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 よ  ائ  ز  か الج  ي  ．ر  ه  م  الج   
 ب  ع  か الش  ي  اط  よ  ق  يم  か الد   ي 

 かي 

 ب  ر  الت   ة  ار  ら  و      
 かي  ن  ط  ال．   か  ي 

 ب  ر  الت   か  ي  يよ  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ か ي  س   ــــ よ و 

 ـــ かيع  ر   ら  ． ب  ـــ か اص  الخ   íꞌꞌ  ．  ف  الت  و   اء  ج  الか ꞌꞌ  よ  س  ر  د  م  

 
 
 

 

 

  نقاぜ( ت): مよين اأول الت  

 الخاゆجيب الوسطتمثل الوثيقか امقابلか بعず أشكا¡ تباد¡ العضويか مع 
1)   きفي امستويا すめتح 畦الت きب4-3-2-تماهي امبادا 
2)  きالتفاعا す，めح かكيفي， îمكا ゆح باختصاよاش(A) ， (B) 

    8HbO⟶2Hb+4O   …………(A ) 

     (B)…………   HbO8 ⟶Hb+4O2 
 

    نقاぜ( ت) :انيمよين الث  الت  

 めفي ，جودقص お祈خايا الخمي Ñسلو かاسゆد îمحلو¡ ل ،，غياب اأكسجي 祈تحضي êّاياخت ،お祈ل。  الخمي éأضي
，كحو¡ اإيثانو¡ خا¡  2O ， 2OC كل من غاら́  اるكّميか ثابتか منê اأكسجيî ثêّ قيإنا╋ مغلÇ ب。  الجلوكوら في

 ب التجよبか مおめكل 
 

 

 

 

 

 =S200T قبل الりمن   2O ，2OCلتغيي祈 كّميか غاら́  تفسي祈اقめّم  (1

2)  êّس しقام 畦الت かمن العمليりقبل ال お祈بها الخميT=200S بかجمها إل゜ معادلよت， 

 )اإيثانو¡(:え جめيめ في حيî يت季ايめ اآخよ ，يظهよ مよكينعめم أحめ الغاらين  T=200Sالりمن في  (3

 لやلú، مبينا العمليか الت畦 قامし بها الخميお祈 في هやه الشぜ，よبقめّم تفسي祈ا -

 ؟ 2OCتتوقé خايا الخميお祈 عن طよح غاら  ت渓م (4

  

  むة: اماかبيع  عل．م الط 
ابعか :امست．・   よط ال  مت．س 

يみالت  
 ساعか ونصé: ةامد 
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)ぜ8 نقا( :かماجيむاإ かال．ضعي    

تفاجأ طبيえ  طتنا بتسوる أسناî مجموعか كبيお祈 من التاميやبحか امゆめسيか عنめ مよاقبか تاميや متوّس لّص ا
التسوる)النخよ( من اأمよاض امنتشおよ عنめ اأطفا¡ إも تتجل゜ أعよاض。 في ′ام شめيおめب انتفاへ اللثか ，التهاب 

        الفúب
らميلكê سعيめ معよ，ف بعめم اانتظام في مواعيめ اأكل ，اإكثاゆ من الحلوياき ，السكよياき ，ا ينظé أسنان。 

 فلوحظ علي。 النخよب
 

                                                 

 

 

 めتالسن                            め2السن                           め3السن                                    め4السن                   

 :عليماきالت  

 نめاき ，مكتسباتú القبليか:ياí ，الّس باعتمادÑ عل゜ الّس 

 فّسよ سبえ إصابか أسناî سعيめ بالنخよب  (1
 もكよ باختصاゆ امよاحل الت畦 يمよ بها النخよبا  (2
 اقت祈ح ثاثか نصائふ لتجنえ نخよ اأسناîب  (3

           

    ۞۞۞ 
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