
انتاج المادة العضوية وتدفق الطاقة

:1التمرين
، 1,3mol/lبتركیز NaCl: نضع نفس البشرة في محلول كلورور الصوديوم 2التجربة 

مظھر ھذه الخاليا.2تمثل الوثیقة 

،واحسب الضغط التنافذي لمحلول كلورور 2ـ اعط االسم المناسب الرقام الوثیقة 1
.NaClالصوديوم 

27Cعلمت ان المالحظة تمت في درجة حرارة تساوي اذا 
=عدد االيوناتnو R=0,082مع Π= nRCTنعطي 

األولى والثانیة،فسر النتائج المحصل علیھا.ـ اعتمادا على تحلیل التجربتین2
الجزء الثاني:
نقوم بمقارنة التركیب االيوني بنیة طحلب اخضر بحري وحید الخلیة.3تمثل الوثیقة

4ة فجوته مع ماء البحر، النتائج المحصل علیھا ممثلة في جدول الوثیقةلعصار

ـ قارن تركیز االيونات بین الوسط الداخلي للطحلب والوسط الخارجي.1
للكشف عن االلیة التي تحافظ على ھذا التوزيع ننجز التجارب التالیة:

حتوي على البوتاسیوم ـ التجربة االولى:نغمر الطحلب االخضر في اناء به ماء البحر ي
المشع،فنالحظ ان الوسط الداخلي للطحلب اصبح مشعا.

ـ التجربة الثانیة: نحقن الطحلب بالصوديوم المشع ثم نغمره في اناء به ماء 
البحر،فنالحظ ان االشعاع يقل داخل الطحلب ويزداد في ماء البحر.

تجاه نفاذية كل من ـ اعتمادا على تحلیل التجربتین االولى والثانیة،استخلص ا2
ايوني الصوديوم والبوتاسیوم.

الثالثة: نحقن الطحلب بالسیانور(مادة سامة توقف انتاج الطاقة من طرف ـ التجربة
الخلیة) ثم نغمره في اناء به ماء البحر،فنالحظ بعد مرور ساعة ان تركیز ايونات 

النسبة اليونات الصوديوم يصبح متساو بین داخل الطحلب وماء البحر،ونفس االمر ب
البوتاسیوم.

ـ اعتمادا على تحلیل التجربة الثالثة، استخلص اتجاه نفاذية كل من ايوني 3
الصوديوم والبوتاسیوم والظاھرة المسؤولة عن ذلك.
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ـ اعتمادا على نتائج التجارب الثالث ،فسر اذن النتائج المحصل علیھا في جدول 4
.4الوثیقة

:3التمرين
:الجزء األول

لتعرف دور البالستیدات الخضراء في عملیة تحويل الطاقة الشمسیة وانتاج المادة 
العضوية، نقترح المعطیات الموالیة:

صورة الكترنوغرافیة لبالستیدة خضراء.1تمثل الوثیقة

.Bو Aـ تعرف البنیتین 1
:2تم عزل التیالكويدات واخضاعھا للظروف التجريبیة الممثلة في الوثیقة 

: أعیدت 3التجربة
في نفس 2التجربة

الظروف التجريبیة 
لكن باستعمال 

تیالكويدات مجردة 
من الكرات ذات 

شمراخ

Ph: بعد تثبیت 2التجربة
جوف التیالكويد في 

توضع 4القیمة 
التیالكويدات في وسط 

Ph=8,5مظلم له 
Piو ADPويحتوي على 

Ph: بعد تثبیت 1التجربة
جوف التیالكويد في 

توضع 7القیمة
التیالكويدات في وسط 

Ph=7مظلم له نفس 
Piو ADPويحتوي على 

ظروف 
التجربة

ATPعدم تركیب  ATPتركیب  ATPعدم تركیب  النتیجة
.ATPـ اعتمادا على تحلیل نتائج التجارب استخلص شروط تركیب 2
.ATPـ اكتب التفاعل اإلجمالي المؤدي إلى تركیب 3

سلیمة على أوساط مختلفة وأخضعت لظروف تجريبیة مختلفة تم توزيع تیالكويدات 
الظروف والنتائج التجريبیة: 3تمثل الوثیقة

3الوثیقة

الوسط
العناصر المضافة للوسط

النتیجة
الضوءADPPiNADPالماء

NADPHو ATPو O2ظھور +++++1

NADPHو ATPو O2غیاب -++++2

NADPHو ATPو O2غیاب +-+++3

غیر موجود-+ موجود

، استخلص العالقة بین الضوء وإنتاج 2و1ـ اعتمادا على مقارنة نتائج الوسطین4
2O.مبرزا التفاعل المؤدي إلى ھذا اإلنتاج
.3في الوسط 2Oـ اعط تفسیرا لغیاب إنتاج 5
خطاطة تبرز العالقة بین ـ اعتمادا على المعطیات السابقة وعلى معلوماتك، أنجز6

NADPHو 2O ،ATPالضوء، طرح 
الجزء الثاني:
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في التفاعالت المنتجة للمواد العضوية نعزل الستروما 2COقصد تعرف ظروف دمج
مشع ثم نضیف إلیه142COونضعه في وسط به

ظروف ونتائج التجربة:4مواد أخرى يمثل جدول الوثیقة 

في المواد العضوية.2CO، استخلص شروط دمج4الوثیقة ـ باستغاللك لمعطیات 1
اعط تفسیرا للنتیجة المحصل علیھا 2و1ـ اعتمادا على مقارنة نتیجة الوسطین 2

.2في الوسط 
عند المرور من وسط غني RuBPوAPGنقوم بقیاس تغیر كمیة المركبات العضوية

النتائج المحصل علیھا ممثلة وذلك تحت إضاءة ثابتة، 2COوسط يفتقر لإلى2COب
:5في الوثیقة 

RuBPوAPGو2CO، استخلص العالقة بین5باستغاللك للوثیقة ـ3
ـ انطالقا من المعطیات السابقة اتمم الخطاطة التالیة.4
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4التمرین 

داف نقترح مایلي :ن ضبط درجة الحرارة و مدة اإلضاءة من بلوغ ھذه األھلفھم كیف یمكِّ 
نسبة انفتاح الثغور تحت تأثیر درجة الحرارة و اإلضاءة:2و 1تمثل الوثیقتان 

ــ حلل ھذه المعطیات 1
: 4و 3ثم قیاس شدة التركیب الضوئي و نسبة انفتاح الثغور خالل ساعات النھار النتائج ممثلة بالوثیقتین 

نقط ).2ــ قارن ھذه المعطیات و استنتج ( 2

1الوثیقة 
2الوثیقة 

3الوثیقة 
الوثیقة
4

تتمیز الزراعة داخل البیوت المغطاة 
بكونھا تمكن من التحكم في بعض 

العوامل المناخیة ( كاإلضاءة ، درجة 
...) حیث یتم2COالحرارة ، نسبة 

و مدة اإلضاءة ةالرفع من درجة الحرار
خالل فصل الشتاء داخل ھذه البیوت 

ردودیة وذلك بغرض الرفع من الم
اإلنتاجیة للمحاصیل الزراعیة و النضج 

.المبكر للمحصول
داخل البیوت المغطاة من تخزین            مصابیح داخل البیوت المغطاة            ةتسمح الزراع

الحرارة و بالتالي تدفئة الجو الداخلي 
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ــ اعتمادا على ھذه النتائج فسر كیف تساعد الزراعة داخل البیوت المغطاة على الرفع من المردودیة اإلنتاجیة للمحاصیل 3
نقط ).2الزراعیة ( 

الجزء األول:

نقط ) 2ھا( اكتب التفاعل اإلجمالي المؤدي إلى تركیبو ATPص شروط تركیب ـ اعتمادا على تحلیل نتائج التجارب استخل1

مبرزا التفاعل المؤدي إلى ھذا 2Oالعالقة بین الضوء وإنتاج أعط، 2و1اعتمادا على مقارنة نتائج الوسطین- 2
.         اإلنتاج

.3في الوسط 2Oلغیاب إنتاج تفسیراأعط

و 2O ،ATPالیخضور،اعتمادا على المعطیات السابقة وعلى معلوماتك، أنجز خطاطة تبرز العالقة بین الضوء، - 3
2NADPH.

:الجزء الثاني

5التمرين 

مشع ثم نضیف 2CO14ضعھ في وسط بھفي التفاعالت المنتجة للمواد العضویة نعزل الستروما ون2COقصد تعرف ظروف دمج
:ظروف ونتائج التجربة3مواد أخرى یمثل جدول الوثیقة إلیھ

كمیة اإلشعاع في المواد
العضویة المركبة

الظروف التجریبیة التجارب

96000 بعد NADPو Piو ADPو غني ب 2COل رستروما و تیالكویدات في وسط یفتق
( المشع )2CO14افة  ذلك یوضع الكل في الظالم مع إض

1

4000 14CO2 ستروما في الظالم مع إضافة 2

43000 ATPو2CO14افة ضستروما في الظالم مع إ 3

97000 2NADPHو ATPو2CO14افة ضستروما في الظالم مع إ 4

خضاعھاوإالمادة العضویة، تم عزل التیالكویدات وإنتاجلتعرف دور البالستیدات الخضراء في عملیة تحویل الطاقة الشمسیة 
:1الجدول الوثیقة للظروف التجریبیة الممثلة في 

3التجربة  2التجربة  1التحربة 

في نفس 2أعیدت التجربة
الظروف التجریبیة لكن 

تعمال تیالكویدات مجردة باس
من الكرات ذات شمراخ

جوف التیالكوید في pHبعد تثبیت 
توضع التیالكویدات في وسط 4القیمة 
ADPویحتوي على pH=8,5مظلم لھ 

Piو 

7جوف التیالكوید في القیمة pHبعد تثبیت 
توضع التیالكویدات في وسط مظلم لھ 

pH=7 ویحتوي علىADP وPi

ظروف 
التجربة

ATPعدم تركیب  ATPتركیب  ATPعدم تركیب  النتیجة

الظروف والنتائج التجریبیة:2تم توزیع تیالكویدات سلیمة على أوساط مختلفة وأخضعت لظروف تجریبیة مختلفة تمثل الوثیقة

الوسط
العناصر المضافة للوسط

النتیجة الضوءADPPiNADPالماء

2NADPHو ATPو 2Oر ظھو+++++1
2NADPHو ATPو 2Oغیاب -++++2
2NADPHو ATPو 2Oغیاب +-+++3

غیر موجود- موجود + 

1الوثیقة 

2الوثیقة 

3الوثیقة 
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واستنتج دور التیالكوید.في المواد العضویة2CO، استخلص شروط دمج 3باستغاللك لمعطیات الوثیقة -4

RudiPو APGو2COاستخلص العالقة بین و4لوثیقةحلل منحنیات ا-5

ــ أعط التسلسل الزمني لظھور مختلف المواد العضویة المركبة ثم فسر ھذا التسلسل 6

.نقط)2(6وثیقةانطالقا من المعطیات السابقة اتمم خطاطة الــ 7

نقوم بقیاس تغیر كمیة المركبات 
عند RudiPو APGالعضویة 

إلى 2COالمرور من وسط غني ب 
وذلك تحت 2COوسط یفتقر ل 

إضاءة ثابتة، النتائج المحصل علیھا 
:4ممثلة في الوثیقة 

للكشف عن التسلسل الزمني 
لتركیب بعض المواد العضویة 

وضعت نبتة خضراء في وسط مغلق 
ثم نضیف إلى الوسط لمدة 2COبھ 

ثواني فقط تنائي أوكسید الكربون 
5و تمثل الوثیقة ) 2CO14المشع (

ون المشع في بعض ب كمیة الكر
المواد العضویة خالل الثواني التي 

:2CO14تلت حقن 

6الوثیقة 

5الوثیقة 

4الوثیقة 
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