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التمرين الثالث :

3التمرين
ن( 08)

 الصانعة الخضراء العضية هي –1

غالف الصانعة ،-3صفيحة حشوية ، -2حشوة ،  -1البيانات المرقمة :     

حبيبة نشوية -4 

تفسير نتائج التجارب :ـ  أ ـ  2

   ( على االنتقال عبر é( لعدم قدرة )éلم يحلل الماء الذي ينتج عنه ) : 01التجربة  

  PSIإلى  PSIIالتي تمنع إنتفال اإللكترونات من   DCMUل لوجود مادة سلسلة النواق 

.CO2لذلك لم يتثبت  ATPوال تشكل  NADPيتم إرجاع  ، ولم O2وبالتالي لم يطرح  

  الذي نتج عنه  ضوئيا وجود مادة مستقبلة لإللكترونات سمح بتحلل الماء: 02التجربة 

 .  O2طرح لـ  مماأدى الى إلكترونات استقبلها المستقبل 

  لعدم توفر  NADPH.Hإلى  NADPراجع لعدم إرجاع   CO2أما عدم تثبيت  

 . DCMUإلكترونات األنظمة الضوئية لوجود  

 CO2،أما تثبيت  فيما يخص عدم تحرراألوكسجين 01تفسير التجربة  : 03التجربة  

. NADPH.Hإلى   NADPتقوم بإرجاع  يعود لوجود مادة محررة لإلكترونات التي 

O2عدم تحرر نتوقع : -ب 
 ألنه يتوجب توفر طاقة ضوئية لتحلل الماء .التعليل :     

وجود مستقبل لإللكترونات و الضوء و سالمة السلسلة التركيبية  O2 شروط تحرر -جـ 

الضوئية. 
لإللكترونات نحا: وجود م شروط تثبيت غاز الفحم 

رسم المنحني:  ـ أ  -3

 التحليل المقارن : - ب 
يمثل المنحنى تغيرات الكربون المشع في المركبات العضوية بداللة الزمن حيث  -   

ومتوسطة في APGثا ( نالحظ أن نسبة الكربون المشع عالية في 7في اللحظة )     

 TPوالنشا ومنخفظة في كل من السكروز

   وتزايدها   APGثا نالحظ تناقص نسبة اإلشعاع من27ثا إلى 7في المجال من   - 

  TPبشكل واضح  في  

ثا نالحظ تزايد نسبة اإلشعاع في السكروز ثم النشاء 47ثا إلى 27في المجال من  - 

 . TPو     APGمع تناقصه في كل من  

 غيرات نسبة اإلشعاع في هذه المركبات :تفسير ت -جـ  
ودخوله في تركيب المادة العضوية  CO2راجع لتثبت  APGظهور اإلشعاع في   -  

  . أما APGهو  CO2، كما يدل على أن  أول  مركب يتشكل إنطالقا من تثبيت  

يدخل بدوره في  الذي TPيدخل في تركيب   APGباقي التغيرات تدل على أن  

تركيب السكروز الذي بدوره يدخل في تركيب النشا. 
 .  APGهي تراكم كمية  النتائج المتوقعة:-د 

لغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية .   TPإلى   APGألنه اليحدث تحول لـ  التعليل :    

الرسم التخطيطي:-هـ   
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التمرين الثاني :
العالمة كاملةأةالعالمة مجزاالجابة

IIIالنص العلمي : يبرز دور البروتينات



التمرين الثالث :

النقطة اإلجابة النموذجيةاالسئلة 

الجزئية

النقطة 

االجمالية 

ǀ-

ǁ-

ǁǀ-

نقاط (   08)  الثالثالتمرين 

العناصر المرقمة :.ـأ1

المادة االساسية:  2،   داخلي : غشاء-أ 1

ATP Synthaseلوجود  ATP: تركيب ال 1العنصر  -ب

نقل االلكترونات لوجود نواقل االلكترونات 

ضخ البروتونات لوجود  مضخات البوتونات

: أكسدة مادة االيض لوجود نازعات الهيدروجين و غاز الفحم   2العنصر 

أكسدة مادة االيض  1التفاعل  -أ 2

C6H12O6 +6H2O          6CO2+ 24H
+
 + 24e

-

إرجاع  االكسجين  2التفاعل 

6O2+24H
+
 + 24e

-                         
12H2O

 مكان الحدوث : -ب

يحدث في المادة االساسية لوجود إنزيمات نزع الهيدروجين و غاز الفحم 1التفاعل 

 Hنواقل االلكترونات و مضخات  يحدث في الغشاء الداخلي لوجود 2التفاعل 

ǁ-1-  التنفس .  : الظاهرة/ أ :

 :  المرحلة ب /

: تحلل سكري , مقره : الهيولى . 1الى  ز 0ز

: تفكيك حمض البيروفيك )حلقة كريبس( , المقر : الستروما .  2الى ز 1ز

: الفسفرة التكسدية ، المقر : الغشاء الداخلي للميتوكندري .3الى ز 2ز

الحصيلة الطاقوية :ج /  

.2ATPالتحلل السكري : 

. 34ATP, الفسفرة التاكسدية  :   ATP 2حلقة كريبس : 

 التحليل المقارن :  -أ 2

حيث نالحظ :  O2بداللة الزمن قبل و بعد حقن  ATPو كمية الـ  +Hيمثل المنحنيان تغيرات تركيز 

عند قيم دنيا . ATP ة الـوكمي +H: ثبات كل من تركيز  1الى ز 0: ز O2ـ قبل حقن 

ATPيقابله ثبات في كمية  +H: تزايد سريع في تركيز  2الى ز 1: ز O2ـ بعد حقن 

 .ATPتدريجيا مقابل ارتفاع تدريجي في كمية الـ  +Hتناقص تركيز  3إلى ز 2ـ ز

 عند قيم دنيا .  +Hعند القيم العظمى و تركيز  ATP: ثبات كمية الـ  3ـ ابتداء من ز

ومات المستخلصة : المعل 

  ترتبط حركةH
+

.O2على جانبي الغشاء على توفر  

  يرتبط تركيب الـATP  بحركةH
+

.عبر الكرة المذنبة بظاهرة الميز و تحديد دخولها  

. +TH .H:اكسدة  : مصدر االلكتروناتα-ب

الرجاعه . O2: تستقبل من طرف الـ مصير االلكترونات

 اآللية الفيزيائية : 

لكترونات عبر السلسلة التنفسية تلقائيا من مستوى ذو كمون كمون أكسدة و إرجاع منخفض إلى تنتقل اال

مستوى ذو كمون مرتفع .

β-تناقص في تركيز  النتيجة المتوقعة :H+ و ثبات كمية الـATP . 

كيزها بين : الن المادة تمنع تراكم البروتونات في الفراغ بين الغشائين و منه زوال التباين في تر التعليل

 الستروما و الفراغ لعمل الكرية المذنبة . 

. ATPلعالقة بين حركة االلكترونات و تركيب الـيوضح ا –_الوظيفي  الرسم التخطيطي

0.25*2

0,25 *2

0.25*4

0.25*2

0,25

0.25*3

0.25*3

0.25*4

0,25 *2

0.25*2

0,25

0.25*2

1

01

1.5

1,75

1.5

1.25

1




