
 

 

 التمرين األول
 يعتبر النشا المادة العضوية الرئيسية التي تنتجها النباتات عبر عملية التركيب الضوئي ويتأثر انتاج تلك المادة بعدة عوامل.

, ثم حدد ماهية تلك العوامل التي تؤثر االجمالية وموضح انتاجه وتخزينهصيغته نيفه, من خالل موضوع منظم  عرف النشا وادكر تص

 طنق 6 .كل عامل على انتاج المادة العضوية وطبيعة تأثير

 التمرين الثاني

تقوم النباتات اليخضورية بتبادالت غازية تعتبر عنصرا أساسيا في عملية التركيب الضوئي, وتتحكم عدة عوامل في تلك التبادالت. لتعرف 

 هذه العومل نقدم المعطيات التالية:

الممتص  CO2يمثل المبيان التالي نتائج قياس كمية األول: المعطي 

 .من طرف نبات اخضر،حسب درجة حرارة الوسط

 

تحت ظروف حرارة و اضاءة ثابتتين،نسجل  :لثانيالمعطي ا

الممتص من طرف نبات اخضر ،حسب  CO2تغيرات كمية 

الوسط،يعطي الرسم المبياني التالي النتائج المحصل  CO2تركيز 

 عليها:

اتين الممتص من طرف نب CO2نقيس حجم  :لثالثالمعطي ا

الممثلة في  هوائيين حسب شدة االضاءة،فنحصل على النتائح

  المبيان التالي

 

 

 أن النباتات ف علىكشمن خالل مكتسباتك اقترح تجربة ت .1

 نقط 2 تقوم بالتبادالت الغازية ؟

بعد تحليل للمعطيات الثالثة, استنتج كيف يؤثر كل عامل  .2

 نقط 3 على التبادالت الغازية ؟

أخرى ضرورية للتبادالت الغازية غير هل هناك عوامل  .3

 نقطة 1 مقدمة في المعطيات ؟ اذا كانت موجودة, اذكرها؟

انطالقا من ربط مضامين التمرينين األول والثاني ماذا  .4

 2 تسنتج بخصوص العوامل المؤثرة على كال العمليتين؟

 نقط
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 التمرين الثالث
 

 قل المواد المدابة بين الخاليا عبر آليات مختلفة, للكشف عن واحدة من هذه األليات ننجز التجربة التالية:تنت

و بعد تدفق هذه االيونات وتراكمها داخل الكريات الحمراء ننقل هذه  22Naنضع كريات حمراء حية في وسط غني بالصوديوم المشع 

 :الخارجة بداللة الزمن في ظروف مختلفة 22Naوسط عادي ونقيس كمية  لىاالخيرة ا

 .وهي مادة سامة تمنع الخلية من انتاج الطاقة NaFفليورور الصوديم ة ـ بعد اضاف  

 وهي جزيئة مخزنة للطاقة. ATPادينوزين ثالثي الفوسفات ـ وبعد اضافة   

 النتائج ممثلة في الوثيقة التالية: 

 

 

 

 نقط 2 الخاليا ؟ من   Na22فسر التغيرات التي شهدتها نسبة خروج  .1

 نقطة 1 تكشف عنها التجربة ؟األلية التي  ماهي .2

 

 التمرين الرابع
 

 الحية. وضح سبب تسميتها و اآللية التي تعتمدها للحصول على حاجياتها  ائناتتعتبر النباتات الالحمة واحدة من أغرب الك

 نقط 3الغذائية ؟ 

 

 

 يراعى في التصحيح سالمة اللغة وتنظيم الورقة                       واهلل الموفق
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