
 

 

 

 

 التمريــــن األول :

.األخضــرللنبـاتــات القـدرة علـى النمـو فـي وسـط مـعدنـي صـــرف ،ترجـع هـذه الخـاصية الهامــة للـون   

نضــيء أشنـــة خضــراء بواســـطة أشعـة ضوئيــة مختلفـة -1   

 الشــدة ،أ بإستعمـال مختلـف أشعـــة طيـف الضـوء األبيــض .

اصــــف إمتصــن طيـيبي (1)ة ـــي الوثيقـــل فــالمنحني الممث  

ة ـــذه األشنـــه    

ور ــواص اليخضـج خـم إستنتــاني ، ثـى البيــلل المنحنــــ*ح  

نة .ـــي األشــودة فـالموج  

دا :ــرا معقــوي سكــاط الحيـــذا النشــل هــر بفضــات األخضــع النبـــبصن-2  

ك .ــت ذلــة تثبــار تجربــف بأختصـــص-أ  

اط ؟ــذا النشــص هــي تلخــادلة التــب المعــأكت-ب  

الكائنــات الحيــة عمومــا ؟ة ــة لتغذيــاط بالنسبــالنشذا ــة هــي أهميــاهــم -جـ  

 التمريــــن الثـــانـــي :

ة :ــارب التاليــوم بالتجــراء نقــاتات الخضــة عند النبــر الحيويــبعض الظواه ةــلدراس  

ر ـيذي يتغــزول  الــر الكريــى أحمــوي علــاجي يحتــاء زجــل وعــه داخــمن أوراق (ب )ةــر ندخل ورقــر نبات أخضـنحض

 لونــه حسـب نسبــة الــ CO2 فــي الوســط  كمــا يلـي : 

  -برتقالـي عندمــا تكــون نسبـة CO2 في الوسـط  عاديـة .

  -أصفــر عندما تكـون نسبـــة CO2 فــي الوســط مرتفعــة .

  -أحمر عندمـا تكـون نسبـــة CO2فــي الوســط منخفضــة .

ود ــاء أسـع غطـوء بوضـاجي عن الضــاء الزجــب الوعــنحج  

اطـف النشـامة توقـائية سـبمادة كيمي (ب )ج الورقةــو نعال  

دةـــوء مــلضي ،ــب التجريبــرض التركيــم نعـي ثـالتنفس   

.(2)ساعة كما هو موضح في الوثيقة  72    

في الوعاء ؟علل إجابتك ؟ماهو اللون الذي يأخذه أحمر الكريزول -1  

ماهي الضاهرة الحيوية المراد دراستها في هذه التجربة ؟ دعم إجابتك بمعادلة كيميائية .-2  

  2لمعرفة نواتج الضاهرة المدروسة و شروطها قمنا بانجاز التجربة الموضحة في جدول الوثيقة -3

المـــــظ   راءــخض صانعات         1 

  CO2 + 2 ضــــوء 

  CO2  3 ضوء+ غيـاب 

 

 

1الــوثيقــة   

 

 
    نسيج

     

   
 
 

خضراءصانعات   

خضراءصانعات    

 

2الوثيقـة   

(ب)   

  3الوثيقــة 



 

ة ــــل حالـك في كــا ثم علل إيجابتــل عليهــة المحصــائج التجريبيــد النتــبتحديابق وذلك ــدول السـل الجـأكم-1  

ة ؟ــاهرة الحيويــذه الظـة خالل هـادة المتشكلــدول حدد نوع المتالل هذا الجــن خــم-ب  

ــون ة اللــانعة عديمـــبصراء ـانعة الخضـــا الصــا  لو إستبدلنــول عليهــع الحصــي تتوقــة التــي النتيجـاهــم-جـ

ابق ؟ــدول الســن الجــانية مــرحلة الثــي المــف وذلـك  

ربة ؟ــذه التجــائج هـــالقا من نتـــا إنطــراجهــات التي يمكن إستخــومــاهي المعلــم-د  

ل ؟ــذائي مع التعليــه الغــب نمطــدروس حســات المــف النبـــصن -4  

ة ـــريا محبـــة لبكتيــط زراعــي وســراء فــضة خــة أشنة خيطيــرى وضعنا فوق صفيحة زجاجيــربة أخــفي تج     

ي ، ــور زجاجـة موشـيض بواسطـوء األبـة بواسطة أطياف ضوئية ناتجة عن تحلل الضــأنا صفيحــن ،ثم أضــلألكسجي

حــكما هو موضفكان توزع البكتيريا   

: (4)ة ـــالوثيقي ـــــف   

 صفيحة زجاجية 

 أشنة خيطية خضراء 

 بكتيريا هوائية 

ة ــط األشنــول خيــا حــي توزع البكتيريــا فــة ، الحظنا أختالف واضحــة معينــرة زمنيــرور فتــمد ـبع  

.(4)ة ــوثيقــي الــح فـــا موضــكم  

كيـف نفسر التوزع الغير متسـاوي -1  

 للبكتيريـــا حول خيــط األشنـــة ؟

مــاذا يمكن إستنتـــاجه  حــول الخــواص الضوئيــة لليخضــور ؟-2  

ــة ؟ربما الهــدف من إنجــاز هــذه التجــ -3  

ك.ــابتــال أجـــا ، معلــو البكتيري ة الخضراءــة بين األشنــة القائمــر العالقــأذك-4  

ة ؟ــــدروســـرة المــاهــة الظــي أهميــاهــم-5  

 التمرين الثالث :

ة :ــة التاليــري التجربــر نجــد النبات األخضـائجها عنــرة عليها ونتــل المؤثـاقوية و العوامــوالت الطــالتحة ــرض دراسـلغ  

نضع طحلب أخضــر )الكلوريال(في وسـط زرع  مالئم يحتوي علــى المــاء و األمــالح المعدنيــة و O C2 و  C2 باستعمال 

.(6)و الناتئج المحصل عليها موضحة في الوثيقة  (CXAO)جهاز   

 1-إشرح تطور تركيز كل من  OC2 و  C2 خالل الفترات)أ ( و )ب(.

، مـع التعليل ؟(أ)ماهي الظـاهرة التي حـدثت خـالل الفتـرة -2  

ماهي النتائج المتوقعـة خالل نفس الفتـرة عنـد إستبدال الضـوء -3  

 األبيــض بأطياف أحاديـة الضـوء على التوالـي أحمر ثم أخضـر .علل؟ 

كيـف تتـوقع شكـل منحنى المــادة العضوية المركبـة فــي نفس -4  

الفتــرة  باستعمــال الضوء األبيــض ، الطيــف األحمر ،الطيف األخضــر   

و مــاذا تستنتــج ؟   

-II  

 

(4)الوثيــقة  

 بنفسجي نيلي أزرق أخضر أصفر برتقالي أحمر

 

 

(5ة )ـالوثيق  

 

6الوثيــقة   

 اجلاهل يؤكد و العامل يشك و العاقل يرتوى


