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 ترتبط حياة الخلية بعدة تفاعالت بيوكيميائية منها تفاعالت تحويل الطاقة واستعمالها. التقديم في بداية التمرين:

 في نص علمي آلية تحويل الطاقة في مستوى الصانعة الخضراء. اشرح :األخير السؤال

 

 في نص علمي آلية تحويل الطاقة في مستوى الصانعة الخضراء.شرح : اإلجابة

 )تشير إلى المجال والوحدة مع االستعانة بتقديم التمرين، ثم تطرح المشكل العلمي(. مقدمة

التحوالت الطاقوية، تحويل  هذه ترتبط حياة الخلية بعدة تفاعالت بيوكيميائية منها تفاعالت تحويل الطاقة واستعمالها. من بين

 الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في الجزيئات العضوية على مستوى الصانعة الخضراء للنباتات اليخضورية. 

 ؟الطاقوي أو ما يسمى بالتركيب الضوئي هذا التحويلآلية  فما هي

 

 االمتحانات السابقة( إجابة مثل المدروسة )تشرح الظاهرة عرض

 وكيموحيوية. كيموضوئية مرحلتين:في يحدث عة الخضراء نالصا تحويل الطاقة في

 : مقرها غشاء التيالكويد.كيموضوئيةالمرحلة ال -

في الوسط  2Oيطرح الـ والماء يتأكسد  حرر كل منها إلكترونين.يوالفوتونات الضوئية فتتأكسد  PSIو IIPSتلتقط األنظمة الضوئية 

إلى ريدوكتاز  NADPنزيم رَجع بواسطة األالذي يُ  NADP+، ثم إلى PSI+لكترونات إلى اإل . تنتقلPSII+الـ  تاإللكتروناوترِجُع 
+NADPH,H. 

في ها لكترون. يصبح تركيزاإلأثناء انتقال من الحشوة  T2الناقل  هايضخوالتي الماء الناتجة عن أكسدة  تتراكم البروتونات

سنتاز حسب تدرج التركيز. تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة الـ  ATPعبر الـ  فتنتقلالتجويف أكبر من الحشوة 

ADP  إلىATP  في وجود الفوسفات الالعضويPi. 

 )حلقة كالفن(: تتم على مستوى الحشوة. مرحلة كيموحيوية -

ويتشكل مركب سداسي الكربون غير مستقر ينشطر إلى جزيئتين من  Rudip الـ على 2CO الـ يتثبت ،Rubiscoنزيم بواسطة األ

APG . فسفرة تتمAPG  إلىADPG  مع إماهةATP إرجاع ، ثمADPG  إلىPGal  مع أكسدة+NADPH.H.  ُستخدم جزء من ي

PGal  في تجديدRudip 6 الغلوكوزجزء آخر في تركيب وO12H6C. 

 

 عن المشكل العلمي المطروح في المقدمة(. تجيب) خاتمة

 : في مرحلتين تتمو نتهي بتركيب الغلوكوزيبامتصاص اليخضور للضوء ويبدأ تحويل الطاقة في الصانعة الخضراء 

  .NADPH,H+و ATPإنتاج وكيموضوئية يتم فيها امتصاص الطاقة الضوئية  -

 باستعمال نواتج المرحلة السابقة. تركيب السكرياتوفي الجزيئات العضوية  2CO الـ يتم فيها دمج كيموحيوية -
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