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والية قالمة - ثانوية برج صباط الجديدة

2017-2016نة الدراسیة: السد      50المدة: ☜)3-2-1ج م ع تك ( 1المستوى: 

أكتب رقم الجواب الصحيح: األول:التمرين 

خاليا الخميرة تنمو في وسط:-أ

هوائي-1

الهوائي-2

هوائي وال هوائي-3

ينتج التخمر طاقة:-ب

تعادل الطاقة املنتجة خالل التنفس.-1

الطاقة املنتجة خالل التنفس.أقل من -2

أكرب من الطاقة املنتجة خالل التنفس.-3

خالل حدوث ظاهرة: CO2يطرح -ج

التنفس.-1

التخمر.-2

التخمر معا. التنفس و-3

في التنفس هي: الناتجة عن هدم الغلوكوزكمية الطاقة القابلة لالستعمال -د

من الطاقة الكلية للغلوكوز. 1-0%2

من الطاقة الكلية للغلوكوز. 2-40%

من الطاقة الكلية للغلوكوز. 3-60%

التمرين الثاني:

تستخدم الكائنات احلية املغذيات إلنتاج الطاقة و لفهم آليات التحويل الطاقوي ننجز الدارسة التالية:

غ سكر العنب و نغرز يف املزيج إبرة كانت قد غمست يف معلق للخمرية  12به وسط زرع مناسب نضع يف أنبوب إختبار 

)1ساعة حنصل على النتائج املبينة يف الشكل (أ) للوثيقة ( 48و بعد 
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  /حلل النتائج املتحصل عليها.1

  .Bو  Aح فرضية خبصوص منط حياة اخلمرية يف املنطقتني /اقرت 2

خر ال هوائي، نتائج مرية يف وسطني أحدمها هوائي و اآلاملقرتحة حنقق التجربة التالية: تزرع خاليا اخللتأكيد صحة الفرضية 

  ):1متابعة تطور كتلة اخلمرية يف الوسطني ممثلة يف الشكل (ب) للوثيقة (

  /فسر نتائج تطور كتلة اخلمرية يف املزرعتني.3

  زرعتني./عرب مبعادلة كيميائية إمجالية عن ما حيدث يف امل4

  .) للشكل (أ)Bو  A(املنطقتنيا من م) من الشكل (ب) إىل ما يناسبه2و م 1/أنسب كل املزرعة (م5

  ؟ علل.2/هل تأكدت من صحة الفرضية املقرتحة سابقا يف السؤال 6

 وفقكم اهللا
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  والية قالمة- ثانوية برج صباط

  للثالثي األول في مادة علوم الطبيعة والحياة  لثانيتصحيح الفرض ا

  2017-2016السنة الدراسية :                                                                                   ) 3-2-1ج م ع تك ( 1المستوى: 

التمرينالعالمة

التمرين األولن04

1x4رقم الجواب الصحيحكتابة:

  2- / د 3-/ ج 2-ب/  3-أ 

التمرين الثانين16
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/تحليل النتائج المحصل عليها:1

يف املزيج إبرة   غ من الغلوكوز، و غرزنا 12الشكل (أ) ميثل تركيب جترييب حبيث وضعنا أنبوب اختبار به وسط زرع مناسب 

  ساعة الحظنا: 48كانت قد غمست يف معلق للخمرية و بعد 

  .Bو زيادة ضئيلة لكمية اخلمرية املتواجدة يف املنطقة  Aزيادة معتربة لكمية اخلمرية املتواجدة يف املنطقة 

  :Bو  A/اقتراح فرضية بخصوص نمط حياة الخميرة في المنطقتين 2

  : هوائي.تواجدة بالقرب من فوهة األنبوبو امل Aمنط حياة مخرية املنطقة 

  : الهوائي.و املتاجدة يف قاع األنبوب Bمنط حياة مخرية املنطقة 

  تطور كتلة الخميرة في المزرعتين: ر نتائجيفست/3

 طاقة كبريةملادة األيض و حترير  باهلدم الكليو يفسر هذا  تزايدساعات كانت كتلة اخلمرية يف  4خالل  :1في المزرعة م

  كتلة اخلمرية.ل كبرية  زيادةاستعملت يف النمو و بالتايل 

ملادة األيض  باهلدم اجلزئيو يفسر هذا  1مقارنة باملزرعة م تزايد بطيئساعات كانت كتلة اخلمرية يف  4خالل  :2في المزرعة م

  للخمرية. النمو البطيءاستخدمت يف  طاقة أقلو بالتايل انتاج 

  :ر بمعادلة كيميائية إجمالية عن ما يحدث في المزرعتينيعبالت/4

C6H12O6: 1املزرعة م + 6O2 6CO2 + 6 H2O + E

C6H12O6: 2املزرعة م 2CO2 + 2C2H5OH + E'

:) للشكل (أ)Bو  A) من الشكل (ب) إلى ما يناسبهما من المنطقتين(2و م 1نسب كل المزرعة (م/5

  .Bإىل املنطقة  2و تنسب املزرعة م Aإىل املنطقة  1تنسب املزرعة م

  .2تأكدت من صحة الفرضية المقترحة سابقا في السؤال  نعم/6

  التعليل:

 وجودملادة األيض يف  اهلدم الكليخلاليا اخلمرية عن طريق  بالزيادة املعتربةوهذا ما مسح  منط هوائيذات  Aخاليا املنطقة 

  للكتلة. زيادة معتربةتسمح بالنمو و  طاقة كبريةو بالتايل حترير  األكسجني

ملادة األيض يف  اهلدم اجلزئيخلاليا اخلمرية عن طريق  الزيادة الضئيلةو هذا ما أدى إىل  منط ال هوائيذات   Bوخاليا املنطقة 

  لكتلتها منو بطيءللخمرية و بالتايل  بالزيادة الضئيلةتسمح فقط  طاقة أقلوبالتايل انتاج  غياب األكسجني


