مجال التعمم 

إستعمال المادة وتحويل الطاقة
الوحدة التعميمية  :طرؽ استعماؿ المادة مف طرؼ الكائف الحي ومصدرىا .
تنشأ الكائنات الحية المتعددة الخاليا مف خمية أـ تتطور إلى كائف حي جديد يزداد

نموه بمرور الزمف إلى حد معيف ثـ تبقى خالياه تتجدد فقط .
ػ فما ىي مظاىر وآليات ىذا النمو؟

 1ػ ما ىي مظاى ار لنـ و عند الكائف الحي ؟
أ ـ مثال  : عند اإلنساف :

النشاط:

أخذت صورة إشعاعية ليد طفؿ ويد رجؿ بالغ النتيجة حسب الوثيقة . 
ومف جية أخرى قيست أطواؿ وأوزاف مجموعة مف األطفاؿ فكانت نتائج متوسط

الطوؿ و الوزف حسب جدوؿ (الوثيقة . )
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 1ػ ماذا تستنتج مف خالؿ مقارنة الصور اإلشعاعية لكؿ مف يد الطفؿ ويد الرجؿ
البالغ ؟

 2ػ مثؿ برسـ بياني عمى معمـ متعامد ومتجانس تغيرات كؿ مف الطوؿ والوزف بداللة
العمر ثـ استخرج العالقة بيف الطوؿ و الوزف .
النشاط  : مثال  :عند نبات أخضر
تمثؿ الوثيقة  اآلتية تغيرات الطوؿ لعضو نباتي بداللة الزمف (مقدار األياـ) .
 1ػ بعػد تحميؿ الوثيقة  مثؿ بيانيا
تغػيرات كتمة ىذا العضو النباتي بداللػة

الزمػف (استعمؿ وحدات افتراضية لكتمة
مثؿ . )3 ،2 ،1

 2ػ ماذا تستنتج مف ذلؾ ؟

 3ػ ما ىي مظاىر النمو المالحظة مف خالؿ
النشاطيف السابقيف و  ؟

 4ػ إقػترح تركيبا تجريبيا تظير فيو نمو ساؽ
نبات اخضر .

ػ ما ىي مناطػؽ النمو والتجديد الخموي ؟

النشاط  : عند اإلنساف :
إف إصابة الجمد بجرح يتسبب في إتالؼ خاليا بشرة الجمد التي تتجدد بعد مدة .

الوثيقة  توضح جزء مف الجمد ،الشكؿ (أ) عند اإلصابة أما الشكؿ (ب)
بعد اإللتئاـ .

 1ػ مف خالؿ ىذه الوثيقة كيؼ يتـ إلتئاـ الجرح ؟ (تجديد الخاليا التالفة) .

 2ػ س ِّػـ الخاليا المسؤولة عف ىذا التجديد وابحث عف عدد الصبغيات
فييا ولنسميو الصيغة الصبغية .

النشاط  :عند النبات األخضر:
ينمو النبات األخضر في قسميو اليوائي و الترابي .
تعبر الوثيقة عف نمو القسـ الترابي (الجذر) لمنبات األخضر .

الحظ ثـ أجب عما يؿي :
 1ػ تعرؼ عمى البيانات حسب تسمسؿ األرقاـ (الشكؿ(أ)).

 2ػ ما ىي مميزات خاليا المنطقة وو ؟ وما صيغتيا الصبغية ؟

 3ػ حدد المنطقة المتخصصة في التجديد الخموي مف خالؿ مقارنة الشكميف
(أ) و(ب) .

 4ػ بإستغاللؾ لنتائج الدراسة لمنشاطيف
الخموي عند اإلنساف والنبات .

وِّ 
حدد كيفية حدوث النمو والتجديد

النشاط : 
تبيف مف خالؿ ما سبؽ دراستو أف التجديد والنمو يعود لنشاط الخاليا اإلنشائية عند

اإلنساف والحيواف والخاليا المرستيمية عند النبات .
ػ كيؼ يزداد عدد الخاليا أثناء النمو ؟

لمعرفة ذلؾ تـ فحص مجيري لمخاليا المرستيمية مف القمة النامية .

تمثؿ الوثيقة  خاليا مرستيمية خالؿ مراحؿ مختمفة مف حياتيا أثناء التجديد .

 1ػ ما ىي الخاليا التي تظير فييا الصبغيات بوضوح أكثر ؟
 2ػ رتب الخاليا حسب تسمسميا الزمني ( إستعف بالوثيقة )
 3ػ حدد الظاىرة الحيوية التي مرت بيا الخمية المرستيمية ؟
 4ػ مف خالؿ الوثيقة  صػؼ مظاىر ىذه التغيرات التي تمس الصبغيات
فقط وما نتيجة ذلؾ ؟

 5ػ كيؼ يزداد نمو الخمية البنت التي تعيد إنقساميا إذا عممت أف الخمية البنت
األخرى تتمايز لتشكؿ إحدى خاليا النسيج الجديد .

التركيب الحيوي لممادة:
تبيف مما سبؽ دراستو أف نتيجة االنقساـ الخيطي المتساوي ىو خميتيف بنتيف تنمو

إحداىف وتتمايز في حيف تنمو األخرى بزيادة المادة فييا لتدخؿ في انقساـ آخر.

ػ فما ىو مصدر المادة الالزـ ة لذلؾ عند النبات وعند الحيواف ؟

 1ـ مصدر المادة عند النبات:

النشاط :

سمحت عممية وزف مجموعة مف البذور والناتج عنيا خالؿ مراحؿ مختمفة مف حياتيا

بإنشاء المنحنى البياني الممثؿ بالوثيقة  التالية :

 1ػ حمؿ ىذا المنحنى البياني.

 2ػ عمؿ تغيرات الوزف خالؿ الفاصؿ الزمني (ز  ،2ز  ) 4ثـ خالؿ الفاصؿ الزمني
(ز ،4ز.)7

النشاط:
بيف الفحص المجيري لخاليا ىذه البذور خالؿ المرحمة

( ز  ، 0ز  )2احتواء ىذه

الخاليا عمى حبيبات تتموف باألزرؽ البنفسجي الداكف مع ماء اليود .

الوثيقة  تبيِّف ىذه الحبيبات خالؿ المرحمة  السابقة (الشكؿ (أ))  ،أما الشكؿ

(ب) فيوضح نفس الحبيبات خالؿ المرحمة مف حياة البذور .
ما ىي الحبيبات المقصػودة التي تمونت بماء اليود ؟
 2ػ فسػر التغػيرات المالحػػظة
بمقارنة الشك ػػميف (أ) و(ب) مع

العمـ أف التحػػميؿ الكيميائي لمحػػتوى

الشػػكؿ (ب) بيف وجود الغموكوز.
 3ػ ماذا تستنػػتج فيما يخػص

مصػدر المادة الالزمة لنمو النبتة.

ػ توصمنا معا إلى تحديد مصدر المادة لنمو النبتة ( انتاش البذرة).

فما ىو مصدر المادة لنمو النبات المورؽ (نبات اخضر كامؿ) ؟

النشاط:

نحدث شقا حوؿ غصف نبات أخضر مما يسمح بنزع حمقة مف القشرة والمحاء دوف

قطع األوعية الخشبية حسب الرسـ التخطيطي في الوثيقة .

الحظ جيدا ثـ اجب:
 1ػ حسب رأيؾ إلى ماذا يعود ظػيور
االنتفاخ في قاعدة الجػزء العمػوي

مف القطع مع العمـ أف ثمار الجزء

السفمي فقيرة مف حيث المدخرات الغذائية.

 2ػ حػدد رقـ السػيـ المناسب لحركة

النسغ الكامؿ عند النبات األخضػر مف خالؿ

الوثيقة ، عمؿ إجابتؾ؟

 3ػ حدد إذف دور النسغ الكامؿ .

ػ يتمثؿ دور المحاء في نقؿ النسغ الكامؿ .

فما ىي خصائص وبنية المحاء التي تسمح لو القياـ بذلؾ ؟

النشاط:
أجري مقطعا طوليا في مستوى اتصاؿ عنؽ الورقة بالساؽ لنبات أخضر فتـ الحصوؿ

عمى الوثيقة .

مف خالؿ الوثيقة : 

عمؿ استطاعة المحاء نقؿ النسغ الكامؿ إلى كافة أقساـ النبات ،إذا عممت أف الحزـ

الوعائية تمثؿ األعصاب المتواجد في كؿ مف األوراؽ والجذور.

النشاط :
لمعػرفة بنػية أوعية المحػاء أجريت مقاطع طػولية وأخػرى عرضػية في المنطقة (  )Aمف
غصف النبات السابؽ (الوثيقة  ، )ثـ لونت حسب الخطوات التالية:
الخطوات المواد المضافة

النتيجة

1

ماء جافيؿ

تفريغ الخاليا محتواىا

2

حمض الخؿ

تثبيت األصبغة

3

أحمر كارمف

تموف الجدراف السميموزية بموف أحمر

نتائج الفحص المجيري ممثمة بالشكميف (أ) و(ب) مف الوثيقة .

 1ػ أعط عنوانا مناسبا لكؿ شكؿ ،ثـ ضع بيانات الشكؿ (ب) .

 2ػ إنطػالقا مف دراستؾ لموثيقتيف  و  ، أذكػػر ممػيزات خاليا المحاء التي تسمح
بنقؿ النسغ الكامؿ .

 2ـ مصدر المادة عند الحيوان:
عممػنا مما سبؽ أف مصدر المادة عند النبات األخضر ىو النسغ الكامؿ .

ػ فما ىو مصدرىا في أجسامنا ؟
النشاط :

أظير التحميؿ الكيميائي لػ 100غ ألغذية مختمفة وكمية الطاقة المخزنة فييا النتائج
التالية:
مواد عضوية
بالحريرة في (1غ)

الطاقة المخزنة

سكريات (غ)

الزيتوف

107

01

01

86

دسـ (غ)

ى ػزيمة

1,6 0,5

83

45 240

0,9

11

بروتينات (غ)

أسػػماؾ

69

ماء (غ)

الميف

( Po4- -ممغ)

دقيؽ القمح

330

74

9,6 1,4

14

25 160

02

14

( Ca++ممغ)

الغذائية

( Fe++ممغ)

المادة

مواد معدنية

03 120

يمكف تقسيـ المواد الغذائية إلى مجموعتيف :أغذية الطاقة وأغذية البناء .
 1ػ صنؼ األغذية المذكورة في ىذا الجدوؿ نسبة إلى تركيبيا الكيميائي وكمية الطاقة
المخزنة.

 2ػ ما ىو دور المواد المعدنية مع العمـ أنيا ال تحتوي عمى طاقة ؟
النشاط :
يحدث في مستوى األنبوب اليضمي الظواىر الممثمة بمعادالت الوثيقة .

 1ػ عرؼ عممية اليضـ وأذكر نواتجيا ؟

 2ػ مثؿ برسـ تخطيطي طريقتي نقؿ ىذه النواتج في الجسـ .
 3ػ تعرؼ ىذه النواتج بالمغذيات .
أ ػ عػمؿ ذلؾ.
ب ػ حػدد مصػيرىا في الخمية واقترح نموذجا لبناء المادة باستعماؿ رموز الوثيقة.
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مظاىر النمو عند الكائف الحي ؟

النشاط :
يتـ النمو لعظاـ اليد بزيادة طوؿ وسمؾ كؿ سالمية مف سالميات أصابع اليد .

اإلستنتاج :
يظػير مف التحػميؿ ليذيف المنحنػييف وجود عالقة طردية بيف الطوؿ والوزف مف  1إلى
 9سنوات .
النشاط :
 1ػ تحميؿ الوثيقة:

يمػثؿ المنحنى تغػيرات طػوؿ عضػو نباتي بداللة األياـ .نالحظ خالؿ المرحػمة(أ) نمػوا

بطػيئا وفي المرحػمة(ب) نمػوا سريعا مف  25ممـ إلى  300ممـ خػالؿ  5أياـ .أما في
المرحػمة(ج) فنػالحظ نمػوا بطيئا خالؿ  4أياـ.
 2ػ نستنتج مف ذلؾ أنو يرافؽ زيادة الطوؿ زيادة معتبرة في الكتمة .

 3ػ مػف خالؿ النشاطيف  و يظير أف النمو يتمثؿ في تغيرات القد والكتمة.
 4ػ التركيب التجريبي المقترح ىو :
مناطؽ النمو والتجديد الخموي ؟

النشاط  :عند اإلنساف
 1ػ مف خالؿ الوثيقة  يظير أف عممية التئاـ الجروح السطحية التي تصيب بشرة
الجمد تتـ وفؽ المراحؿ اآلتية :

 ػ يزيد حجـ الخاليا الطالئية في البشرة المتضررة و تياجر إلى مكاف اإلصابة.
 ػ تنقسـ الخاليا اإلنسانية لتعويض الخاليا التالفة.

 2ػ نسمي ىػذه الخػاليا بالخػاليا اإلنشائية وىي تقع في مستوى كؿ عضو وصيغتيا
الصبغية ىي 2ف أي 2ف=  46صبغي .

النشاط  :عند النبات:
 1ػ بيانات الشكؿ (أ) :
 :1قمنسوة  :2 ،قمة نامية  :3 ،استطالة :4 ،المنطقة الوبرية .

 2ػ أ) ػ مميزات خاليا القمة النامية :صغيرة وقسومة (مرستيمية) وصيغتيا الصبغية
2ف.

ب) ػ مميزات منطقة االستطالة :كبيرة ومتطاولة وصيغتيا الصبغية 2ف.
ج) ػ مميزات خاليا المنطقة الوبرية :تمايز سطحا المالمس لمتربة شكؿ وبرة وصيغتيا

الصبغية 2ف.

 3ػ المنطقة المتخصصة في التجديد الخموي ىي منطقة القمة النامية.

 4ػ يحدث النمو عند الحيواف بسبب انقساـ خاليا متخصصة في نفس النسيج تسمى
بالخاليا اإلنشائية.

في حيف أف النمو عند النبات يتـ في مستوى مناطؽ متخصصة تدعى باألنسجة

المرستيمية.

تتكاثر كؿ مف الخاليا اإلنشائية والمرستيمية فيزداد عددىا باالنقسامات المتتالية وتزداد

أبعادىا باستطالتيا تـ يحدث تمايزىا مف أجؿ أداء وظائفيا.
النشاط :

 1ػ الخاليا التي تظير فييا الصبغيات بوضوح أكثر ىي  2و . 3
 2ػ الترتيب حسب التسمسؿ الزمني [. ]1 ،3، 2 ،5 ،4
 3ػ الظاىرة التي مرت بيا الخمية المرتمية ىي االنقساـ الخيطي المتساوي.
 4ػ تمر الخمية المرتمية خالؿ االنقساـ الخيطي المتساوي بػ  04مراحؿ ىي:
أ) ػ المرحمة التمييدية ]5 ،4[ :تظير فييا الصبغيات في شكؿ شبكة مف
الخيوط الطويمة التي ال يمكف معرفة عددىا.

ب) ػ المرحمة اإلستوائية ]2 [ :تتوضػع الصبػغيات في منتصػؼ الخمية وتكػوف في
أوضػح ما يمػؾف حسب الرسـ التالي:

ج) ػ المرحمة اإلنفصالية ]3 [ :ينشطر الصبغي االستوائي إلى كروما تيف ،نسمي كؿ
كروماتيد صبغي إبف الذي يياجر إلى أحد قطبي الخمية .

د) ػ المرحمة النيائية ]1 [ :تحصؿ كؿ خمية بنت عمى نفس عدد الصبغيات األبناء
والمتماثمة مع الخمية األـ في كؿ منيا 2ف.
نتيجة االنقسام الخيطي المتساوي  :تتشكؿ خميتاف بنتاف متشابيتاف وتشبو الخمية األـ
تكبر إحداىف وتتػمايز في حػيف تدخؿ الثانية في إنقساـ ثاف .
 5ػ يزداد نمو الخاليا البنات بزيادة المادة فييا.
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مصػدر المادة الالزمة لمنمو والتجديد الخموي ؟

1ـ عند النبات :
النشاط :
 1ػ التحميؿ :يمػثؿ المنحنى (وثيقة  )تغػيرات الوزف (غ) لمجموعة مف البذور قبؿ و
أثناء و بعد اإلنتاش بداللة الزمف.

نالحظ مف (ز ← 0ز )2قبؿ اإلنتاش أف الوزف ثابت عند 39غ.
نالحظ مف (ز ← 2ز )4أثناء اإلنتاش تناقص الوزف مف  39غ إلى 28غ.
نالحظ مف (ز ← 4ز )7بعد اإلنتاش تزايد الوزف مف 28غ إلى  59غ.
 2ػ خػالؿ الفاصؿ الزمني (ز
الغذائية الموجودة في البذور.

خالؿ الفاصؿ الزمني (ز

4

2

ػ ز  )4تناقػص الوزف ألنو تـ إستػيالؾ المدخرات

ػ ز )7تزايد عدد األوراؽ وتفرع جذورىا إذ أنيا أصبحت

تعتمد عمى المواد المعدنية الموجود في الوسط لتركيب مادتيا.

النشاط :
 1ػ الحبيبات المقصودة ىي حبيبات النشاء.
 2ػ نالحظ تآكؿ حبيبات النشاء لمشكؿ (ب) مف الوثيقة

 مما يدؿ عمى تفككيا

ونفسر ذلؾ بإماىتيا وتحوليا إلى غموكوز حسب المعادلة التالية:

 3ػ إف مصػدر المادة الػالزمة لنػمو النبتة أثناء اإلنتاش ىو المدخرات الموجودة في
البذرة.

النشاط :
 1ػ إف سبب ظيور االنتفاخ الذي نمت عميو جذور ىوائية ىو تراكـ المواد الغذائية
(المغذيات) في قاعدة الجزء العموي مف القطع مما سبب نمو غير عادي وعدـ وصوؿ
المغذيات إلى القسـ السفمي مما أنتج ثمار فقيرة المدخرات.

 2ػ كؿ اإلتجػاىات صحيحة ألف النسغ الكامؿ ينتقؿ إلى كؿ أقساـ النبات لتغذيتيا.
 3ػ دور النسغ الكامؿ ىو تغذية كؿ أقساـ النبات.
النشاط :
يستطيع المحاء نقؿ النسغ الكامؿ إلى كافة أقساـ النبات ألف خالياه مستمرة مف الورقة

إلى الساؽ فالجذور.
النشاط :

 1ػ عنواف الشكؿ (أ) مقطع طولي في أوعية لحائية قبؿ وبعد التمويف.

بالي.
عنواف الشكؿ (ب) مقطع عرضي في أوعية لحائية في مستوى الصفيحة الغر ة

البيانات :  :وعاء غربالي.
 : خمية مرافقة.

 : صفيحة غرباليو.

 2ػ تمتاز خاليا المحاء بأنيا خاليا متطاولة فقدت أنويتيا واحتفظت بييولى جدارية

وفجوة عصارية كبيرة  ،وتكونت في جدرانيا األفقية ثقوبا شكمت ما يسمى بالصفيحة

الغربالية مما يسيؿ عممية نقؿ النسغ الكامؿ.
 2ـ عند الحيوان :
النشاط :

 1ػ تتمثؿ أغذية الطاقة في السكريات والدسـ.
 2ػ تتمثؿ أغذية البناء في البروتينات والمواد المعدنية.

 3ػ دور المواد المعدنية :إلى جانب دورىا التشكيمي فيي تمعب دو ار وظيفيا :
ػ مثاؿ :يدخؿ الحديد ( ) Fe+2في تركيب الييموغموبيف.
ػ مثاؿ :يدخؿ  Ca++في تركيب العظاـ.

ػ مثاؿ Ca++ :يساىـ في وفؽ النزيؼ وحدوث التقمصات العضمية.
النشاط :
 1ػ اليضـ :ىو مجموعة ظواىػر تحدث عمى طوؿ األنبوب اليضمي يحدث خالليا

تبسيط المواد الغذائية المعقدة إلى بسيطة أي عمميات تفكيؾ واماىة تتمثؿ نواتجو في

:

 ػ السكريات البسيطة.
 ػ أحماض آمينية.

 ػ أحماض دسمة وغميسيروؿ.

2ػ

 3ػ أ ػ تعرؼ نواتج اليضـ بالمغذيات ألنيا تغذي خاليا الجسـ و تسمح ليا بزيادة
المادة فييا.

ب ػ تبنى الخمية اعتبا ار مف المغذيات مادتيا حسب النموذج التالي:

المفاهيم المبنية لموحدة : 
طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي

ومصدرها

ػ يمكف االستدالؿ عف نمو كائف ما بقياس طولو و كتمتو و يزداد الطوؿ بحدوث عدة
انقسامات لمخاليا اإلنشائية التي تستطيؿ بزيادة المادة فييا مما يسبب زيادة في الكتمة.
ػ يحصؿ النبات األخضر عمى المغذيات خالؿ أطواره األولى مف الحياة مف مدخرات

البذرة ثـ يصبح يعتمد عمى المغذيات الموجودة في النسغ الكامؿ الذي يصؿ إلى كؿ

خمية فيتـ فييا بناء المادة.
ػ يحصؿ الحيواف واإلنساف عمى المغذيات مف الغذاء الذي يمكف تقسيمو إلى أغذية

طاقة وأغذية لبناء المادة.

التـقــــويم
تابعت أـ تطػور كتمة طفمػيا ابتداءا مف لحظػة والدتو عمى دفػتره الصحي فحصػمت
بعد  03سػنوات مف المػتابعة عمى المنحنى الممثؿ لتغيرات الوزف بداللة الزمف (سنة)
كما ىو موضح في الوثيقة التالية :

 1ػ لماذا يجب وزف الطفؿ دوريا ؟

 2ػ عمؿ قياس الطبيب لقطر جمجمة الطفؿ دوريا ؟
 3ػ ما ىي الطريقة المستعممة لقياس الطوؿ ؟

مجال التعلم 

إستعمال المادة وتحويل الطاقة
الوحدة التعليمية  : تحويؿ الطاقة الكميائية الكامنة في األغذية مف طرؼ
العضوية .
 التنفس :
يتضمف نمو و تطور النبيتة تركيب المادة (مثؿ البروتينات) الذي يتطمب الطاقة.

ػ فما ىو مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة ؟
النشاط : 

المرحلة أ  :ػ لدراسة مصدر ىذه الطاقة نقترح التجربة التالية :
وضعت في وسطيف (أ) و (ب) معزوليف عف كافة المؤثرات الخارجية نفس
الكمية مف البذور الجافة ( 100غ) ,يتصؿ بكؿ منيما مقياس حراري.
الشروط التجريبية و النتائج حسب الجدوؿ التالي :

الشروط التجريبية

النتائج بعد مدة مف الزمف

في الوسط (أ) :

ػ لـ تسجؿ أي تغيرات و بقاء وزف البذور ثابت

 100غ بذور جافة
في الوسط (ب) :

 100غ بذور جافة
+

ماء مقطر

( 100غ) .

ػ يالحظ إنتاش البذور يصاحبيا :

أ ػ إنخفاض الوزف الجاؼ لمبذور إلى  20غ.

ب ػ نقص في حجـ األكسجيف ( )O2الوسط و

الزيادة في حجـ غاز الفحـ ( )CO2و تشكؿ

قطرات ماء عمى جدار الوعاء الزجاجي.

ج ػ إرتفاع درجة الح اررة مف ° 22ـ إلى ° 28ـ.
 1ػ إقترح التركيب التجريبي الذي يسمح بإظيار نتائج الوسط (ب) .
 2ػ ماذا تمثؿ تجربة الوسط (أ) ؟

 3ػ عمؿ النتائج (أ ,ب) لموسط (ب) .

 4ػ عمى ماذا يدؿ إرتفاع درجة الح اررة ؟
المرحلة ب :
الوثيقة  توضح مصدر الطاقة الالزمة إلنتاش البذرة والنبيتة .
 1ػ بمقارنة بنية مادة األيض و المواد الناتجة عنيا بعد ىدميا :

ػ حدد مقر الطاقة الكيمائية الكامنة (المخزنة) في مادة األيض .

 2ػ إذا عممت أف الطاقة الح اررية المتحررة ما ىي إال جزء مف الطاقة
الكيمائية اإلجمالية في المادة العضوية :

ػ حدد مصير الجزء الباقي مف الطاقة .

 3ػ انطالقا مف الوثيقة : 

ػ عرؼ عممية التنفس ثـ اكتب المعادلة اإلجمالية لمصدر
الطاقة عمى مستوى خمية البذرة المنتشة .

ػ مالحظة  :عند كتابة صيغة الغموكوز و نواتج ىدمو تـ إظيار عدد ذرات
الفحـ فقط.

 التخمر :
الحظنا في النشاط السابؽ أف التنفس ىو إنتاج طاقة في وجود . O2
ػ ىؿ يمكف إنتاج الطاقة في غياب  O2؟

النشاط  : تجربة باستور سنة 1857ـ
زرعت كميتيف متساويتيف مف خميرة الجعة (2غ) في وسطيف (أ ,ب)
يحتوياف عمى نفس الوسط المغذي ,حيث :

ػ الوسط (أ) غني باألكسجيف ( وسط ىوائي ) .

ػ الوسط ( ب) عديـ األكسجيف و غني باألزوت ( وسط ال ىوائي ) .
النتائج حسب الجدوؿ التالي :
الوسط (أ)

الوسط (ب)

الغموكوز المستيمؾ في نياية التجربة

1غ

1غ

حجـ  O2المستيمؾ

 0.75ؿ

0ؿ

حجـ  CO2المستيمؾ

 0.75ؿ

 0.24ؿ

كمية الماء H2O

 1.2غ

0غ

الكحوؿ اإليثيمي الناتج

0غ

 0.46غ

الطاقة الح اررية الناتجة

 1703.12كيمو جوؿ

 70.16كيمو جوؿ

كتمة الخميرة الناتجة في نياية التجربة

 2غ  0.6 +غ

 2غ  0.02 +غ

 1ػ وضح بواسطة معادالت بسيطة المواد المستيمكة والمواد الناتجة لكال الوسطيف مع
العمـ أف الخميرة ىي كائف حي أحادي الخمية و أف صيغة الكحوؿ اإليثيمي

ىي (  )C2H5OHو كمية الطاقة المخزنة فيو ىي  1343كيمو جوؿ .
 2ػ ماذا تستنتج فيما يخص كمية الطاقة الناتجة في كؿ وسط باستغاللؾ النتائج
التجريبية و المعادلتيف المتاف توصمت إلييما ؟
 3ػ إف النشاط الحيوي الذي تـ في الوسط (أ) ىو ظاىرة التنفس و الذي تـ في
الوسط (ب) يعرؼ بظاىرة التخمر.

أ ػ بإستغالؿ النتائج التي توصمت إلييا لحد اآلف :

ػ قدـ تعريفا لظاىرة التخمر و عالقتو بتحويؿ الطاقة .

ب ػ لخص في نص عممي تحويؿ الطاقة في كؿ مف ظاىرتي التنفس
و التخمر.

مالحظة :
 1موؿ غموكوز يخزف طاقة قدرىا  2815كيمو جوؿ.

 1موؿ إيثانوؿ يخزف طاقة قدرىا  1343.16كيمو جوؿ.
 1حريرة =  4.18جوؿ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ

مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة أثناء النمو .

 1ـ التنفس :
النشاط : 
المرحلة أ :
 1ػ التركيب تجريبي المقترح :

 2ػ تجربة الوسط (أ) تمثؿ التجربة الشاىد .
 3ػ تعميؿ النتائج (أ ،ب) لموسط (ب) :

أ ػ نقص الوزف الجاؼ يعود إلى إستيالؾ المدخرات الغذائية التي إستغميا
الجنيف (الرشيـ) أثناء بناء المادة الالزمة لمنمو .

ب ػ يعود نقص أكسجيف ( )O2الوسط و زيادة غاز ثاني أكسيد الكربوف
( )CO2و تشكؿ قطيرات مف الماء إلى حدوث ىدـ كمي لمادة األيض

(الغذاء) و ذلؾ بإستيالؾ ( )O2نتج عنيا طرح ( )CO2و ماء (.)H2O
 4ػ يدؿ إرتفاع درجة الح اررة عمى إنتاج طاقة .
المرحلة ب :
 1ػ بمقارنة مادة األيض (  )C6H12O6الممثمة بسمسمة فحمية و المواد الناتجة عف

ىدميا و الممثمة في غاز ( )CO2و بخار الماء ( )H2Oنستنتج أف مقر الطاقة ىو

الروابط الكيمائية بيف ذرات الفحـ (. )-C-C-
 2ػ يقوـ الجزء الباقي مف الطاقة بشكيؿ الروابط الكيمائية لممادة العضوية الجديدة.
 3ػ تعريؼ عممية التنفس :
التنفس عممية حيوية يتـ خالليا ىدـ مادة األيض ( العضوية ) ،اليدؼ منيا

تحويؿ الطاقة الكميائية الكامنة فييا إلى طاقة كميائية قابمة لإلستعماؿ نرمز

ليا ب  Eويمكف تمثيميا بالمعادلة اإلجمالية التالية :
H2O + E

+

CO2

+ O2

C6H12O6

 2ـ التخمر :
النشاط : 
 1ػ * معادلة الوسط أ :
H2O + E

CO2

+

+ O2

C6H12O6

* معادلة الوسط ب :
+

C2H5OH

+

CO2

O2

+

C6H12O6
É

 2ػ عند مقارنة نتائج الوسطيف (أ) و (ب) نالحظ تشكؿ  0.02غ مف الخميرة فقط

في الوسط (ب) وذلؾ رغـ توفر نفس الشروط التجريبية لموسطيف (أ ,ب) فيما عدى
غاز (. )O2

و مف المعموـ أف تركيب المادة يتطمب طاقة و مف ثمة يمكف القوؿ أنو في غياب

( )O2تقوـ الخميرة بإنتاج طاقة بكمية قميمة فيكوف لدينا . E > É
 3ػ أ /تعريؼ ظاىرة التخمر :
ىو ىدـ جزئي لمادة األيض يتـ خالليا تحويؿ جزئي لمطاقة المخزنة في مادة

األيض إلى طاقة كيمائية قابمة لمإلستعماؿ في حيف أف الباقي مف الطاقة ال
يزاؿ مخزف في الكحوؿ اإلثيمي .

نصادؼ في الطبيعة عدة أنواع مف التخمرات حسب نوع الخميرة و المادة

المستيمكة .

ب /إف التنفس و التخمرات ىي ظواىر حيوية يتحوؿ أثناءىا الطاقة

الكيمائية

كيمائية قابمة لإلستعماؿ مف طرؼ الخمية

الكامنة في مادة األيض إلى طاقة

الحية .
المفاهيم المبنية للوحدة : 
تحويؿ الطاقة الكميائية الكامنة في األغذية مف

طرؼ العضوية

التنفس و التخمرات آليات حيوية تستخدميا العضوية النتاج الطاقة الضرورية لتركيب

المادة .

ػ التنفس ظاىرة يتـ خالليا ىدـ كمي لمادة االيض في الخمية ويرافؽ ىذا اليدـ
تحوؿ لمطاقة الكيميائية الكامنة في مادة االيض الى طاقة داخمية قابمة لالستعماؿ

وطاقة ضائعة في شكؿ ح اررة .

ػ نكتب التفاعؿ اإلجمالي لمظاىرة كما يمي :
C6H12O6 + O2
CO2 + H2O + E
ػ التخمرات  :ىي ظواىر ىدـ جزئي لمادة األيض ،يرافقيا تحوؿ جزئي لطاقة

مادة األيض إلى طاقة داخمية ضئيمة قابمة لإلستعماؿ و طاقة ضائعة

في شكؿ ح اررة .

ػ ينتج عف التنفس مواد معدنية (ماء و ثاني أكسيد الكربوف) .

ػ ينتج عف التخمر مواد عضوية تحتوي عمى طاقة .

ػ التعريؼ الدقيؽ لمتنفس والتخمرات  :ىي ظواىر حيوية لتحويؿ الطاقة الكميائية

لمادة األيض إلى طاقة داخمية قابمة لإلستعماؿ مف طرؼ الخمية .
التـقــــويم
تحتاج الكائنات الحية خالؿ تركيب مادتيا الحية أثناء النمو إلى طاقة .

ػ تمثؿ النقطتاف (أ)( ،ب) مف الوثيقة المرفقة مراحؿ معينة مف عمر
النبات الحولي .

 1ػ ماذا تمثؿ النقطتاف (أ)( ،ب) مف عمر النبات الحولي ؟
 2ػ ما ىي الظاىرة الحيوية التي يتـ فييا إمتصاص األكسجيف ؟
 3ػ أذكر النتائج المترتبة عف ىذه الظاىرة .

