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  : ثانوي أوىلتصحيح إختبار الفصل الثاين يف مادة العلوم الطبيعية للسنة 

  :التمرين األول 

  .هيوىل _ فجوة _ غشاء هيويل _بيكتوسليلوزي جدار _الصانعة اخلضراء _:إعادة الرسم مع كتابة البيانات -1

 .معادلة التركيب الضوئي . العملية هي التركيب الضوئي - 

 .النتيجة النهائية هي تركيب املادة العضوية  - 

 .تكمن أمهية هذه العملية يف أا مصدر املادة العضوية للعديد من الكائنات احلية  - 

 .التنفسوالنشاط هو , الغاز هو غاز األوكسجني  - 

  :املستخلصة ةاملعلوم -2

, األمالح املعدنية , األطياف الضوئية  , تتعلق شدة التركيب الضوئي بعدة عوامل من بينها  شدة اإلضائة  

2CO. 

  .2COصباحا يتلون الكاشف باألصفر ألن الوسط غين بال  7_0من  -3

اديا يف الوسط ألن النبات قام أصبح ع 2COيتلون الكاشف بالربتقايل ألن تركيز ال  9قرابة الساعة 

  .بإمتصاصه 

وذلك إلمتصاصه  2COيتلون الكاشف باألمحر البنفسجي ألن الوسط أصبح فقريا من ال 18_  9:30من 

  .من طرف النبات 

وذلك  2COعودة الكاشف إىل اللون األصفر راجع إىل أن الوسط أصبح غنيا بال : منتصف الليل _19من 

  . يف الوسط  2COألن النبات قام بطرح ال 

 .2COويف منتصف النهار قامت النبتة بإمتصاص ال  2COصباحا قامت النبتة بطرح ال  7_0من الساعة  - 

 . فقطويف الليل يقوم بعملية التنفس ,نستنتج أن النبات يف النهار يقوم بعملية التركيب الضوئي و عملية التنفس - 

  : التمرين الثاين

غشاء _ 6نواة _ 5صانعة خضراء _ 4هيوىل _ 3مادة عضوية  _ 2  جدار سيليلوزي_1: البيانات  -1

  .هيويل 

يف وجود الضوء يقوم الطحلب األخضر بعملية تركيب املواد العضوية خالل . نشاء : 2طبيعة العنصر  -2

ويف الظالم ال يقوم النبات بعملية التركيب الضوئي وبالتايل عدم تركيب املواد , عملية التركيب الضوئي 

  عضوية ال

  .األوكسجني املطروح بداللة الزمن ميثل املنحىن تغري كمية  -3
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مع ثبات . الضوء ,  2COغاز ال : ترتفع كمية األوكسجني احملرر من طرف الطحالب بتوفر الشروط التالية 

  .فالوكسجني احملرر مرتبط بوجود الضوء ,هذه الكمية بإزدياد الفترات املظلمة 

الضوء يقوم النبات حيث يف وجود , ه العامل األكثر أمهية  لعملية التركيب الضوئي يتمثل دور الضوء بأن -4

  .بعملية تركيب املواد العضوية 

ميتص الطحلب األشعة احلمراء والبنفسجية بكميات كبرية فيزداد نشاط التركيب الضوئي خلاليا الطحلب -5

للبكترييا  لألوكسجني حول طريف خيط الطحلب مسحت بتجمع كبري  لذا تطرح كمية كبرية من األوكسجني ,

أما األشعة الوسطية فيمتصها بكمية قليلة لذا يصبح نشاط التركيب الضوئي ضعيفا وبالتايل تطرح كمية قليلة .

  .من األوكسجني فنجد أن البكترييا يقل توزيعها يف الوسط 

  ) .املواد العضوية(ائية كامنة وئية وحتويلها إىل طاقة كيمييقوم اليخضور بإمتصاص الطاقة الض -6

فان متطابقان كلما زاد طيف اإلمتصاص زاد طيف عند مقارنة طيف النشاط بطيف اإلمتصاص جند أن الطي -7

كما تصل قيمة طيف اإلمتصاص وطيف النشاط القيمة القصوى عند األشعة . والعكس صحيح, النشاط 

األمحر ( اعة يف التركيب الضوئي هي األطياف الطرفية الطرفية ومنه نستنتج أن األطياف األكثر فعالية وجن

  ) والبنفسجي

  :التمرين الثالث

  : حتليل الوثائق  -1

  : متثل الوثيقة جتربة إظهار مصدر الكاربون الداخل يف تركيب املادة العضوية : 01الوثيقة _

الكاربون الداخل يف تركيب املادة شعاع جند أن ذو كاربون مشع وتتبع اإل 2COمت تزويد ورقة نبات أخضر بغاز 

  . اجلوي املمتص 2COالعضوية مصدره ال

  :املدجمة خالل ساعات اليوم  2COمتثل الوثيقة نتائج قياس نسبة  إنفتاح الثغور الورقية ونسبة ال : 02الوثيقة  _

يتعلق ,إنفتاح الثغور املمتص خالل عملية التركيب الضوئي لتركيب املادة العضوية بنسبة  2COتتعلق كمية غاز ال 

  . الرطوبة ,احلرارة , هذا اإلنفتاح بعدة عوامل أمهها الضوء 

  .2COمتصاص ال متثل رسم ختطيطي لثغر ورقي مفتوح الذي يعترب مقر إ: 03الوثيقة _

, من طرف الثغور الورقية يف وجود عوامل كالضوء  2COتم إمتصاص ال يف النبات األخضر  ي: النتيجة - 

 .ليتم دجمه يف تركيب املادة العضوية , الرطوبة 

  . مع كتابة البيانات الرسم  -2


