــــن خاليـــــــا وهنـــــــاك عـــــــّدة طـــــــرق تســـــــتخدم لدراســـــــة هـــــــذه كـــــــّل منهمـــــــا يتـــــــ
اخلاليا.وتـقنيات 

بعض تـقنيات وطرق دراسة الخلية :
ــــة :-١ الدراســــة المجهري

-١–اللذان ميتازان مبجموعة من اخلصائص نوجز بعصها يف اجلدول رقـم 
المشعة :طريقة الوسم بالعناصر-٢

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتعمال النظــائر املشــعة للعناصــر الكيميائيــة الــيت تــدخل 
C14،O18 ،N18 ،H3يف تركيـــــب املكونــــات احليــــة وهــــي علــــى سبـــــيل املثــــال 

ويهدف من خالل هذه العملية معرفة :                              
دة أو جزيئـــات معينـــة يف اخلليـــة  دور عضـــيات اخلليـــة أو البحـــث عـــن متركـــز مـــا-أ 

وعلـــى سبــــيل املثـــال نقـــوم باســـتعراض اخلطـــوات التجريـبــــية لتحديـــد موضـــع الــــ    
ADN: اخللية

)  Tفقــــط مثــــل التيمـــــني (ADNجيـــــب وســــم مركــــب أو جزيـــــئ كميــــائي مميــــز للــــــ -
. نقــوم حبقــن هــذا املركــب يف هيــوىل اخلليــة)H3بواســطة اهليدروجـــني املشــع الرتيتيــوم (

احليــة وبعــد مــرور مــّد ة زمنيــة تـــشبع مواقــع اإلشــعاع داخــل اخلليــة باســتعمال طريقــة 



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٨٠

يتمركـز يف ANDالتصوير اإلشعاعي الذايت فيظهـر اإلشـعاع  وهـذا دليـل علـى أن الــ 
النواة. 

المجهر اإللكترونيالمجهر الضوئي        الخواص.
إىل مئات االالف مرة٥٠٠منمرة١٥٠٠إىل ٢٥من التكبـري             

احملضـــــــــــــــــر خيـــــــــــــــــرتق بواســــــــــــــــــطة احملضر
الفوتونات الضوء

احملضر خيرتق بواسطة االلكرتونات

العدسات يف حقول مغـناطيسيةعدسات زجاجـيةنوع العدسات
٠,٠٥UMمسك العينة ٥١٥UMبـني مسك العينة

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيحة 
املستعملة 

ك معدين دو مسك دقيـق العينة على شباالعينة مباشرة بالعني
جًدا

تالحظ العينة العينة على شاشة متفلورةتالحظ العينة مباشرة بالعنياملشاهدة
ال ميكــــن روئــــة اخلليــــة بأكملهــــا و لكــــن ميكن رؤية اخللية بأكملهاجمال الرؤية

ميكن رؤية الرتكيـب الدقيق هلا ( ما فوق 
ينية اخلليفة

اليا ميتةاخلاخلاليا حية أو ميتةاحملضرات
ميكــــــــــــن تلــــــــــــوين احملضــــــــــــرات أو التلوين

مشـــاهدة األلـــوان الطبــــيعية مثـــل 
اابالستيدة اخلضراء، تظهر بلون 

ــــــــــــــت و ال تــــــــــــــشهد  ال تســـــــــــــتعمل امللون
األولوان الطبـيعية للعناصر اخللوية.
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أخض 

-١–.اجلدول 

وليـة احملبــبة معرفة العالقة الوظيفية بـني العضيات مثل العالقة بــني الشـبكة اهلي-ب 
وجهاز كوجلـي. "أنظر درس املبادالت".

) طريقة التصوير اإلشعاعي الذاتي :٣
تعتمـــد علـــى مبـــدأ الوســـم بالعناصـــر املشـــعة حيـــث يـــتم الكشـــف أو حتديـــد مواقـــع 
اجلزيئـات أو العضــيات املومســة وذلـك بتغطيــة احملضــر بشـريط حســاس وهــذا يف غرفــة 

حلب فوتـوغرايف يتكـون مـن بلـورات بـروم مظلمة. والشريط احلساس عبارة عـن مسـت
واجلـيالتني فينطبع الشريط احلساس بواسطة اإلشـعاعات الصـادرة عـن AgBrالفضة 

العناصـــر املشـــعة والداخلـــة يف تركيــــب اجلزيئـــات اخللويـــة حيـــث ترجـــع شـــوارد الفضـــة 
e-) الصـادر عـن العنصـر املشـع يف صـورة إ شـعاعات بــيتا (β وبعـد (

جلــة الشـريط احلســاس بـالتحميض والتثبـــيت تظهـر الفضــة علـى شــكل حبـيـــبات معـا
، ٢، ١(بقع) سوداء تدل على أماكن تواجد املادة املراد الكشـف عنها.االشـكال(

٣( ،
مستحلب فوتوغرايف -أ  -١-الشكل 
يالتني + بلورات بروم الفضة )( جـعناصر مشعة

احملضر حيتوي على عناصر مشعة-ب عناصر غري مشعة
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اإلشعاع الصادر--٢-الشكل 
یرجع شواردمن العنصر المشع

معدني الفضة إلى فضة
بعد معاجلة الشريط تظهر ٣–الشكل 

حبـيـبات الفضة  وتصبح مرئية
على  شكل   بقع  سوداء 

طريقة الكسر بعد التجميد :-٤
ــــدأ هــــذه  ــــة و مب ــــة للخلي ــــة شــــكل العضــــيات الداخلي تســــتخدم هــــذه الطريقــــة ملعرف

مث ° م١٥٠الطريقــــة يــــتم بتجميــــد مفــــاجئ للخليــــة يف اآلزوت الســــائل و يف درجــــة 
وب مث تكسر هذه اخللية مبطرقة جمهرية فـنحصل على جزئني من اخللية، قالـب ومقلـ

نضلل اجلزء الثاين ( القالب ) بواسطة مـواد معدنيـة مثـل البالتـني والكربـون مث ننقـي 

اإللكــــرتوين فتظهــــر لنــــا الصــــورة علــــى شــــكل تضــــاريس ( مرتفعــــات ومنخفضــــات ) 
الشكل املويل:

تشققاحملضر بواسطة      النتيجة: كسرخلية بواسطة        تجميد
االزوت السائل             مطرقـة جمهرية          اخللية

فحص القالب
هــر                          بالمج

إتالف المادة الحية                                      االليكتروني                 
نزع أحد الشقني مث بعثرة                   بقاء معدنية متثل قالباً      

لسطح املكسر(تضاريس)غبار الكربون أو أي معدن            
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)( التضليلعلى سطح املكسر

طريقة ما فوق الطرد المركزي للتجزئة الخلوية : -٥
اهلدف من هذه الطريقة هو فصل العضيات اخللوية قصد دراستها أو إجـراء جتـارب 

. إخل ) …بكرتيـــا خاليـــا كبـــد -أ 
موضوعة يف حماليل ملحية حتتوي على السكروز .

نقـــوم بســـحق اخلاليـــا مـــن أجـــل متزيـــق أغشـــيتها اخللويـــة .يـــنجم عـــن الســـحق -ب 
توزع و بعثرة ملكونات اخلاليا بشكل متجانس 

عملية التثفيل : -د 
:*التثفيل األول

دقــائق و بســرعة ٥طرد مركــزي ملــدة نقــوم بتثقيــل اخللــيط املتجــانس بواســطة جهــاز 
. يتكـــون أساًســـا مـــن األنويـــة بــــينما املكونـــات ١دنيـــا فــــنحصل علـــى را ســـب رقـــم 

األخرى تبقى عالقة يف اخلليط املتجانس.
" التثفيل الثاين :

دقـائق . لبقيـة اخللـيط فيتــشكل راسـب ١٠و يكون بسرعة متوسطة و ملدة أطـول 
ندريا بـينما العناصر الدقيقة األخرى فتبقـى عالقـة ، مكون من عضيات امليتوك٢رقم 

يف اخلليط املتجانس.
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:  *التثفيل الثالث
مكــون ٣ســاعات فيتـــشكل راســب رقــم ٣دقيقــة إىل ٣٠يــتم بســرعة أكــرب و ملــدة 

من الريــبوزومات امللتصـقة بقطـع مـن أغشـية الشـبكة اهليوليـة الفاعلـة وجهـاز كوجلــي 
٣أنظر الشكل : 

-٣–الشــكل 
-٣--٢--١--ب--أ-

=٣=          راسب  ٢=       راسب ١خاليا كبدية    سحق وخلط        راسب 
ميتوكوندري     ريبوزومات وج/غوجلي--أنوية -السكروز                       في 

ة الحيوانية الخلي
الفحص المجهري المخاطية في اإلنسان :

نعقم طرف األصبع بقطن مبلل بالكحول مثّ نـرتكه جيف وبعـد ذلـك وبواسـطة طفـر 
األصـــبع نكشـــط جبـــذر خماطيـــة جـــدار الفـــم مثّ منـــدد مـــايعلق بـــالظفر يف قطـــرة مـــاء و 

: تظهر خالياالمالحظة 
صغرية احلجم شفافة ذات
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أشكال متباينة ومنيز 
خماطية الفم-٤شكل –٤–يف  وسط كل خلية نواة صغرية. الشكل 

.
الخلية النباتية 

:الفحص المجهري لبشرة حرشفة البصل
مـاء مث نضع بـني صفيحة وساترة قطعة من البشرة الداخلية حلرشـفة البصـل يف قطـرة 

نـفحص جمهريًا بالتكبـري الضعيف فاملتوسط.
المالحظة: 

تظهر اخلاليا شفافة بأشكال مضلعة :

-٥كل خلية نواة. الشكل 
حرشفة البصل-٥شكل 

دراسة المكونات الخلوية 
الفجوة :-أ

نضيف إىل البشرة الداخلية حلرشفة البصـل قطـرة مـن حملـول األمحـر املعتـدل املمـدد، 
مث نـفحص جمهريا بالتكبـري الضعيف فاملتوسط.

املالحظــــة : يظهــــر معظــــم احلجــــم الــــداخلي للخليــــة ملونــــا بــــاألمحر، وهــــذا احلجــــم   
يشكل الفجوة. 

غشاء  فجـوي
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عصارة فجوية  
ملونة باالمحر

هيـوىل
-٧-الشكل 

الهـيولى :–ب 
نضع قطعة مـن البشـرة الداخليـة حلرشـفة البصـل يف قطـرة مـن املـاء اليـودي املمـدد مث 

نـفحص جمهريا بالرتكيز الضعيف فاملتوسط.
-طبقــة حميطيــة ملونــة باألصـفر الشــاحب هــي اهليــوىل. الشــكل : تظهـر المالحظــة

٧
* بنـفس الطريقة السابقة نضع خاليـا خماطيـة الفـم يف قطـرة مـن املـاء اليـودي املمـدد 

ونـفحص جمهريًا بالتكبـري الضعيف فاملتوسط.
تبـــدو اخلليـــة ملونـــة باألصـــفر الشـــاحب هـــي اهليـــوىل تــــتخللها فجـــوات المالحظـــة :
-٨-مبعثرة يف اهليوىل. الشكل صغرية شفافة

-الشـــــــــــكل -٨–شـــــــــــكل 
٩-

المـيتـوكوندري :–ج 

ميتوكوندري
هـيوىل

نـواة
فجوات صغرية
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نضع مقطًعا رقيقا جًدا من كبد فأر يف قطرة منأخضر جانوس بـني صـفيحة وسـاترة 
لقويمثّ نـفحص بالتكبـري ا

املالحظــة : نالحــظ يف هيــوىل اخلليــة جســيمات خيطيــة أو حبـيـبـــية ملونــة باألخضــر 
٩-تسمى احلبـيـبات الكوندرية. الشكل 

.وبنـفس الطريقة السابقة ميكن الكشف عن امليتوكوندري يف اخللية النباتية

النـواة :–د 
بصــل يف قطــرة مــن نضــع بـــني صــفيحة وســاترة قطعــة مــن البشــرة الداخليــة حلرشــفة ال

أخضر امليثيل اخللي املمدد مث نـفحص جمهريا.
المالحظـة :

١٠أو كريتان ال معتان كاسرتان للضوء مها النويتان. الشكل 

-١١-الشكل-١٠–شكل 
جهاز كولجـي :-هـ 

نوية  واحدة

نويتان أو  أكثر
اهليـوىل        

النــوا ة
غريةفجوات ص

فجوة كبرية
جسيم  قاعدي
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ننجــز مقطعــا رقيقــا يف كبــد فــأر ونضــيف لــه قطلــرة مــن نـــرتات الفضــة املمــددة بـــني 
صفيحة وساترة ونـفحص جمهريًا.

ـــاألمسر هـــي المالحظـــة ـــة ب ـــة ملون ـــا كـــتالً هاللي ـــواة غالب : تظهـــر يف اهليـــوىل قـــرب الن
–١١–ل اجلسيمات القاعدية اليت تـشكل جهاز كوجلـي. الشك

* وقد تبـني أن اخلاليا النباتية هي األخرى حتتوي على جهاز كوجلـي.

الصانعات :-و 
: نضع ورقة من الربعم الثاين لنبات اإليلودياالصانعات اخلضراء-١

(نبات مائي) يف قطرة ماء 
بـني صفيحة وساترة. مثّ نقوم 
-١٢-

اتتظهر جسيمالمالحظة :
بـيضوية الشكل خضراء 

-١٢-اللون نسميهاالصانعات اخلضراء                            الشكل

الصَّانعات النَّشوية :-٢
ا نضع يف قطرة ماء بـني صفيحة وساترة مقطعا رقيق

: تظهر خاليا مضلعة بداخلها حبـيـبات المالحظة
بـيضوية باحجام خمتلفة  كثرية العد  عدمية  اللون

-١٣-هي الصانعات  النشوية، يظهر يف  كل  حبـيـبة       الشكل
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خبطـوط  النمـو، و عنـد  خطوط رقيقة متـقاربة دائرية الشكل متحدة املركز تعـرف  
–معاجلتهـــا باملـــاء   اليـــودي    املمـــدد  تــــتلون  بـــاألزرق  البنـفسجــــي.أنظر الشـــكل 

١٣-
الجـَدار الهيـكلي :

نضع بـني صفيحة وساترة قطعة من  بشرة  مثرة الفلفل  يف قطرة من  أمحر

-١٤-الشـكلالمالحظة : 
هر خاليا مضلعة الشكل ينحصرتظ

فيما بـينها غالف ملون باألمحر
هو الصفيحة الوسطى أما املضلعات
اخللوية فهي متثل الغالف السليلوزي

.١٤الذي يسند الغشاء اهليويل خارجـيا.                    الشكل 
الخالصة:  

ة البســــيطة أو 
املعقــدة حيوانيــة أو نباتيــة تـــتألف مــن وحــدات أساســية هــي اخلاليــا، ومنــه نصــل إىل 
أّن : اخللية هي أصغر وحدة تركيـبـية ووظيفية للكائن احلي حيث تـرتكب مـن هيـوىل 

غشاء هيوىل رفيع.
فهوم الّنسيج :م

مــن الدراســات الســـابقة والــيت الحظنــا فيهـــا أن احملضــر اخلــاص بــــبشرة البصــل وكـــذا 
خماطيــة الفــم وورقــة نبــات اإليلوديــا واملقطــع املنجــر يف كبــد الفأرتـــتكون ، كلهــا مــن 
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.تـشكل ما يعرف بالنسيج
الخالصة :

جميع الخاليا سـواء كانــت حيوانيـة أو نباتيـة فهـي تبـدي غشـاًء هيوليـا وهيـولى 
تضّم عضيات متـنوعة ونواة فهي تخضع لنمط بنيوي أساسي واحد.

و إليك جدوًال و رمسًا يلخصان مقارنة بـني اخللية احليوانية و اخللية النباتية
الخلية النباتيةالخلية الحيوانية

ال حتتوي على صانعات-
-
ال يوجد اجلدار هيكلي -
حتتوي على جسيم مركزي-

حتتوي على صانعات.-
 -
يسند الغشاء اهليوىل جدار هيكلي -
ال حتتوي على جسيم مركزي.-

عضيات  مشرتكة
غشاء هـويل

ميتوكوندري

جهـاز  كوجلي

غشاء  نووي
عصارة نووية

نـوية

شبكة هيولية 

نشوية-صانعات :
خضراء- 

ملونة- 
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..

أسئلة التصحيح الذاتي 

Iميثل الشكل املقابل (
كائنا وحيد اخللية هو 

أ شنة  الكالميدوموناس
ضع امساء  العضيات-

املرقمة إذا علمت أن :
عضية ملونة طبـيعيا بألخضر.-١
عضية تـتلون باألزرق مع املاء اليودي.-٢
عضية تـتلون باألخضر مع أخضر امليثيل.-٣
عضية تـتلون باألمحر مع األمحر املعتدل املمدد.-٤
يتلون باألصفر الشاحب مع اليودي.-٥

II ،العناصــــر املشــــعة
الكسر بعد التجميد، مافوق الطرد املركزي.

جسيم مركزي
فجوات صغرية  

فجوات نامية

: بـه ثقوبجدار هيكلي
جدار سيليلوزي-
صفيحة  متوسطة-
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وضح الغرض من إستعمال كل طريقة من الطرق السابقة-
III.عرف النسيج (
IV يف طريقة مافوق الطرداملركزي للتجزئة اخللوية، ملاذا النلجأ إىل التثفيل الرابع؟ (
Vمباذا ختتلف اخللية احليوانية عن اخللية النباتية ؟ (

أجوبة التصحيح الذاتي 

I : العضيات هي (
الفجوة.-٤الصانعات اخلضراء             -١

اهليوىل.-٥احلبـيـبة النشوية.             -٢
النواة.-٣

نســــتعمل الوســــم بالعناصــــر املشــــعة لدراســــة بنيــــة بعــــض املكونــــات احليــــة أو دور -
أو العالقة املوجودة بـني هذه العضيات.بعض العضيات،

نستعمل الكسر بعد التجميد ملعرفة شكل العضيات اخللوية.-
نســـتعمل مـــا فـــوق الطـــرد املركـــزي لفصـــل العضـــيات اخللويـــة عـــن بعضـــهاالبعض، -

قصد دراستها أو استعماهلا يف جتارب.
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III.ل  والوظيفة
IV ال نلجأ للتثفيـل الرابـع يف طريقـة مـافوق الطـرد املركـزي ألنـه بعـد التثفيـل الثالـث (

يصبح حمتوي األنبوب املتبقي عبارة عن حملول متجانس ال   ميكن ترسيـبه.
V.عد إىل الدرس (

المـبـادالت الـخلـويـة
مبادالت الماء-ا 

إظهار مبادالت املاء يف اخللية. -: الدرسالهدف من 
التفسري الفيزيائي للظاهرة.

احللول وحساب الضغط احللويل.
ساعات.٠٥: المدة الالزمة للدرس

: درنات، بطاطا، بصل بنـفسجـي، ساعات زجاجـية، الوسائل الالزمة للدرس
، شـــــــفرة حالقـــــــة، جهـــــــاز بفيفـــــــر، ملقـــــــط، جمـــــــاهري

صفيحة  زجاجـية، ستائر، حماليل سكر القصب خمتلفة الرتكيز، ماء مقطر.
: كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثة ثانويالمراجع الخاصة بالدرس

تصميُم الدَّرس
متهيد.-
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اإلظهار التجريـبـي ملبادالت املاء.-
التفسري الفيزيائي للظاهرة.-
-
حساب الضغط احللويل.-
أسئلة التصحيح الذايت.-
أجوبة التصحيح الذايت.-

تمهـيد :
تعترب اخلليـة أصـغر وحـدة تركيـبــية ووظيفيـة ولكـي حتـافظ علـى بقائهـا فهـي يف تبـادل 

مستمر مع وسطها اخلارجـي.
هذا الدرس.ومن املواد املتبادلة املاء وهذا ما سنـتعرض له يف

:اإلظهار التجريـبـي لمبادالت الماء
إلظهار هذه احلادثة نقوم بإجنازالتجارب التالية :

تجربة
مم نضع أحد هذه املواشري يف املاء املقطر بــينما نضـع  بقيـة املواشـري يف حماليـل ٣٠

لقصب متزايدة الرتكيز.كما هو موضح يف اجلدول التايل :سكر ا
تركيزالسكروز مول/ل

٠,٠٠,٢
٠,٤٠,٥٠,٦٠,٧

,٣١طول املوشور
٦

٣٠,
٢

٢٩,
٢

٢٨,
٥

٢٨,
٣

٢٨,١

: بعـد مــرور ســاعة مــن الــزمن نعيــد قيـاس طــول كــل موشــور فـــنجد  تغــري المالحظــة
اجلدول.يف أطوال املواشري كما هو موضح يف 
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ميكن ترمجة نـتائج اجلدول يف املنحىن 
البـياين املوايل:

التفسير : 
نالحظ من املنحىن أّن املواشري املوضوعة

يف احملاليل اليت  يرتاوح  تركيزها بـني 
مول/ل)، قد زاد طوهلا بسبب٠,٢–٠(

ـــري املوضــوعة يف حملا ليــل الــيت يــرتاوح تركيزهــا بـــني ( دخــول املــاء  إليهــا  بـــينما  املوشـ
مـــــول/ل)، قـــــد نقـــــص طوهلـــــا بسبــــــب خـــــروج املـــــاء منها.أمـــــا املوشـــــور ٠,٧–٠,٤

مول/ل بقي حمافظا على طوله.٠,٣املوضوع  فيرتكيز 
: يعــود تغــري أطـــوال املواشــري إىل خــروج ودخــول املـــاء منهــا وإليهــا  نــــتيجة النـــتيجة

تباين تراكيز احملاليل.
ري للظاهرة :التفسير المجه

فجـــوات ملونـــة طبــــيعيا ( ذات أصـــبغة انــــثو ســـيانية منحلـــة ) مثـــل البشـــرة اخلارجــــية 
حلرشفة البصل البنـفسجـي أو بشرة امللفوف األمحر.

: نضع قطعة صغرية من البشرة )١تجربة(
جـية حلرشفة البصل، قطرة   ماء اخلار 

بـني  الصفـيحة  و السـاترة  ثـّم 

: تظهر القطعة مكونة من خاليا المالحظة

طول
املوشور

٣١
٣٠الطول االصلي                             

٢٩(ملـم)                                  
٢٨

٨

٠,٥٠,٣٠,١الرتكيز(مول/ل) 

جدار هـيكلي
غشاء  هيـويل

هـيوىل
فجوة  كبرية



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

٩٦

حتوي فجوات ضخمة ملونة بالبنـفسجـي          نواة
الفاتح، وهيوىل  مالمسة للجدارالسليلوزي،

:خلية منـتبجة -٢–.  الشكل -٢–بجة. الشكل 
: إن تركيـــز العصـــارة الفجويـــة داخـــل اخلليـــة أعلـــى مـــن تركيـــز املـــاء املقطـــر التفســـير

املوضـــوعة فيـــه ممـــا أدى إىل دخـــول املــــاء إىل الفجـــوة عـــن طريـــق احللـــول الــــداخلي، 
فانـتفخت ودفعت اهليوىل حنو اجلدار لسيليلوزي.

اء إىل الفجوة العصارية إىل حدوث ظاهرة اإلنـتباج.: يؤدي دخول املالنـتيجة
) : نضع قطعة أخرى من البشـرة اخلارجــية حلرشـفة البصـل البنـفسجــي  يف ٢(تجربة

غ/ل، بــــــني صـــــفيحة  وســـــاترة، مث ٢٠٠قطـــــرة مـــــن حلـــــول ســـــكر القصـــــب تركيـــــزه 

رية احلجــم ذات  تظهــر القطعــة مكونــة مــن خاليــا حتــوي فجــوات صــغالمالحظــة :
لون بنـفسجـي داكن وانـفصال الغشاء اهليـويل عـن اجلـدار السـيليلوزي، إالّ يف بعـض 
الشـكل 

املـويل:

خـلية  في  حـالة  إنـكما ش

جدار  هبكلي

هـيويلغشاء
هـيوىل

وصالت بالمسية

فجـوة  منحصرة
نات لون بنفسجي

د اكن
نــواة

وسط خـارجي
( فراغ)
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:التـفسـير
كيــز العصــارة الفجــوة أقـــل مــن تركيــز حملــول ســـكر القصــب املوضــوعة فيــه، ممـــا إن تر 

أّدى إىل خــروج املــاء مــن الفجــوة إىل الوســط اخلارجـــي عــن طريــق احللــول اخلارجـــي، 

. يف بعض النقاط تعرف بالوصالت البالزمية
: يؤدي خروج املاء من الفجوة العصـارية إىل الوسـط اخلارجــي إىل حـدوث النـتيجة

ظاهرة اإلنكماش.
: مــن خــالل تفســري التجــربتني السابقـــتني نستـنـــتج أّن املــاء ينـتـــقل  مــن اإلستـنـــتاج

الحلول.الوسط األقل تركيزًا إىل الوسط األكثر تركيزًا، تعرف الظاهرة  باسم 
لفيزيائ  لظاهرة الحلولالتفسير ا

لفهم سبـب انـتـقال املـاء نسـتعرض جتربـة فيفـر : إسـتخدم بفيفـر جهـازًا حيتـوي علـى 
غشاء خاص اليسمح إال  مبرور جزيئات املاء فقط ، يطلق علـى هـذا الغشـاء إسـم 
الغشـــاء  نصـــف النــــفوذ. حيـــث إســـتعمال وعـــاء فخـــاري مســـامي حيـــوي حملـــوالً مـــن  

وغمـــــره يف حــــوض بــــه حملـــــول فريوســــيانور البوتاســـــيوم ،٤CuSoكربيتــــات النحــــاس  
Fe(CN)K2 فـــامتألت ثقـــوب الوعـــاء براســـب مـــن فريوســـيانور النحـــاس  ،Fe(Cn)Cu

الـــذي  يلعـــب دور غشـــاء نصـــف نــــفوذ.يوصل اجلهـــاز مبقيـــاس ضـــغط زئبقـــي وميـــأل 
-٤-مبحلول ملحي مركز وملون، مث يوضع يف حوض به ماء مقطر. الشكل 

عود مستوى احمللول امللحي الـذي يـؤدي إىل ارتفـاع مسـتوى : نشاهد صالمالحظة 
عمود الزئبق.

التفسير :
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مبا أن الغشاء نصف النـفوذ يسمح مبرور جزيئات املاء فقـط، فـإن جزيئـات املـاء متـّر 
من احلـوض إىل داخـل اجلهـاز وذلـك بسبــب قـوة اجلـذب الـيت يسبــبها احمللـول املركـز 

يز، تدعى هذه القوة بقوة الضغط احللويلعلى املاء املقطر املنعدم الرتك
( ناجتة عن حركة جزيئات املادة املذابة يف املذيـب )

نظريا تستمر ظاهرة احللول دون توقف مهما اخنفض تركيز احمللول.-
أما من الناحية العملية فاحللول يتوقف وهذا يعود إىل تـشكيل قوة معاكسـة لقـوة -

ن السوائل (ناجتة عن زيادة يف حجم احمللول).الضغط احللويل، تدعى قوة تواز 
يطلــق علــى الوســط األكثــر تركيــزًا وســطًا زائــد التــوتر، بـــينما يطلــق علــى الوســط -

األقل تركيزًا وسطًا ناقص التوتر.     

ق

وعـاء فخاري مسامي
CuSO4بـه 

(كربيتات النحاس)
حوض بـه  حملـول
Fe( CN)K2

(فريوسيانور البوتاسيوم)

اس  ضغط زئبقيمقيـ

راسـب  من 
فريوسـيانـور

النـحاس

مقياس  بفيفر

حملول ملحي ملون
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-٤–الشــكل ائلقوة توازن السو ، ق: قوة الضغط اخللويلق:
النـــتيجة 

انـتـقال املـاء مـن الوسـط النـاقص التـوتر إىل الوسـط الزائـد التـوتر، عـرب غشـاء طبــيعي 
نبـــي أو إصـطناعي، وتــنعدم مبـادالت املـاء يف حالـة يف حالـة تسـاوي التـوتر علـى جا

.الغشاء
حساب الضغط الحلولي :

يتضح لنـا ممـا سـبق أن حركـة املـاء ختضـع إىل قـوة جـذب تـدعى قـوة الضـغط احللـويل 
π=α:د.ن.هـــــ      حيــــث .π

:الضغط احللويل، الوحدة ضغط جوي 
 = ٠,٠٨٢:  ثابت الغازات

Mلرتكيز املويل=: ان  
C

      .-Cالرتكيز الكتلي غ/ل :
-Mالوزن اجلزيئي :

)ع °+ ٢٧٣: درجة احلرارة املطلقة = ( د

: درجة حرارة الوسط مقدرة بالدرجة املئوية.ع °
التـشرد.: عاملهـ  

= التركيز االسموليهـ × ن مالحظة:    
تطبـيق :

مـاء مقطر
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غ/ل فبقيـــت ٨,٨وضـــعت كريـــات دم إنســـان يف حملـــول كلوريـــد الصـــوديوم برتكيـــز 
، علمـــا أن: الـــوزن °م٣٧

.٣٥,٥= cl،   و٢٣= Naاجلزيئي لـ 
يات الدموية احلمراء.أحسب الضغط احللويل للكر -أ )
مــاذا ســيحدث هلــذه الكريــات عنــد وضــعها يف حملــول كلــور الصــوديوم برتكيــز  -ب
غ/ل ويف نـفس الشروط ؟      ١٢
إذا أردنــــا إعــــادة الكريــــات احلمــــراء إىل حجمهــــا الطبـــــيعي باســــتعمال حملــــول -ج)

غ/ل. مـــــا هـــــو تركيـــــز ٨,٨الغلوكـــــوز حوضـــــا عـــــن حملـــــول كلـــــور الصـــــوديوم برتكيـــــز 
ـــوزن اجلزيئـــي.  ـــذي نســـتعمله ؟ علًمـــا أن ال ـــالغرام /لـــرت، ال = ١٢O= Cالغلوكـــوز ب

.١= H، و١٦
مـــاذا تستـنــــتج حـــول العالقـــة القائمـــة بــــني الضـــغط احللـــويل والرتكيـــز الكتلـــي والكتلـــة 

اجلزيئية ؟
تصحيح التطبـيق :

. د.ن.هـπ=αحساب الضغط احللويل للكريات :–أ
٠,٠٨٢) ٥٨,٥/٨,٨) (٢٧٣+٣٧(٢=π◄ ٧,٦٢ض ج=
π

غ/ل ١٢برتكيـــز Na clملعرفـــة حالـــة الكريـــات احلمـــراء، املوضـــوعة يف حملـــول -ب 
حنسب الضغط احللويل هلذا احمللول :

٠,٠٨٢) ٥٨,٥/١٢) (٢٧٣+٣٧(٢=π◄ ١٠,١٢ض ج=π

ــــول  ــــويل حملل ــــز Naclإن الضــــغط احلل ــــا٨,٨برتكي ــــايل تكــــون كري ــــدم غ/ل، وبالت ت ال
احلمراء يف حالة إنكماش.
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تركيز الغلوكوز ب غ/ل : –ج 
M= ن. د.ن.هـ  و π=αلدينا 

C
◄π=α .د .M

C
.هـ

◄٢٧٣+ ٣٧( ١ (C
180

٧,٦٢= ٠,٠٨٢
◄762

0 082
.

.
  x  180

 x 310 x 1
 =C◄ ٥٣,٩٥غ/ل =C

ـتج من خالل حتليل هذه النـتائج مايلي :نستـن
يتـــناسب الضــغط احللــويل طرديــا مــع الرتكيــز الكتلــي وعكســيا مــع الكتلــة اجلزيئيــة -

للمادة املذابة.
اخلالصة :تـقوم اخلاليا احلية مببادالت املاء مع وسطها اخلارجـي عـرب الغشـاء اهليـويل 

الذي له نـفس دور الغشاء اإلصطناعي النصف نـفوذ.

أسئلة التصحيح الذاتي 

للمحاليل التالية ° م٢٠احسب الضغط احللويل يف درجة حرارة -١-التمرين

Na2حملول كربيتات الصوديوم -ا  SO4 غ/ل.٢٣برتكيز
مول/ل.٠,٦٨تركيزه C6H12O2حملول الغلوكوز -ب 
%٥٩كيزه تر CH3CONH2حملول األسيتاحيد -ج 

علما أن األوزان اجلزيئية%١٥برتكيز Naclحملول كلور الصوديوم -د 



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

١٠٢

١٦= O؛     و٣٢= S؛     و ٢٣= Naل 
١= H؛      و ١٤= N؛     و ١٢= Cو 

متثــــل األشــــكال ( أ، ب، ج ) خاليـــا نباتيــــة موضــــوعة يف حماليــــل -II-التمـــرين
ات  البوتاسيوم املختلفة الرتكيز.نـرت 

-ج -الشكل-ب-الشكل-أ-الشكل

غ/ل.٢٥: خلية نباتية موضوعة يف حملول نـرتات البوتاسيوم -أ-الشكل 
غ/ل.٥٠: خلية نباتية موضوعة يف حملول نـرتات البوتاسيوم -ب-الشكل 
باتية موضوعة يف ماء مقطر.: خلية ن-ج-الشكل 

فسر خمتلف احلاالت اخللوية املالحظة.-) ١املطلوب : 
احســــب القيمــــة التـقريـبـــــية للضــــغط احللــــويل للعصــــارة الفجويــــة -) ٢

للخلية يف حالة إتزان 
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ل واألوزان اجلزيئيةKNO3الصيغة الكيميائية انـرتات البوتاسيوم هي : -
١٦ =O١٤؛ و =N ؛ وK =٣٩
III- لدينا أربعة أنابـيـب اختبار حتتوي على قطرتني من دم خروف ازج   وقطـرات

من أكزالت األموينوم ملنع التخثر، نظيف إىل كل أنبوب مايلي :
من املاء املقطر.٣سم١٠األنبوب األول : -
غ/ل.٥برتكيز Naclمن حملول ٣سم١٠األنبوب الثاين : -

غ/ل.٨,٨برتكيز Naclمن حملول ٣سم١٠: ألنبوب الثالث ا-
غ/ل.١٣برتكيز Naclمن حملول ٣سم١٠األنبوب الرابع : -

مث نعرض األنابـيـب لعملية الطرد الكركزي اخلفيف.

ة املبــينة يف الشـكل، اشـرح التغـريات الـيت طـرأت -) 
على الكريات الدموية يف كل أنبوب.

قـــــارن بــــــني ظـــــاهريت اإلنــــــتباج و اإلنكمـــــاش يف الكريـــــات الدمويـــــة احلمـــــراء، -) ٢
واخلاليا النباتية لبشرة حرشفة البصل اليت مرت معنا يف الدرس.

IV- تر مـع احملتـوى اخللـوي، بعـد نضع قطعة من بشرة بتلة يف حملـول متسـاوي التـو
دقــــائق نضــــيف إىل احمللــــول ( الوســـــط اخلارجـــــي ) مــــادة (س) ال تـنـــــفذ إىل داخـــــل 

١٢٣٤االنبوب:      
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اخلاليــا فريتفــع الضــغط احللـــويل للوســط اخلارجـــي فــــنشاهد بدايــة انكمــاش اخلاليـــا. 
نضــيف بعــد ذلــك للوســط مــادة (ع) تـنـــفذ إىل داخــل اخلاليــا. كمــا هــو موضــح يف 

ة:املنحنيات  املوالي

وضح برسومات ختطيطية مظهر اخلاليا البشرية عند الفواصل الزمنية )١
.٣،  ز٢،  ز١ز

انطالقا من تفسري املنحنىالسابق ، إ شرح احلوادث املالحظة.                       -) ٢

لدينا  متعـدد الببـتيد التايل :-٤–التمرين 

خروج املاء
تغري مبادالت املاء                                                                 دخول املاء                              

ضغط حلويل داخلي                           
ضغط حلويل خارجي                                                              ضغط حلويل 

١ز٢ز٣الزمن                               ز

H2N – CH – CO –NH –CH –CO –NH –CH – COOH

( CH2)2                 CH3                  H

           COOH
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من كـم محـض أمينـي يـرتكب؟-1
أعـد كتـابة صيغ  االمحاض االمينية املكونـة لـه قـبل-٣

إرتـباطها مع بعضها  البعض 
ما هـو نـوع احمللـول  الذي يعطـيه هـذا   املتعـدد -٤

الببتـيدي  مـع املــاء ؟
مـا هـي  خـواص احمللـول النـاتـج بإختصار؟-٥

.
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جواب التمرين الرابع
إن عــدم تغــري مســتوى احمللــول يف املقيــاس يــدل علــى عــدم تبــادل املـــاء بــني -١

حللويل
أي 

مـن العالقة السـابقة نستخرج مـا يلي:-٢
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أجوبة  التصحيح  الذاتي

I (غ/ل.لـدينا :٢٣حساب الضغطاحللويل حمللول كربيتـات الصـوديوم برتكيـز –اπ

=α .د .M
C

.ه
α = ٠,٠٨٢= ثابت الغازات
C = ٢٣: الرتكيز الكتلي غ/ل

M = ١٤٢: الكتلة اجلزيئية
°٢٠+ ٢٧٣د: درجة احلرارة بالكالفـن = 

٣هـ: عامل التـشرد = 
π= ٠,٠٨٢) ١٤٢/٢٣) (٢٧٣+٢٠) (٣وعليه :  (

)٠,٠٨٢) ( ٠,١٦) ( ٢٩٣) ( ٣ = (π

π= ١١,٦٧ض.ج 
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مول/ل٠,٦٨ب) حساب الضغط احللويل حمللول الغلوكوز، تركيزه 
)٠,٠٨٢) ( ٠,٦٨) ( ٢٩٣) ( ١ = (π

π= ١٦,٣٣ض.ج 

%٥٩حساب الضغط احللويل حمللول األسيتاميد تركيزه -ج 

)٠,٠٨٢) ( ٥٩/٥٩٠) ( ٢٩٣) ( ١ = (π

)٠,٠٨٢) ( ١٠) ( ٢٩٣) ( ١ = (π

π= ٢٤٠,٢٦ض.ج 

%١٥حساب الضغط احللويل حمللول كلور الصوديوم برتكيز -ذ 

)٠,٠٨٢) ( ٥٨,٥/١٥) ( ٢٩٣) ( ٢ = (◄ π)٠,٢٥) ( ٢٩٣) ( ٢ (
 )٠,٠٨٢ = (π

π= ١٢,٣٢ض.ج 

IIحظة :تفسري خمتلف احلاالت اخللوية املال-) ١
: اخلليـة يف حالـة اتـزان وذلـك لتسـاوي الرتكيـز بــني الوسـط الـداخلي  -ا -الشكل 

للخلية وتركيز احمللول اخلارجـي.
: اخلليــة يف حالــة انكمــاش الوســط اخلارجـــي زائــد التــوتر، ممــا أدى -ب -الشــكل 

إىل حدوث حلول خارجـي
ـتباج، الوسـط الـداخلي زائـد التـوتر ممـا أدى إىل : اخلليـة يف حالـة انـ-ج -الشكل 

حدوث حلول داخلي.
حساب الضغط احللويل للعصارة الفجوية يف حالة اإلتزان.-) ٢
)٠,٠٨٢) ( ١٠١/٢٥) ( ٢٩٥) ( ٢= (π◄ ١١,٨٩ض.ج=π
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III  األنبــوب األول : تظهــر الكريــات مكونــة مــن بقايــا خلويــة تــدل علــى انـــفجارها
ذلك لإلنـتباج التـشديد الناتج عن دخول كمية كبـرية من  املاء.ويعود

إىل زيادة يف حجمها دون انـفجارها فهي منـتبجة.
األنبـــوب الثالـــث : تبـــدو الكريـــات الدمويـــة ذات أحجـــام طبــــيعية ممـــا يـــدل علـــى أن   

ريــات مل تكتســب ومل تفقــد املــاء فهــي حالــة اتــزان، فالوســط الــداخلي للكريــات الك
والوسط اخلارجـي متساويان يف التوتر.

األنبوب الرابـع : تظهـر الكريـات صـغرية احلجـم ذات اشـكال جنميـة يعـود ذلـك إىل 

املقارنة :لي للكريات.الداخ
◄الظاهرة   

▼نوع اخللية 

خاليا حرشفة البصلالكريات الدموية

اإلنـتباج
ــــــــتباج الشـــــــديد  ــــــــتهي اإلن ين

بانـفجار الكريات الدموية
اإلنـــــــتباج حمــــــدود بالضــــــغط الــــــذي 

حيدثه اجلدار اهليكلي

تـقلص احلجم اخللوياإلنكماش
ابتعــاد تـــقلص يف احلجــم الفجــوي و 

الغشـــاء اهليـــويل عـــن اجلـــدار اهليلـــي 
إال يف بعض النقاط.

IV٣،  ز٢،  ز١) مظهر اخلاليا عند األزمنة ز١,

) شرح احلوادث :٢



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

١١٤

: اخلاليـا موضـوعة يف حملـول متسـاوي التـوتر أي أن الضـغط احللـويل ١اللحظة ز-

اليــا تظهــر يف الــداخلي يســاوي الضــغط احللــويل اخلارجـــي. فحركــة املــاء معدومــة واخل
حالة اتزان.

إضـافة املــادة (س) رفـع الضــغط احللـويل اخلارجــي، فخــرج املـاء مــن :٢اللحظـة ز-

اخلاليا بواسطة احللول اخلارجـي فأدال إىل بداية انكماش اخلاليا.
: إضــافة املــادة (ع) إىل الوســط يسبـــب ارتفاعــا جديــًدا يف الضــغط ٣اللحظــة ز-

دى إىل زيـادة يف خــروج املـاء مــن اخلاليـا  لكــن عنـد اللحظــة احللـويل اخلارجــي، ممــا أ
، دخـــول املـــادة (ع) إىل اخلاليـــا عمـــل علـــى خفـــض الضـــغط احللـــويل اخلارجــــي ٣ز

ورفـــع الضـــغط احللـــويل الـــداخلي  الـــذي أدى إىل عـــودة دخـــول املـــاء إىل اخلليـــة مـــن 
جديد.

حالة إتزان ١اخللية يف (ز
)  حالة إنكماش ٣) اخللية يف(ز

أنطر الشكل املقابل)بداية إنكماش٢لية يف (زاخل
جواب التمرين الرابع

إن عــدم تغــري مســتوى احمللــول يف املقيــاس يــدل علــى عــدم تبــادل املـــاء بــني ١-

أي 
مـن العالقة السـابقة نستخرج مـا يلي:-٢
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مـواد المنحلـةمبـادالت ال

الهدف من الدرس :
إظهار نفاذية اخللية للمواد املنحلة. -
التعرف على خواص النفاذية اخللوية.-
التعرف على الطرق الفيـزيائية واحليوية لنفاذية بعض املواد املنحلة.-

ساعات.٠٧المدة الالزمة للدرس :
األمحــــر حملــــول خــــالت بصــــل بنفســــجي أو امللفــــوفالوســــائل الالزمــــة للــــدرس : 

%، ١٥% ، األمحـــر املعتـــدل املخفـــف، حملـــول ســـكر القصـــب ٤األملنيـــوم برتكيــــز
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مــول/ل، حملــول كربيتــات ٢,٥مــول/ل، حملــول األســيتاميد ٢,٥حملــول الفورماميــد 
النحاس، جماهر صفائح زجاجية، ستائر،  جهاز امليـز، ملقط.

ية السنة الثالثة ثانويكتاب العلوم الطبـيعالمراجع الخاصة بالدرس :
تصميم الدرس:

متهيد.-
اإلظهار التجريـبـي ملبادالت املواد املنحلة.-
خواص النفاذیة الخلویة.-

التـفسيـر الفيـزيائي النـتـقال بعض املواد.-
التـفسيـر احليوي النـتـقال بعض املواد.-
أسئلة التصحيح الذايت.-
أجوبة التصحيح الذايت-

ـيد :تـمه-
الحظنــــا يف الــــدرس الســــابق أن اخلليــــة نفــــوذة للمــــاء، فــــإذا كانـــــت نفاذيــــة 
اخللية للماء تـتم عن طريـق احللـول، فكيـف تــتم مبـادالت املـواد املنحلـة، بــني اخلليـة 

ووسطها اخلارجي؟  لإلجابة على هذا التساؤل نقوم بإجناز التجارب التالية  :
اد المنحلة :اإلظهار التجريـبـي لمبادالت المو -٢

نضــع قطعـة صغيـــرة مـن البشــرة اخلارجيـة حلرشــفة البصـل أو بشــرة امللفــوف التجربـة :
%، ٤األمحر على صفيحة زجاجية ضمن قطـرة مـن حملـول خـالت النــشادر برتكيــز 
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النهـاية: إندباجالبداية: إنكمـاش                        
( زوال اإلنكماش)

)%٤خلية بشرة امللفوف األمحر يف حملـول خـالت النشادر (
المالحظــة :

اليــا نالحــظ زوال اإلنكمــاش وتغيـــر لــون الفجــوة إىل 
-١-اللون الفاتح. شكل 

ـــر :  يف البدايــة يعــود انكمــاش اخلاليــا إىل الوســط اخلــارجي (حملــول خــالت التـفسي
النـشادر) عن طريق احللول اخلارجي.

خالت النـشادر إىل اخلاليا.دخولق احللول الداخلي الناتج عن طري
اخللية نفوذة للمواد املنحلة.النـتيجة : 

خواص النفاذية الخلوية :-٣

حلول  داخلي
حلول  خارجي
فجوة منكمشة

فجوة مندجبة
هـيولة

اجلدار اهليكلي



العلوم الطبيعية٣٢٤/١

١١٨

تـتحكم اخللية احلية يف نفاذية مواد عديدة منحلة يف املاء بسـرعات خمتلفـة 
بدراســــة يف حــــني متنــــع نفاذيــــة بعــــض املــــواد األخــــرى، و املتعــــرف علــــى ذلــــك نقــــوم 

مظاهر النفاذية اخللوية التالية :
النفاذية الموجهة :-ا 

ننجز التجربة على ثالث مراحل.التجربة :
نضع قطعة من البشرة الداخلية حلرشفة البصل يف زجاجة سـاعة *المرحلة األولى :

% لألمحـــر املعتــــدل ٠,٠٥% ( الرتكيــــز ٠,٠٥
أ. مث نقـــوم بـــالفحص ٢ء اخلاليـــا حيـــة، فهـــو ملـــون حيـــوي ). شـــكل يســـمح بإبقـــا

تلـــون الفجـــوة العصـــارية بـــاللون األمحـــر ممـــا يـــدل علـــى دخـــول األمحـــر المالحظـــة : 
املعتدل إىل داخل اخللية.

نأخــذ القطعــة الســابقة نضــعها يف زجاجــة ســاعة حتتــوي علىاملــاء *المرحلــة الثانيــة : 
وبعـــد نصـــف ســـاعة مـــن الـــزمن نفحـــص القطعـــة مـــن جديـــد املقطـــر (الرتكيــــز صـــفر) 

-ب-٢
تظهــر فجــوات اخلاليــا ملونــة دومــا بــاللون األمحــر ممــا يــدل علــى عــدم  المالحظــة :

خروج األمحر املعتدل إىل الوسط اخلارجي (حملول سكر قصب).
ة  نضــع قطعــة مــن بشــرة حرشــفة البصــل ملونــة يف زجاجــة ســاع*المرحلــة الثالثــة : 

جـ-٢حتتوي على ماء ساخن جداً وذلك لبضعة دقائق. شكل 
نالحظ تلون املاء باللون الوردي مما يدّل على خروج قسم مـن األمحـر المالحظة :

املعتدل إىل الوسط اخلارجي ( املاء الساخن ).
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مـاء ساخن جداً %)                 مـاء مقطر                      ٠,٠٥أمحر معتدل (

زجاجة ساعة

البشرة ملونة                  جـ   البشرة ملونة-بشرة حرشفة بصل              ب-أ

-٢-الشــكل
ج يعـــود تلـــون املـــاء بـــاللون الـــوردي إىل قــــتل اخلليـــة بفعـــل احلـــرارة  وخـــرو التـفسيــــر :

قسم من األمحر املعتدل إىل الوسط اخلارجي نـتيجة فقد الغشاء اخللوي حليويته.
نستـنـتج من جتـارب السـابقة، أن األمحـر املعتـدل ينفـذ بسـرعة إىل  داخـل :النـتيجة

الفجــوة العصــارية، واليســـمح لــه بــاخلروج، يطلـــق علــى هــذه  النفاذيـــة اخللويــة إســـم 
بخاصــــية ســــاً لألمحــــر املعتـــدل فتــــدعى هــــذه . يــــنجم عنهـــا تكدالنفاذيـــة الموجهــــة

التجميع.

النفاذية التـفاضلية :-ب 
نضــــع ثــــالث قطــــع مــــن البشــــرة اخلارجيــــة حلرشــــفة البصــــل، ملونــــة طبـــــيعيا تجربــــة :

%  مثّ نفحــــص القطعــــة ٢٠(صــــبغة انـــــتوسانية) يف حملــــول ســــكر القصــــب برتكيـــــز 

ا.نالحظ انكماش اخلاليالمالحظة :
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مــول/ل ونضــع ٢,٥برتكيــز HCONH2نضـع القطعــة الثانيـة يف حملــول الفورماميــد -
مــول/ل. حنــدد زمــن ٢,٥برتكيـــز CH3CONH2القطعــة الثالثــة يف حملــول األســيتاميد 

والثالثـة إالّ نالحـظ زوال إنكمـاش اخلاليـا تـدرجييا يف القطعتـني الثانيـة  المالحظة :
ــــد اكــــرب مــــن ســــرعة زوال  أن ســــرعة زوال إنكمــــاش اخلاليــــا املوضــــوعة يف  الفورمامي

انكماش اخلاليا املوضوعة يف اإلسيتاميد.
يعــــود  زوال اإلنكمــــاش اىل دخــــول كــــل مــــن مــــادة الفورماميــــد       و التـفسيـــــر :

ــــــــــك ألن     ــــــــــد تكــــــــــون أكــــــــــرب وذل ـــــــــــر أن ســــــــــرعة دخــــــــــول الفورمامي األســــــــــيتاميد غي
).٥٩) وهو أقل وزن األسيتاميد املـقدر بـ (٤٥وزنه اجلزئي (

تـــنفد املــواد املذابــة ذات اجلزيئــات الصــغرية قبــل ذات اجلزيئــات الكبـيـــرة. النـــتيجة :
النفاذية التـفاضلية.يعرف هذا باسم 

النفاذية اإلختيارية :-ج 
مــواد أخــرئ، و يتضــح هــذا جليــا يف متــتص اخلاليــا احليــة بعــض املــواد املنحلــة، دون 

األوبار املاصة احلية.
عنــــد غمــــر جــــذور حبــــوب القمــــح املنـتـــــشة يف حملــــول طرطــــرات النـــــشادر لتجربــــة :

املعتدلــة، وأخــرئ يف كحــول النـــشادر، فاجلــدور املغمــورة يف حملــول ططــرات النـــشادر 
NH4املعتدلة، متتص شوادر 

ر املغمـورة يف وشوارد الطرطـرات بــينما ال متـتص اجلـدو +
NH4حملول كلور النـشادر سوى شوارد  

. نفهم من هنا وجـود انــتخاب أو اختيـار +
ــــةللعناصــــر املمتصــــة. تــــدعى الظــــاهرة ب ــــة اإلختياري ــــة النفاذي ــــة حيوي ، وهــــي عملي

تـتطلب طاقة
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تــــقوم اخلليـــة بنــــشاط حيـــوي يكـــون مصـــحوبا باســـتهالك طاقـــة ال دخـــال النــــتيجة :
.بعض املواد دون أخرى

آلية مبادالت المواد المنحلة :-٤
تـتم مبادالت املواد املنحلة عرب األغشية عن طريق ظواهر فيـزيائية وحيوية.

التـفسيـر الفيـزيائي النـتـقال بعض المواد :-ا 
تـنـتـقل بعض املواد املنحلة عرب األغشية عن طريق ظواهر فيـزيائية.

:الميـز
ته العريضة بغشاء نفوذ، نضع فيه حملول ملحي حنضر أنبوبا قمعيا أغلقـت فوه

مركز من كربيتات النحاس (ذو لون األزرق) مث نغمر األنبوب يف حوض به ماء 
.-٣-مقطر كما هو موضح يف الشكل 

جهاز الميز                     بداية التجربة

نالحظ بعد فرتة من الزمن تلون ماء احلوض باللون األزرقا المالحظة :
التـفسيـر :

CuSO4حملول 
مـاء  مقطر

غشاء نفوذ
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يعود تلون ماء احلوض إىل مرور كربيتات النحاس مـن األنبـوب القمعـي إىل احلـوض 
ـــز املــاد ـــقال حــىت يتســاوى تركي ة  املذابــة  يف  عــرب الغشــاء النفــوذ و يســتمر هــذا اإلنـت

الوسطني.
تـنـتــــقل بعـــض املـــواد املذابـــة مـــن الوســـط األكثـــر تركيــــزا إىل الوســـط األقـــل النــــتيجة :

الميـز.تركيـزا. أي حسب تدرج الرتكيـز . تعرف هذه الظاهرة باسم 
يتضح لنا مما سبق أّن تبدل لـون الفجـوات الـيت شـاهدناها تـدل علـى أن خـالت -

اهليكلي والغشاء اهليـويل واهليـوىل وتـنـتــشر يف الفجـوة العصـارية، النـشادر تعرب اجلدار 
مـــن الوســـط ذي الرتكيــــز املرتــــفع حنوالوســـط ذي الرتكيــــز املـــنخفض.إذن قابليـــة نفـــوذ 
اخلليــة يف هــذه احلالـــة خيضــع إىل قـــانون امليـــز.يعرف هـــذا النقــل بالنقـــل غيـــر الفعـــال 

ها :فهو اليتطلب طاقة وتـتحكم فيه عدة عوامل من
تـتـناسب سرعة  االنتـقال عكسـيا مـع حجـم اجلزيئـات فكلمـا  حجم الجزيئات :-

كانـت اجلزيئات أصغر كلما انـتـقلت بسرعة أكرب.
إن  سرعة  مـرور  اجلزيئـات  عـرب الغشـاء  النفـوذ تــتناسب طرديـا تدرج التركيـز : -

مع فارق الرتكيـز هلذه اجلزيئات على جانيب الغشاء.
ـر الحيوي إلنـتـقال بعض المواد :التـفسي–ب 
هل خيضع دوما نقـل املـواد املذابـة مـن الوسـط األكثـر اإلنـتـشار المسَهل :ث-١

تركيـزا إىل الوسط األقل تركيـزا إىل ظاهرة امليـز ؟
لإلجابة على هذا التساؤل نعرض التجربة التالية :

غلوكـــوز مشـــع Dتوضـــع كريـــات دمويـــة محـــراء مستخلصـــة مـــن دم إنســـان يف حملـــول 
ـــة  ــــبقى دومـــا أكـــرب مـــن تركيــــز الكريـــات الدموي ــــز احمللـــول حبيـــث ي وحيـــافظ علـــى تركي
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احلمـــراء.مث نقيســـت كميـــة االشـــعاع الـــيت تـــدخل اىل الكريـــات احلمـــراء  يف الوحـــدة 
الزمنية و بالنسبة لكل تركييز  من الغلوكوز و قد ترمجت النتائج اىل املنحىن التـايل:

تـفسيـر المنحنى :
غلوكــوز املشــع إىل داخــل الكريــات احلمــراء يتـــناسب طرديــا مــع Dإن ســرعة دخــول 

تركيــزه يف الوسـط اخلـارجي إىل أن تصـل ســرعة التـدفق إىل القيمـة (ن) عنـدها تثبــت 
غلوكـــــــــوز إىل الكريـــــــــات مهمـــــــــا زاد تركيــــــــــز هـــــــــذا األخيــــــــــر يف Dســـــــــرعة دخـــــــــول 

غلوكوز يتم بواسطة Dقل الوسطاخلارجي، مما يدل على أن ن
و تـــــفسر زيــــادة ســــرعة بالبرميــــازنواقــــل غشــــائية نوعيــــة مــــن طبـــــيعة بروتـــــنية تعــــرف 

التدفق، بزيادة عدد النواقل املتدخلة وعند النقطـة (ن) تثبـت سـرعة التـدفق وهـو مــا 
المسّهل.باإلنـتـشاريدل على تـشغيل مجيع النواقل، تعرف هذه الظاهرة ب 

التدفق

الرتكـيز
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:النقل الفعال-٢
غيـــر متسـاٍو علــى +Kaو الربوتاسـيوم +Naمـن املعـروف أّن تــوزع شـارديت الصــوديوم 

جانبـي الغشاء اهليويل خللية حية.ولتوضيح ذلك نعرض التجربة التالية : 
وكميــــة ° م٣٧يف شـــروط التجريـبــــية النظاميــــة واملتمثلـــة يف درجـــة احلـــرارة التجربـــة :

غ/ل، نقــوم بوضــع كريــات دمويــة محــراء ١ســكر عنــب يف املصــورة (البالزمــا) تعــادل
ونــرتك التجربـة ملـدة زمنيـة، مث نقـوم *Naيف املصورة واليت حتتوي على صوديوم مشـع 

Na+.عادي
المالحظة :

املشع يف الكريات الدموية تدرجييا ويظهر هذا اإلشعاع يف املصورة.*Naيتـناقص 
ــــر : مـــن الوســـط الـــداخلي (كريـــات الدمويـــة) إىل الوســـط Naـنـتــــقل شـــورد تالتـفسي

اخلارجي (املصورة).
إن معايـرة نسبة تركيـز شوادر الصوديوم داخل الكرية الدموية احلمـراء ونسـبتها يف -

املصورة وهذا يف الشروط النظامية السابقة أعطت النـتائج التالية :
وحدة١٤٥املصــورة:  ،وحدة١٥الكريات الدموية احلمراء : 

ـــقال شــوارد النتيجــة  ـــز إىل +Na: أن انـت تـــتم عكــس تــدرج الرتكيـــز أي مــن أقــل تركي
أعلى تركيـز (عكس قانون امليـز)

السؤال املطروح.-
كيف تـفسر آلية هذا النوع من النقل ؟لإلجابة على هذا التساؤل نعـرض التجـارب 

التالية :
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م وخاليـة °٣٧نضع كريـالتجربة األولى :
مـن الغلوكــوز أي تركيـــزه صـفر غ/ل. وبعــد مــرور مـّدة مــن الــزمن نقـيس نســبة شــوارد 

Na+         .داخل الكرية ويف املصورة
بـني الكريات الدموية واملصورة.+Naوجود توازن يف توزع شادر المالحظة :

التـفسيـر
مـــــن الكريـــــات الدمويـــــة احلمـــــراء إىل املصـــــورة وبالتـــــايل +Naد توقـــــف انـتــــــقال شـــــوار 

أصــبحت العمليــة خاضـــعة لقــانون امليــــز أي يف إجتــاه تــدرج الرتكيــــز وهــذا يف غيـــاب 
مصدر للطاقة مثل الغلوكوز.    

مـــن الكريـــات الدمويـــة احلمـــراء (أقـــل +Naتــــتطلب عمليـــة انـتــــقال شـــوارد النــــتيجة :
ثر تركيـزا) توفر مصدرًا للطاقة مثل الغلوكوز.     تركيـزاً) إىل املصورة (أك

التجربة الثانية :
وبعــد مــرور مــّدة زمنيــة نقــيس نســبة °. م٢غ/ل ويف درجــة حــرارة ١غلوكــوز برتكيـــز 

داخل الكريات احلمراء ويف البالزما.        +Naشوارد 
بـني الكريات احلمراء والبالزما.      +Naوجود توازن يف توزع شوارد المالحظة :
التـفسيـر :

ـــر قــادرة علــى طــرح شــوارد  إىل البالزمــا +Naالكريــات الدمويــة احلمــراء أصــبحت غي
تــتوقف يف +Naوبالتايل أصبحت العملية خاضعة لقانون امليـز، أي أن عمليـة طـرح 

ة ممـا يـدّل علـى وجـود نواقـل غشـائية متخصصـة مـن طبــيعة درجات احلرارة املنخفضـ
بروتينية (إنزميات غشائية) حساسة للحرارة.

نعيــد التجربــة الســابقة يف الشــروط النظاميــة مــع إظافــة مــادة فلــورور التجربــة الثالثــة :
وهــذا يف الدقيقـة الثالثـة مثّ نضـيف مــادة ATP) الـيت تثـبط تركيــب NaFالصـوديوم ( 

Naنسبة  
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الدقيقة اخلامسة والنـتائج احملصل عليهاملخصة يف املنحىن البــياين التـايل يفATPال 
:

تحليـل المنحنى:
+Naنالحظ تدفق ( خروج ) كبـيـر ومعترب وثابت لشوارد ٣ز-٠من ز-

) نالحـظ اخنفـاض سـريع يف تـدفق شـوارد NaF، عنـد إضـافة مـادة ( ٣ويف اللحظة ز
Na+عند إضافة مـادة الــ ٥لحظة ز، ويف الATP نالحـظ عـودة تـدفق شـواردNa+

+Na، ممـا يـدل علـى أّن نقـل ATPمثّ ينخفض التدفق مـن جديـد بعـد نفـاذ كميـة الــ 

مــن الكريــات احلمــراء إىل البالزمــا يف اجتــاه عكــس تــدرج الرتكيـــز يتطلــب اســـتعمال 
لذا يدعى هذا النقل بالنقل الفّعال.ATPطاقة 

صة :الخال
يتمثـــل النقـــل الفعـــال فـــي انـتــــقال الشـــوارد فـــي اتجـــاه عكـــس تـــدرج التركيــــز، 

.ATPويتطلب تدخل انزمات غشائية واستهالك طاقة على شكل 
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أسئلة التصحيح الذاتي :

I (-ية احلية.أذكر بعض طرق انـتـقال املواد املذابة عرب الغشاء اهليويل للخل
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II (-.قارن بـني امليـز و اإلنـتـشار املسهل
III (– عند وضـع ملونـات متــنوعة يف أحـواض مملـوءة باملـاء. نالحـظ تلـون احلـواض

بسرعات خمتلفة. كيف تفسر ذالك؟
VI (- لغـــرض دراســـة بعـــض مظـــاهر اخلليـــة أجرينـــا التجربـــة التاليـــة : وضـــعنا ثـــالث

حماليـل مائيـة خمتلفـة، حتتـوي علـى التـوايل املـواد : قطع من بشرة خلية بتلـة يف ثـالث 
س ، ص ، ع. حتــــت ظــــروف جتريـبـــــية واحــــدة ودرجــــة حــــرارة ثابتــــة نقــــيس احلجــــم 

دقائق.النــتائج احملصـل عليهـا مدونـة يف ١٠الفجوي بالنسبة إىل احلجم اخللوي كل 
اجلدول التايل :

نسبة   احلجم الفجوي     الزمن:د
إ ىل احلجم اخللوي 

د٥٠د٤٠د٣٠د٢٠د١٠د٠

٦٠%٦٠%٦٠%٦٠%٦٠%٥٠المحلـول   س
%

٥٠%٥٠%٤٠%٢٠%٣٥%٥٠المحلـول   ص
%

١٠%١٠%١٠%١٠%١٠%٥٠المحلـول   ع
%

ماهي الظواهر اخللوية اليت ترغب يف دراستها ؟-١
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ملذا اخرتنا خاليا بتلية ؟-٢
احلجــم الفجــوي بالنســبة إىل احلجــم اخللــوي بداللــة ارســم املنحيــات الــيت متثــل-٣

ماذا ميكنك قوله عن املواد ( س ، ص ، ع ) بالنسبة لرتكيزها؟-٤
مانوع النفاذية اخللوية اليت مت اظهارها يف هذه التجربة ؟ فسر ذلك ؟-٥

V (- ،ضــــمن قطــــرة مــــن حملــــول أزرق وضــــعت وبــــرة ماصــــو بـــــني صــــفيحة وســــاترة
الكريـزول ( ملون حيوي ).

تلون اجلزء املركزي من اخللية بسرعة 
.  -١-وبشدة باألزرق. انظر الشكل 

بـينما يـبقى الوسط اخلارجي
بلون أزرق خفيف.

-
ظ عدم تغيـرها ( أي يـبقى اجلزء املركزي شديد األزرقاق.نالح

أعد الرسم بدقة. وضع عليه البـيانات الضرورية. أعط عنوانا مناسبا للرسم.-ا 
اعتماًدا على املعلومات املعطاة، مانوع النفاذية اخللوية اليت ّمت إظهارها ؟-ب 

أجوبة التصحيح الذاتي :
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Iـنـتـقل بعض املواد املذابة عرب الغشاء اهليويل للخلية بظـواهر فيــزيائية حبتـة كامليــز، ) ت
بــــينما يتطلـــب انـتــــقال بعـــض املـــواد األخـــرى تـــدخل حيويـــة اخلليـــة واســـتهالك طاقـــة  

كاإلنـتـشار السهل و النقل الفعال.
II (-: يــــزا إلىل يتمثـــل يف انـتــــقال جزيئـــات املـــذاب مـــن الوســـط األكثـــر تركالميــــز

الوسط األقل تركيـزا ( ظاهرة فيـزيائية ).
ـــــشار المســــهل :- يشــــبه امليـــــز و ال خيتلــــف عنــــه إالّ بوجــــود نواقــــل نوعيــــة اإلنـت

مساعدة ومسرعة يف العملية، يدعى باإلنـتـشار املسهل ( ظاهرة حيوية ).
IIIكانــت ) يـرجع اختالف سرعة تلون األحواض إىل حجم اجلزيئـات امللونـة فكلمـا

اجلزيئات امللونة أصغر كلما كانـت سرعة اإلنـتـشار أكرب.
IV (الظواهر اخللوية املرغوب دراستها : املبادالت اخللوية.-) ١
٢ (-

ها.اإلنـتوسياتية وهذا يسهل علينا تـتبع التغيـرات اليت تطرأ علي
رســم  املنحنيات:

حتليل املنحنيات السابقة:

ا ملنحىن(س)
املنحىن(ص)

املنحىن(ع)

٥٠٤٥٤٠٣٠٢٥٢٠١٥١٠٥

نسبة احلجم الفجوي
إىل احلجم اخللوي

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
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:يُظهر هذا املنحىن زيادة يف احلجم الفجوي حـىت القيمـة منحىن حملول املادة (س)
% ، ثبات احلجم عند هذه القيمة رغم الزيادة يف الرتاكيـز.٦٠

ملنحىن إىل قسمني.: ميكن تـقسيم هذا امنحىن حملول املادة (ص)-
وفيه قل احلجم الفجوي ممـا يـبــني أن تركيــز هـذه األوسـاط أكـرب مـن القسم األول

تركيـز اخللية.
أما القسم الثاين

األول نــتيجة تعادهلــا مــع الوسـط اخلــارجي ونفســر ذلــك بـأن الغشــاء اخللــوي يســمح
جلزيئات املادة (ص) بالدخول إىل اخللية.

:يظهــر هــذا املنحــىن نقًصــا شــديًدا يف احلجــم الفجــوي منحــىن حملــول املــادة (ع)-
% ممــا يــدل علـى أن الغشــاء اهليــويل مل يسـمح جلزئــات املــادة ١٠وثباتـه عنــد القيمـة 

(ع) بالنفاذية.

مما سبق ميكن أن نستـنـتج :-٤
تركيـز أقل من الوسط الداخلي.حملول املادة (س) ذو -
حملول املادتني (ص) و (ع) هلما تركيـز أكرب من الوسط الداخلي.-
على ضوء النـتائج احملصل عليها من حتليل املنحنيات، تبـني أن الغشـاء اهليـويل -٥

يوجه وينظم املبادالت اخللوية.
نفاذيـــة  جزيئـــات الغشــاء اهليـــويل مســـح بنفاذيــة جزيئـــات املـــادة (ص) ومل يســمح ب-

املادة(ع) أي اننا يف حالة نفاذية إختيارية
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V ١-بـيانات الشكل -) ا-
جدار هيكلي-١
هيوىل.-٢
نواة.-٣
فجوة عصارية.-٤
العنوان : خلية وبرية يف حالة إنـتباج.- 

النفاذيــة الــيت تـــم إظهارهــا هنــا هــي النفاذيــة املوجهــة إذ قامــت اخلليــة خباصــية –ب 
ميــع، حيــث أدخلــت أزرق الكريـــزول ومل تســمح لــه بــاخلروج، ممــا يؤكــد تــدخل التج

حيوية الغشاء اهليويل.

مقرالمبادالت الخلویة وطرق إنـتـقال المواد

الهدف من الدرس : 
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التعرف على بنية الغشاء اهليويل واألغشية الداخلية  للخلية.-
الغشاء اخللوي.التعرف على طرق نقل املواد عرب -
اظهار العالقة الوظيفية والبنيوية بـني الشبكة الفعالة  وجهاز كوجلي -

و اجلسيمات احملللة 
ساعات.٠٥المدة الالزمة للدرس :

الوسائل الالزمة للدرس 
-
جهاز  كوجلي واجلسيمات احملللة.وثائق وصور للشبكة الفعالة،-
وثائق وصور توضح طرق نقل املواد عرب الغشاء اهليويل.-

كتاب العلوم الطبـيعية السنة الثالثة ثانويالمراجع الخاصة بالدرس :
تصميُم الدَّرس

تمهید.-

بنية الغشاء اهليويل.-
طرق انـتـقال املواد عرب الغشاء اهليويل.-
ية الداخلية.األنظمة الغشائ-
أسئلة التصحيح الذايت.-
أجوبة التصحيح الذايت.-

تمهيد :
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عرفــــنا مـــن خـــالل دروســـنا الســـابقة أن اخلليـــة تــــقوم مببـــادالت مـــع الوســـط 

اآلن علينـا أن نــتعرف علـى بنيـة هـذا الوسط اخلارجي إىل داخل اخللية و العكس. و 
الغشاء وطرق انـتـقال املواد عربه.

بنية الغشاء الهيولي :

اإللكــرتوين فإنــه يـــبدو مكّونــا مــن ثــالث وريقــات . وريقـــتان عامتتــان يـــبلغ مســك كــل 
انـــغسرتوم ٣٥يقــة نيـــرة وســطية يـــبلغ مسكهــا حــوايل انـــغسرتوم وور ٢٠منهمــا حــوايل 
.-١–انظر الشكل 

-١-الشكل
ولتـفسيـر هذه البنية فقد اقـرتحت عّدة فرضيات نذكر منها :

م :١٩٣٦نموذج دانيالي و داوسن سنة 
يفـــرتض هـــذا النمـــوذج أّن الغشـــاء اهليـــويل مكـــون مـــن طبقــــتني مـــن الدســـم 

ية، تـــتوضع األقطــاب الكارهــة للمــاء حنــو الــداخل واألقطــاب احملبــة للمـــاء الفوســفور 
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حنـــو الســـطح اخلـــارجي للخليـــة. حتـــاط الطبقـــة املضـــاعفة (الفوسفوليـبــــيدية) بطبقــــتني 
.-٢–بروتينيتني خارجة و داخلية  انظر الشكل 

م :١٩٧٣نموذج سنجر و ينكولسن سنة 
يقــــرتح هـــذا النمـــوذج أن الغشـــاء اهليـــويل مكـــّون مـــن طبقــــتني مـــن الدســـم 
الفوســفورية تـــتخللهما بروتينــات كرويــة بأحجــام خمتلفــة، وأوضــاع متباينــة ويف حركيــة 

.الفسيفسائي المائعداءمة، فيطلق على هذا النموذج 

بروتني خارجي           جذور سكرية        بروتينات سكرية         

كوليستريول          فوسفولبيد            بروتني ضمين
نموذج سنجر و نيكولسن: الفسيفيسائ المـائع

قطب حمب للمـاء
قطب كاره  للمـاء

قطب كاره  للمـاء
قطب حمب للمـاء

نبـروتيـ

فوسفولبيد
فوسفولبيد

بـروتيـن
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مبقارنـــة النمـــوذجني فيمـــا خيـــص نفاذيـــة املـــاء، فـــإن منـــوذج دانيـــايل وداوســـن 
ــــيت حتتــــوي علــــى أقطــــاب كارهــــة للمــــاء، الــــذي يقـــــرتح اســــتمرارية ا لطبقــــة الدمســــة ال

اليـفسر نفاذية املاء عرب هذا الغشاء  وعليه يكون هذا النموذج غري مقبـول.
بــــــينما منـــــوذج ســـــنجر ونيكولســـــن الـــــذي يقــــــرتح عـــــدم اســـــتمرارية الطبقـــــة 
الفوسفوليـبــــــيدية الـــــيت تــــــتخلها جزيئـــــات بروتينيـــــة يســـــمح بنفاذيـــــة املـــــاء عـــــرب هـــــذه 

تينات احملبة للماء أو عرب الفراغات فيما بينهاالرب 
وجتربة التهجني اخللوي املـوالية تثبت فرضيـة  الفسيفيسائ  املـائع :

التجربة :
حنضر خلية إنسان وخلية فأر، يتميـز غشاء كل خلية بربوتينات غشائية نوعية 

ة مفلـورة (مولدات ضد) ميكن تأثيــر (وسـم) هـذه الربوتينـات بإضـافة أجسـام مضـاد
(فلورة محراء اخللية اإلنسان، وفلورة خضراء اخللية الفأر).

نقـــوم بتهجـــني اخلليتـــني (دجمهمـــا بإضـــافة فـــربوس ســـنداي) يف وســـط مغـــذي، عنـــد 
ـــز إىل منطقـــتني ٥فحــص اخلليــة اهلجينــة بعــد مــرور  د نالحــظ أن غشــاء اخلليــة متمي

(نصف كرتني).
قــة، يالحــظ تــوزع متجــانس للتـــفلور دقي٤٠خضــراء ومحــراء. ومــع مــرور الــزمن ز = 

علـــى ســـطح اخلليـــة اهلجينـــة، ممـــا يـــدل علـــى أن املكونـــات الربوتينيـــة للغشـــاء اهليـــويل 
متحركة عرب جزيئات الدسم الفوسفورية.

وبالتــــايل ميكــــن القــــول أّن الغشــــاء مكــــون مــــن طبقـــــتني مــــن الدســــم الفوســــفورية -
متباينـــــــة ( ذات مظهـــــــر تــــــــتخللهما بروتينـــــــات كرويـــــــة بأحجـــــــام خمتلفـــــــة و أوضـــــــاع

فسيفسائي ) وهذه اجلزيئات يف حركية دائمـة ( فالغشـاء ذو بنيـة مائعـة ) لـذا يطلـق 
.-٤-على هذا النموذج " الفسيفسائي املائع ". أنظر الشكل 
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خلية إنسان                                       خلية فـأر
ضد نوعيةمولدات 

أجسام مضادة مفلورة نوعية

اخللية اهلجينة
دق٥بعد 

الحظ تغري مواقع
مولدات الضد

دق  ٤٠بعد (وهي بروتينات      
غشـائية )
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ــــــات فرضــــــية ســــــنجر و ٤-شــــــكل  ــــــة التهجــــــين الخلــــــوي إثب تجرب
نيكولسن

طرق انـتـقال المواد عبر الغشاء الهيولي :-٣
يتم نقل املواد عرب الغشاء اهليويل بطرق متعددة :

ـتـقل عرب الثقوب الربوتينية للغشاء اهليويل بواسطة ظاهرة احللولفاملاء ين-
بـينما يتم نقل بعض املواد املنحلة بإحدى الطرق التالية :- 
، فهــو يــتم عــرب طبقــيت  الدســم املفســفرة  نقــل املــواد القابلــة للــذوبان يف الدســم-ا 

للغشاء اهليويل و بـواسطة ظاهرة االنتشـار احلـر.
فهــي تـــنقل عــرب األجــزاء الربوتينيــة (قنــوات اد  القابلــة للــذوبان يف املــاءنقــل املـــو ب  

بروتينيــة) للغشــاء اهليــويل، أو مبســاعدة انزميــات غشــائية تعــرف  بالربميــاز تلعــب دور 
–٥–نواقل (اإلنـتـشار املسهل) شكل 

إن كل الطروق السابقة الذكر تـتم دون استهالك طاقة لذا يعـرف هـذا النـوع مـن -
.بالنقل غيـر الفعاللنقل  ( االنتشار احلر و االنتشـار املسهـل) ا
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مرور اجلزيئات القابلة         مرور  املاء  واجلزيئات الصغرية         مرور بعض اجلزيئات
للإلحنالل يف الدسـم            الــذائبة  فيـه                   بواسطة النواقل (الربميياز)

طـرق النقـل غري الفعال( بواسطة االنت٥الشكـل:
يـــتم  عكـــس تـــدرج الرتكيــــز، أي مـــن نقـــل الشـــوارد و بعـــض اجلزيئـــات الصـــغرية-جــــ

الوسط ناقص التوتر إىل الوسط زائد التوتر، و هذا بتدخل بروتينات غشائية 

قل الفعالطرق الن٦الشـكل 
ـــــقل باســــتمرار علــــى جهــــيت الغشــــاء اهليــــويل أو بتـــــشكيلها لقنــــوات (اينوفــــور =  تـنـت

بالنقـل ممرات) عرب الغشـاء اهليـويل مـع اسـتهالك طاقـة. يعـرف هـذا النـوع مـن النقـل 
أ ٦-. الشكل الفعال

:القتناص و االطراح اخلـلويا-د
للخلية القدرة االقتنـاص اخلـلوي:- ١- 

سائلة جزيئات  صلبة  أوعلى إدخال 
حبدوث  تغيـرات  يف  الغشاء اهليـويل
.تدعى الظاهرة باإلقـتـناص اخللوي،

وهي منط من النقل الفعال، مع العلم أنه

جسم
خارجي
ليزوزوم

إخنماص

فجوة بالعة
إلتحام

فجوة هاضمة
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إذا كان النقل يتعلق مبادة صلبة، تدعى
العملية   البلع  اخللوي .أما  إذا  كان

النقل يتعلق مبادة سائلة فتدعى العملية 
-٧–باجلرع اخللوي ". وقد مسح الفحص                 الشـكل ' 

تـتمثل يف التصاق اجلزيئات بسطح الغشاء اهليويل. ::مرحلة سلبـية
الهیولى.            مرحلة فعالـة : تـتمثل في إدخال الجزیئات بانخماص الغشاء الهیولي، وتـشكل فجوة ضمن -

-٧-أنظر الشكل 
يــتّم إطــراح املــواد املصــنعة يف اخلليــة أو الفضــالت بواســطة ظــاهرة اإلطــراح اخللــوي :

-٨اإلطراح اخللوي وهي عملية معاكسة لإلقـتـناص اخللوي. أنظر الشكل 

اإلطراح اخللوي-٨-الشكل 

األنظمة الغشائية :-٤

نـواتج  اإلطراح

حويـل إطراح

هاز  غـوجليج

شبكة هيولية
فعـالة

نـواة
ميتوكونـدري
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اليقــــــتصر دور الغشـــــاء اهليـــــويل يف اإلحاطـــــة باخلليـــــة فقـــــط، بـــــل ميتـــــد إىل 
داخلها ليحيط مبعظم العضيات اخللوية، مما يدل علـى وجـود اسـتمرارية بــني أغشـية 
اخلليــة وهــذا مــايعرف باألنظمــة الغشــائية، وهــو مايؤكــد لنــا وجــود متاثــل عــام يف بنيــة 

ـــر أنــه يوجــد اخــتالف يف نســب املك ــمك لكــل األغشــية، غي ونــات الكيميائيــة والسُّ

الشبكة الهيولية :-أ-
ــــــب والكييســـــات  ـــــة علـــــى شـــــكل مجلـــــة مـــــن األنابـي تظهـــــر الشـــــبكة اهليولي
املسطحة واملتـفرعة تـنـتـفخ الكييسات يف بعض املناطق مشّكلة حويصـالت انـتــقالية 

يـــة الغشـــاء اهليـــويل، متيــــز الشـــبكة اهليوليـــة حيـــيط بالشـــبكة اهليوليـــة غشـــاء لـــه نفـــس بن
مبظهرين :

شبكة فعالة (حمببة) يوجد على سطحها خبـيـبات ريـبـية.-
٩شبكة ملساء اليوجد على سطحها حبـيـبات ريـبـية. أنظر الشكل -

ريبوزومات

حويصيالت
شبكة هيولية
فعالة(حمببة)

شبكة هيولية
ملـساء
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بنية الشبكة اهليولية-٩–الشكـل 
دورَها . :

الشـبكة اهليوليـة الفعالـة مقـرا لتــشكيل الربوتـني، لوجوداحلبـيــبات الريـبــية علـى تعترب -
أغشيتها.

بـينما تساهم الشبكة امللساء يف تـشكيل املواد الدمسة.-
كمـــا تــــنظم الشـــبكة اهليوليـــة نقـــل وخـــزن املـــواد املصـــنعة باخلليـــة أو املمتصـــة مـــن -

الوسط اخلارجي.
جهاز كولجي :-ب-

از كــوجلي مــن جســيمات قاعديــة (ديكتوزومــات)، يتكــون كــل يتــألف جهــ
) كييســـات مســـطحة مقوســـة وجموفـــة تــــتربعم ٨-٤جســـيم قاعـــدي مـــن تطبـــق ( 

°٧٥الكييسات مشكلة حويصالت كوجلية، حييط بكل كييس غشاء أملس مسكـه 

A ١٠-له بنية ثالثية الوريقات. أنظر الشكل-

حويصالت  يف
طريق  التربعم

حويصالت
ناضجة

كيـيـسات
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ز غوجلي
رسم ختطيطي ملا فوق  بنية اجلسيم القاعدي 

بنية  جسيـم  قـاعـدي(ديكتيوزوم)-١٠–الشـكل 
َدوره :

تـــدل الدرســـات املختلفـــة أّن جلهـــاز كـــوجلي دور يف إكتمـــال تــــشكيل الربوتينـــات -
وكوليـبـيداتوالدسم وحتويلها إىل غلوكوبروتينات، وغل

يساهم يف تركيـب الغشاء السيليلوزي والصفيحة الوسطى يف اخللية النباتية.-
كما يلعب جهاز كوجلي دورًا يف جتميع وختزين ونقل منـتجات الشبكة اهليولية.-
العالقة البنوية والوظيفية بـين الشبكة الهيولية جهاز كولجي : -جـ-

قات.هناك عدة فرضيات تثبت وجود هذه العال
وجود مناطق انـتـقال بـين الشبكة  الهيولية وجهاز كولجي --١-جـ

إن احلويصـــــالت الصغيــــــرة املتــــــفرعة مـــــن غشـــــاء الشـــــبكة اهليوليـــــة امللســـــاء 
تـتجمع وتـتحد مشكلة جهاز غشائي متطاول، عبارة عـن الكيـيس الكـوجلي. أنظـر 

-١١-الشكل 
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-١١-شكل 
نقل البروتينات المتـشكلة من الشبكة  الهيولية إلى جهاز كولجي -٢-جـ-

تـقوم الشبكة الفعالة بتـشكيل الربوتينات بفضل احلبـيـبات الريـبـية املتوضعة 
عليها مث تـنقل الربوتينات إىل جهاز كوجلي حيث ختزن وتصدر ضمن حويصالت  

مت التأكد من هذه الفرضية بواسطة جتربة باالد.      كوجلية، إىل أماكن عملها، لقد 
عند حقن محض أميين  التجربـة :

مشع (لوسني ) يف خلية بنكرياس   
٥خلنزيـر اهلند، فإنه يالحظ بعد 

دقائق من احلقن إندماج احلمض   ا
ألميين املشع يف الربوتينات على     

٢٠مستوى الشبكة اهليولية.وبعد 
احلقن يالحظ انتـقال   دقيقة من

اإلشعاع إىل جهاز كوجلي مما يدل   
على هجرة الربوتينات من الشبكة    
اهليولية إىل جهاز كوجلي .وبعد ساعة

من احلقن يالحظ اإلشعاع يف مستوى 
احلبـيـبات اإلفرازية الناجتة عنتربعم

الكييسات الكوجلية.

يلهيـو 
ريبوزومات

لوسني مسع
شبكة فعالة

دق٥بـعـد 

جهاز غوجلي

دق٢٠بعد  

حويصل
إفـراز

بعد ساعة
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- ١٢- أنظر الشكل 

-١٢- الشكـل
النـتيجة :

يرتكـــب الربوتــــني علـــى مســــتوى الشـــبكةاهليولية الفعالــــة مث خيـــزن الربوتــــني املصــــنع يف 
جهاز كوجلي الذي يطرحه عن طريق حويصالت إفرازية.

الجسيمات المحللة ( الليـزوزومات ) :–٣جـ -
منـتـــشرة يف اهليــوىل األساســية قطرهــا اجلســيمات احملّللــة حويصــالت صغيـــرة

ميكـــرون، حماطـــة بغشـــاء بالمســـي مقـــاوم، تـنــــشأ مـــن تـــربعم الكييســـات ٠,٥حـــوايل 
الكوجليــة تلعـــب اجلســـيمات احملللـــة دورًا هامـــا يف هضـــم وحتليـــل األجســـام الغريــــبة و 

املكتـنفات اليت فقدت نـشاطها.
متيـز اجلسيمات احملّللة إىل جمموعتني.

ات حمّللة إبتدائية غنية باألنزميات ،ختزن يف  صورة غيـر فعالة.جسيم–ا 
جسيمات حمللة ثانوية : وهي فعالة نـشطة تــتدخل يف هـدم مكونـات خلويـة -ب 

١٣عاطلة أومواد ممتصة من طرق اخللية. أنظر الشكل
غشاء  هيويلمواد سائلة(جرع)          مواد صلبة(بلعمة)                              

حويصل إقتناص
(جرع أو بلعمة)

إلـتحام
ليزوزوم  أويل

ليزوزوم ثانوي
(فجوة  هاضمة)

حويصالت  
غوجلية
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لخالصة :
یمثل الغشاء الهیولي الحّد الفاصل بـین الخلیة ووسطها الخارجي، وهو مكّون -

أساسا من طبقـتین من الدسم الفوسفوریة تـتخللهما بروتینات.
شاء الهيولي.تحاط معظم العضيات الخلوية بأغشية بالزمية مشابهة  للغ-
يعتبـــر الغشـــاء الهيـــولي الممـــر الوحيـــد لجميـــع المـــواد المتبادلـــة بــــين الخليـــة -

ووسطها الخارجي.

أسئلة التصحيح الذاتي 
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مبســـاعدة رســـم ختطيطـــي  وضـــح الفرضـــية احلديثـــة -١-ميثـــل الشـــكل -١
كرتوين.مث أذكر بعض خصائصه.

-٣-أ --٢
مـا هي الظاهـرة املقصـودة ؟

أعد رسم الوثيقة مع كتابة البيانات-
ضع على الرسـم أسهـماً موجـهة -

حسب التسلسل الزمين ملرحل الظاهرة

التالية :ننجز على الفأر التجربة -٣-
.٠حنقن محضا أمينًيا مشًعا : اللوسني املشع يف الزمن ز = -
٦. . . ز٢ز-١مـــن املعثكلـــة يف األزمنـــة، زBنأخـــذ عينـــات متــــتالية خلاليـــا -

بعد احلقن، مثّ نكشف عن اإلشعاع على مستوى البنيات اخللوية املختلفة.
ى هذه البنيات.تـرتجم املنحنيات التالية تطور اإلشعاع على مستو -
حّلل كالّ من املنحيات الثالثة للوثيقة.-ا 

حّدد مسار اجلزيئات املشعة -ب 
للمعثكلة.Bعرب اخللية 

شبكة  هيـولية
جـهاز  غوجلي
حبيبات اإلفـراز
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أجوبة التصحيح الذاتي :

وريقة نيـرة.-١-١
وريقة عامتة.-٢
وريقة نيـرة.-٣

نموذج سنجر ونيكولسنديث للغشاء اهليويل.راجع النموذج احل-
-٤–الشكل 

الظواهر املقصودة :-٢
اإلقـتـناص اخللوي.-
اإلطراح اخللوي.-

حتليل املنحيات :-٣

على مستوى الشبكة الفعالة.-
، يـزداد اإلشعاع بسرعة مثّ يتـناقص مع مرور الزمن.٢، ز١يف ز

ـبات اإلفراز ( حويصالت كوجلي )على مستوى حبـي-
، يتزايد اإلشعاع بسرعة مثّ يثبت مسار اجلزيئات املشعة.٢، ز١ز

حويصالت كوجلي.جهاز كوجلي  الشبكة الفعالة  

.تمارين اإلرسال األّول
التمرين األول :
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واص الفيــزيائية تعترب بالزما الدم من السوائل اهلامـة الـيت حيتـوي عليهـا اجلسـم، و لدراسـة اخلـ-
:والكميائية هلذا السائل اجنزنا التجارب التالية

وضعنا داخل كيس ميـز كمية من بالزما و غمرنا الكـيس يف حـوض بـه مـاء مقطـر وبعـد –١
ساعات أجرينا على البىزما املوجودة داخل الكيس وعلى املاء املقطر الكشوفات التالية :

عدم وجود الربوتيدات.-كلور الصوديوم. -غلوكوز.    -

التجارب    العينة
التجربة

حمتويات املاء املقطر 

مل حيدث ختثرخترت يف البالزما (خثارة)تسخين(أ) التجربة
التجربـــــــة (ب) نــــــــرتات 

الفضة
راسب أبـيض راسب أبـيض يتأكسد بالضوء

ضوءيتأكسد بال

عدم وجود الربوتيدات.-كلور الصوديوم.    -غلوكوز.    -
كيف ميكن التحقق من النـتائج الكشف السابقة ؟-١
بأي ظاهرة ينفذ الغلوكوز وكلور الصوديوم عرب غشاء السيلوفان ؟-٢
ماهي خاصية غشاء السيلوفان اليت كشفـنا عنها ؟-٣
اصية ؟ماهي األمهية التطبقية هلذه اخل-٤

التمرين الثاني :
نسد الفوهة السفلية ألنبوب قمعي بواسطة غشاء السيلوفان مث منأل نصف هذا األنبوب مبصل 
(حملول مكّون من مواد متـنوعة) نـغمر هذا األنبوب القمعي يف حوض به ماء مقطر ( الشكل 

) وبعد ساعة، ُكشف عن وجود املوادالتالية يف ماء احلوض
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عدم وجود الربوتيدات.-كلور الصوديوم.    -غلوكوز.    -
كيف ميكن التحقق من النـتائج الكشف السابقة ؟-١
بأي ظاهرة ينفذ الغلوكوز وكلور الصوديوم عرب غشاء السيلوفان ؟-٢
ماهي خاصية غشاء السيلوفان اليت كشفـنا عنها ؟-٣
صية ؟ماهي األمهية التطبقية هلذه اخلا-٤

التمـرين الثالث:
لدراسة خواص الغشاء السیتوبالسمي أنجزت التجارب التالیة:

القامت و بسرعة.بعد ذالك  عوجلت كمـا يلي:
، كمــا بقـي املـاء عـدمي -١

اللـون.
%    فأصبحت اخللية يف خالة إنكمـاش٤٠أضفنا  للمـاء حملول سكروز برتكيز -٢-

م) ،فالحظنـا تلـون املـاء بـاالزرق و °٧٠وضعت اخلاليـا السـابقة  يف مــاء  ســاخن جــدا(-٣
زوال حالة االنكمـاش

نـتا ئـج احملصل عليهـا بعـد كـل مـعالـةفسـر ال

مصل  
ماء مقطر 

غشاء سيليلوزي
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ملـحـق
إرتأت مديرية البحث و التنشيط الرتبوي ، باملركز الوطين للتعليم املعمم  
أن تضيف  هذا امللحق لتوضيح بعض  دروس االرسـال االول ، و هذا إستجابة 

إلستفسارا ت  املراسلني . 
)٣٤(راجع ص:الموضوع االول:الـدسـم 

سلوك الدسم في الماء:-١
بينت التجارب املخربية أن الدسم 

تنتظم يف طبقة أحادية اجلزيئات
علىسطح املاء أو يف تشكل طبقة

مضاعفة اجلزيئات تأخذ شكل حوصل
أنظر  الشكل املقابل :

طبقة
وحيدة

طبقة
مضاعفة
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:لقرائن  التاليةتصنف الدسم حسب اتصنيف الدسم : 
*نواتـج االمـاههـة        *نـوع الكـحول    *نـوع الحمـض  الدسم

تصنيف الدسم  حسب نواتتج االماهـة:-١
إذا نتـــــج عــــن إماهــــة دســــم ، كحــــول و محــــض دســــم فقــــط ، يــــدعى هــــذا الدســــم 
بالبســيط  أمــا إذا نــتج باالضــافة إىل ذالــك ، مــواد أخـــرى مثــل محــض الفوســفور أو 

آزوتية أو كبـريتية فالدسم يدعى باملعقدقاعدة 
منيـز دسـم مشـبعة و أخـرى غـري تصنيف الدسم  حسب نوع الحموض الدسـمة:

ــــها ،و  احلمـــوض الدمســـة ، عبـــارة عـــن مشبعــــة ، نســـبًة للحمـــوض الدمســـة املكونـــة ل
سالسل كربونية طويلة هلا عدد زوجي من ذرات الكربون:

محــــاض دمســــة ال حتتــــوي علــــى روابــــط : هــــي دســــم تتكــــون مـــن االدســـم املشــــبعة-أ
) و بـــذالك ال  ميكـــن أن تتفكـــك بواســـطة االكســـدة CH=CHمزدوجـــة مـــن نـــوع (

.تكون الدسم احملتوية على هذه االمحاض يف حالـة صـلبة عنـد درجـة احلـرارة العاديـة 
C18H36O2و محض الشمع: C4H8O2محض الزبدة:-مثل : 

مــن امحــاض دمســة حتتــوي علــى رابطــة  هــي دســم تتكــون :الدمســة غــري املشــبعة-ب
ــــــوع ( ــــــذالك ميكــــــن أن تتفكــــــك بواســــــطة CH=CHمزدوجــــــة مــــــن ن ــــــر و ب ) أو أكث

تــــــوجد يف إىل جـــــزئني أو أكثـــــر  تنتشـــــر يف اهلــــواء معطيـــــة روائـــــح مميـــــزة.االكســــدة
C18H34O2عند درجة احلرارة العادية مثل  محض الزيت :حالةسائلة 

يز ثالثة اقسام أساسيـة:منتصنيف الدسم  حسب نوع الكحـول :
اليت ترتكب من كحول الغليسريول تعتـرب هـذه الغليسيريدات وهي الدسم-١

الدسم أهم خمـزن للحموض الدمسة يف املادة احلية.
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وهي دسم حتتوي علـى كحـول مـن نـوع السـتريول ومتثـل اجلـزء لستيريداتا-٢
ــــــرية االنتشــــــار يف ا ــــــات ،كث ــــــات واهلرمون ــــــبعض الفيتامين ملصــــــورة و االساســــــي ل

الكبد.وتعترب املصدر الرئيسي للكوليستريول.
:و هــي دســم حتتــوي علــى كحــول مــن نــوع الســريول ، وتكــون الســيريدات-٣

صلبة  مثال مشع النحل و كيوتني االوراق النباتية ،غالف عصيات كوخ..إخل
:أهم الدسم المعقدةاأم
ــــىالغليســــرييدات املفســــفرة-١ ــــوي عل كحــــول الغليســــريول  وهــــي الدســــم الــــيت حتت

ومحض الفوسفورو الكولني ، مثل الليسيتني 
دســـم  حتتـــوي علـــى كحـــول الســـفنغوزين مثـــل النخـــاعني( غمـــد الســـفنغوزينات-٢

االعصاب) وسرييربوزين( املادة البيضاء للمخ) 
تساهم هذه الدسم يف الكثري من النشاطات الفيزيولوجية مثل النفاذية اخللوية

)٥٧راجع الصفحة :الثاني :البروتيدات (الموضوع 
مبا يلي:٥٧نوضيح  نتيجـة التجربة املـدروسة يف الصفحة الخاصية  الحمقلية :

أي يكتسب شحنة قاعدةمحضي، سلوكوسطن يفينالربوتيسلك- 
و  ينتقل  يف  جمال كهروبائي حنو ا لقطب )H(إكتساب موجبة  
أي يكتسب شحنة  قاعديط سيف و محضسلوك يسلكو السالب

) و ينتقل  يف جمال كهروبائي حنو القطب املوجب و لذالك H(فقدان سالبة
أي  يتوقف  تشردها  أواالمفوترييةاحلملقيةرف الربوتينات باملركباتعت

الظاهرة  تنطبق  على االمحاض  االمينية   و ميكن   نفس ، PHعلى درجة 
التالية:توضيح ذالك  التفاعالت
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NH*تفاعل محض أميين مع  محض كلور املاء  يتم  بتأين الوظيفة القاعدية(

R- CH- COOH  +  HCL                                 R- CH- COOH   +       CL

NH٢ NH3

COOHيتم  بتأين الوظيفة الحمض (*تفاعل حمض أميني مع الصودا (قاعدة) 

R- CH- COOH  +  NaOH                                R- CH - COO   +  H2O +Na

NH2 NH2

یص  كل الحاالت  الكهربائیة  للحموض االمینیة،كذالك للبروتینات  بوسطة المعادالت كما یمـكن تلخ
التالیـة:

H3N-CH-COOH H3N-CH-COO H2N-CH-COO

RRR

PHi        PH                              Phi          PH                            Phi       PH

-الشحنات  +        الشحنات  -الشحنات +     الشحنات  
-الشحنات   +      الشحنات 

الشرح :
يف الوسط احلمضي تتأين الوظائف القاعدية للربوتني فتكسب شحنة موجبة-
يف الوسط القاعدي تتأين الوظائف احلمضية للربوتني فتكسب شحنة سالبة-
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تتــأين نصــف الوظــائف Phiمعينــة  خاصــة بنــوع الربوتــني وتــدعى PHعنــد قيمــة-
حنات السـالبة يسـاوي عـدد القاعدية ونصف الوظـائف احلمضـية  أي أن عـدد الشـ

الشحنات املوجبة  و بالتايل  تـكون شحنة  هـذا البـروتـني تساوي صفراً.
COOHتكـون شـحنة الربوتـني سـالبة النـه حيتـوي علـى وظـائف  PhiPHعنـد 

Phi       PHو عكس  كل ذالك حيدث عندNH2أكثر من وظائفمتأينة 

الوســط، كمـا يبينـه املنحـىن PHن املختلفة بقيمـة بعبارة أخرى حتدد  نسبة الشحو 
التايل:

يف  الربوتـنCOOH    NH2منحـىن  تغري  نسبة تشـرد الوظـائف 

NH3                    COO
ة نسب

التشرد   
٥٠%

PHالوسـطPHقيـمة   

تمــرين تطبيـقي:
) لتغريات حترك برتني ١أمكنت  جتربة خاصة من إجناز منحىن بياين ( الشكل 

الوسـط  إبتداءاً من نقطة PHيض  يف جمال كهربائي بداللة  درجةزالل الب
)   - متواجدة يف منتصف املسافة بني القطب (+) و القطب(
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املسافة بالسم

1    2    3 4    5    6    7    8    9
الوسط  PHقيمة   

االسئـلة  
- حلل و فسر المنحنى البیاني-١

زالل البیض  ؟  علل إجــابتكPhiمـا هي  قیمـة   -٢

مستعمال  ٤,٥= PH، ٨=PHو ١=PHمثل زالل البيض يف درجة   -٣
-NH2الصيغة العامة للربوتني CH -- - COOH

R

االجــابة توجد  في نھایة الملحق
)    ٥٨( راجع الصفحة  الموضوع  الثـالث : الحموض النووية

حثان  واتسن و كربك  مها اللـذان  عرضى  ذكـرنا  يف الدروس السابقة أن البا
١٩٥٣و ذالك سنة ADNمنـوج  ثالثي االبـعاد للـ 

+10

+7.5

+5

+2.5

0

2.5–

-5

-7.5

-10
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إعتمدا  للوصول اىل ذاللك على أعمـال من سبقهم من الباحثني  و أشهرها 
.أعمال شرغافأعمال ويلكينز و قرانكلني و 

) على Xهـذان العاملان أشعة ( طبقـاأعمال ويلكينز و فرانكلين  : -١
مث درسـا إنـكسارها فإستنتجـا من ذالك  أن لـجزيئ الـ ADNلـ جزيئ ا
ADN بنية حلـزونية  تكونت نتيجة  دوران سلسلتني متقابلتني  يف توا ز

مضاد ، حول حمـور مـركزي  إفرتاضي  ، و أن االسس االزوتية  متوضعة  
عمـوديا على هـذا املـحور.

قـام  الباحث  شرغاف  بتحليل  كيميائي  كمـي )١٩٥٠أعمال شرغاف(-٢
لـدى أمنـاط  خمتلـفة  من الكائنات  احلية، ADNللـ للقواعد االزوتيـة املركبة  

:نذكر منها  النتائج  التالية

AGCTA + Gالكائن
C + T

C + G
A +T

30.919.819.429.41.04١,٤٠االنسان

29.321.42128.31.031.20اخلـروف

27.322.822.827.11.001.25القـمح

و من  النتائج املبينة يف اجلدول  نستخـرج مـا يلي :
A=TC=G

A + G=C + T اعد البورينية    أي عدد القواعد البريمييدية=  عدد القو
هذه النتائج و غريها  من املعطيات هي اليت  مكنت  وتسون و كريك من  

و املسمات "احللزون املزدوج"   ADNإكتشاف  البنية الفراغية جلـزيئ الـ   
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إعتـمادًا على النتائج  املسجلة يف اجلـدول السابق ، أجنز تمرين  تطبيقي :
قـاعدة آز وتية.١٨عنـد االنسان  تـضم ADNمنوذجا  إفـرتاضيالقـطعة   

االجابة   في نھایة الملحق

االجـابة عـن سـؤال البروتـينـات:
الجواب االول

حترك الربوتني إىل ٤,٥عن PHالـنالحظ من املنحىن  أنه كلما إخنفضت قيمة -١
الب وهـذا يدل على إرتفاع للشحنة املوجبة يف مسافة أكرب حنو القطب الس
،ويعود ذالك إىل إرتفاع نسبة تاين الوظائف PHالربوتني ، مع إخنفاض قيمة الـ 

NH2

حترك الربوتني إىل ٤,٥عن PHالـنالحظ من املنحىن  أنه كلما إرتفعت قيمة -٢
لبة يف مسافة أكرب حنو القطب املوجب وهـذا يدل على إرتفاع للشحنة السا

،ويعود ذالك إىل إرتفاع نسبة تاين الوظائف PHالربوتني ، مع إرتفاع  قيمة الـ 
COOH

بقي الربوتني يف نقطة البدء و مل يتحرك حنو أي قطب، مـما ٤,٥= PHىف - ٣
يدل على  أن حاصل شحنة الربوتني "صفـر" و هذا يعين أن عدد الشحنات 

)٣NHملوجبة  (يساوي عدد الشحنات اCOOالسـالبة   
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النه فيها تساوى عدد ٤,٥زالل البيض هي Phiقيمة الجواب الثاني: 
) و لذالك مل يتحرك الربوتني حنو أحد - الشحنات (+)  مع عدد الشحنات (

القطبني

٤,٥=PH، ٨=PHو ١=PHمتثيل زالل البيض يف درجة   - :الجواب الثالث

NH3- CH --- - COOH NH3- CH --- - COO             NH2- CH - - COO

R                                                R R

PH=٨PH=٤,٥PH=١

مـوض النوويـةلحابة  عـن  سـؤال ااالج

لدينا املعطيات التالية

A+C+T+G=18
2C  +  2  A =18

A  =1        A=T
T                                               C  +  A  = 9
C =1 C  =  G
G                                                                                    A  + 1.40 A  = 9

C + G                                                                                    A(1 + 1.40) = 9
=  1.40 2.40  A  =  9

A + T                                                                                            9
A  =           =  4

C                                                                                        2.40
=  1.40 C  = 1.40  A

A                                                                                  T  =  4
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C  + A  = 9
C  =  5           G  =    5

A = 4

T  =  4      A = 4      C  =  5الخالصة: G

اال ن  و قـد   وجـدنا  عدد كل قاعدة   ميكننا أن نقرتح منوذجا افرتاضيا5  =
( الن هناك  عدة  إحتماالت  ممكنة )ADNلقطعة الـ 

C     G     C     A     T     A     G     T     G

G     C     G     T     A     T     C A     C


