
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 التمرين األول : أكتب رمز اجلواب الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين  الثاني :  جنري التجربة التالية على أوراق نبات تظهر مناطق خضراء و أخرى بيضاء.

حيتوي على املاء و األمالح املعدنية و متصل  (س)و أخرى بيضاء و نضعها يف وسط  هذه األوراق إىل أجزاء خضراءجنزء 

وزن املادة  اخنفاضأو  ازدياد، (CO2)أو طرح  امتصاص(O2)أو طرح  امتصاص: ندرس خالل هذه التجربة.باهلواء

 .اجلافة ألجزاء األوراق

معرض للضوء( س)أجزاء بيضاء من األوراق يف الوسط  :1التجربة    

يف الظالم( س)أجزاء خضراء من األوراق يف الوسط  :2التجربة   

معرض للضوء( س)أجزاء خضراء من األوراق يف الوسط : 3التجربة   

قرتح النتائج املتوقع احلصول عليهاا( س)الوسط  يفباعتبار أن أجزاء األوراق تستطيع النشاط  -1  

قدم اسم الظاهرة اليت كشفت عنها كل جتربة -2  

 

 

 

 باتنة 2العربي التبسي ثانوية                                                                              معنصري لبنى: األستاذة 

 سنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا                   متارين مقرتحة يف دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي 

:وعية اخلشبية خاليا األ -1-  

حية -أ-  

ميتة -ب-  

قد تكون حية أو ميتة -جـ-  

شدة الرتكيب الضوئي تصل إىل قيمتها القصوى  -2-

:عند تعريض النبات األخضر إىل أشعة   

خضراء -أ-  

صفراء -ب-  

برتقالية -جـ-  

محراء -د-  

:تتواجد األوعية اخلشبية على مستوى-3-  

اجلذر -أ-  

الساق-ب-  

األوراق-جـ-  

اجلذر و الساق و األوراق -د-  

 

 

:احلامضية للنشاء تنتج جمموعة من  االماهة -4-  

جزيئات من الغلوكوز -أ-  

جزيئات من الفركتوز -ب-  

جزيئات من الغلوكوز و الفركتوز -جـ-  

:تستطيع بعض النباتات النمو يف اضاءة ضعيفة مثل نبات  -5-  

البطاطس -أ-  

السرخس -ب-  

عباد الشمس -جـ-  

:اليخضور ميتص بكمية كبرية -6-  

األشعة اخلضراء و البنفسجية -أ-  

األشعة الصفراء و البنفسجية -ب-  

األشعة الربتقالية و البنفسجية-جـ-  

األشعة احلمراء و البنفسجية -د-  

كل االجابات السابقة خاطئة -هـ-  

 

اقلب الصفحة 2/  1صفحة   



حدد العوامل املسؤولة عن اختالف النتائج احملصل عليها -3    

فسر نتائج كتلة املادة اجلافة يف كل التجارب الثالث -4  

 التمرين الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التمرين الرابع

لألشعة الضوئية و حترير األوكسجني قام العامل أجنلمان بتجربته  للبحث عن العالقة املوجودة بني طيف امتصاص اليخضور

الشروط التجريبية و .على طحلب أخضر يسمى الكوريال حيث استعمل فيها نوع خاص من البكترييا 1881الشهرية عام 

 (2)نتائج التجربة موضحة يف الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملية الرتكيب الضوئي تسمح 

الضوئية إىل بدخول الطاقة 

العامل احلي و يتطلب ذلك تدخل 

.عدة آليات وعوامل  

ماهي العناصر الضرورية  -1-

.حلدوث عملية الرتكيب الضوئي  

اكتب املعادلة اإلمجالية  -2-

 للرتكيب الضوئي

( 1)مـــخطط الوثيقة  -3-

يظهر اآلليات اليت تسمح بدخول 

معتمدا .الطاقة اىل العامل احلي

على العناصر  على معلوماتك تعرف

16إىل  1من   

 

  

......1طاقة .......  

  ضور

 طاقة

.......5.......تفاعالت ارجاع   

 اىل مركبات عضوية

...8....طاقة   

..........9 ........

........10 ........

.......11...... .. 

12أوعية.........  

13نس ..........  

......-14....  

......-15....  

16نس ....  

H2O 

3……… 
....4  

.........6  

H2O 

.......2أوعية ......  

............7  

(1)الوثيقة   

مانوع البكترييا املستعملة يف  -1-

 التجربة؟علل اجابتك؟

حلل النتائج التجربة-2-  

فسر نتائج جتربة أجنلمان -3-  

 

 

 األستاذة  معنصري لبنى تتمنى

لكم التوفيق و النجاح   

انتـــــــــهى   2/   2الصفحة   



  
 

 

 

 

 التمرين األول:

د -6-ب           -5-أ          -4-د        -3-د          -2-ب        -1-  

 التمرين الثاني:

:النتائج املتوقع احلصول عليها -1-  

 مع اخنفاض يف وزن املادة اجلافة CO2وطرح  O2امتصاص : 1التجربة 

 مع اخنفاض يف وزن املادة اجلافة CO2وطرح  O2امتصاص : 2التجربة 

 مع ارتفاع يف وزن املادة اجلافة O2وطرح  CO2امتصاص  :3التجربة 

 :الظواهر اليت تكشف عليها كل جتربة هي -2-

 تركيب ضوئي:  3التجربة               تنفس  :  2و  1التجربة 

 :العوامل املسؤولة عن اختالف النتائج احملصل عليها هي -3-

 1غياب اليخضور يف التجربة 

 2غياب الضوء يف التجربة 

نتيجة عملية التنفس حيث يتم خالهلا هدم كلي للمادة  2و  1اخنفاض وزن املادة اجلافة يف التجارب  -4-

 العضوية

 نتيجة عملية الرتكيب الضوئي حيث يتم خالهلا تركيب املادة العضوية 3ادة اجلافة يف التجربة ارتفاع وزن امل

 :التمرين الثالث

 :كيب الضوئي هيدوث عملية الرتالعناصر الضرورية حل-1-

 املاء و املالح املعدنية+ CO2+ضوء+ ضور

 :معادلة التفاعل -2-

 

 

 

 

 

السنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا                    األستاذة معنصري لبنى                                 

 حلول متارين دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي

اقلب الصفحة 2/ 1الصفحة   

6CO2 + 12H2O    C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O 
  ضور

 

 ضوء

 

 



 
 :البيانات -3-

—6اىل مركبات عضوية    CO2ارجاع —5هيدروجني     —4أوكسجني      —3أوعية خشبية    —2طاقة ضوئية   —1

CO2     7—      بروتينات      —11دسم    —11سكريات   —9طاقة ضوئية كامنة    —8مبادالت غازية  ضورية

 نس  ناقص—16أمالح معدنية    —15ماء    —14مل    نس  كا—13  أوعية حلائية—12

 :التمرين الرابع

 (شرهة لألوكسجني)نوع البكترييا املستعملة يف التجربة هي بكترييا حمبة لألوكسجني  -1-

 ميككنا قياس شدة الرتكيب الضوئي للطحلب  O2ألنه بامتصاصها للـ:التعليل

 :حتليل النتائج التجريبية -2-

  ن جتمعها قليل يف املناطقوكبري للبكترييا يف املناطق املضاءة باألطياف احلمراء و البنفسجية بينما يكنالحظ جتمع 

 املضاءة باألطياف الزرقاء و الصفراء و النيلية و الربتقالية و منعدمة يف املنطقة املضاءة باألخضر

 :تفسري التجارب -3-

األوكسجني بكثرة مما يدل على أن شدة الرتكيب الضوئي اعظمية يف  نفسر منو البكترييا بكثرة يف هذه املناطق بوجود

األطياف احلمراء و البنفسجية بينما كمية األوكسجني قليلة مما يدل على أن شدة الرتكيب الضوئي قليلة ايضا يف منطقة 

املضاءة باألخضر النعدام  األطياف الزرقاء و الصفراء و النيلية و الربتقالية تكون كمية األوكسجني منعدمة يف املنطقة

 .عملية الرتكيب الضوئي على مستوى الطيف األخضر

 

 

انتهـــــــــى   2  / 2الصفحة   

 األستاذة معنصري لبـــــنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح

ال تقل أنا فاشل بل قل كانت حماولة فاشلة، 

 فالفشل حدث وليس شخصًا

http://prof2sciences.overblog.com
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