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 I      -  لل من حملول مخرية اجلعةم 25م و حيتوي على املكو�ت التالية:( °30زرعت فطر�ت يف وسط درجة حرارته 

 غ/ل). 10غلوكوز  حملول  ملل 25غ/ل +  0.4             
 : يف وسطنيهذه الفطر�ت  زرعت  

.هوائيوسط-
  .الهوائي وسط-

1-F ؟ال هوائيالوسط الوسط هوائي و لما املقصود 
 ؟كيف ميكن حتديد وسط الهوائي جتريبيا-2

II  -  قيست كتلة اخلمرية يف الوسطني خالل ازمنة خمتلفة 
 ).01و النتائج احملصل عليها ممثلة يف الوثيقة (        

حلل و فسر املنحنيني. ماذا تستنتج؟-1
 مث اذكر النواتج االخرى لكل ظاهرة.املدروستني سم الظاهرتني -2
 عرب عن كل ظاهرة مبعادلة كيميائية.-3
 .قارن يف جدول بني الظاهرتني-4
       ؟ما اهلدف األساسي من الظاهرتني-5

 -IIIاكمل البيا�ت الالزمة: اعد رسم املخطط التايل و                                                                             

  
    

 بالتــوفــيــق                                                   انتهــــى                                               

 )01الوثيقة (

 2018/2019السنة الدراسية                                                    ة                                  فلياو س  -ثانـــــــــــوة �واري بومدين

 1ج م ع  1أو&% جذع مش��ك علوم السنة                                       ساعة                                                            1املدة : 

 لالمتحان األول ?< مادة علوم الطبيعة و ا56ياة الثا3ي الفرض
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هذههذه الفطزرعت زرعت 
-aهوائيوسطوسط
.الهوائيالهوائيوسطوسط-

F ملقصودF للوسط هووسط هوائي وللد
د وسط الهوان حتديد وسط الهوائي جت

وسطني خالل يف الوسطني خالل ازمنة
)).0101 الوثيقة (ممثلة يف الوثيقة (
تج؟ا تستنتج؟

تج االخرى لكر النواتج االخرى لكل ظا
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  إال	ابة اBمنوذج�ة ,لفرض الثاين ,لفصل �ولل

   01.5 غاز �ين اكسيد الكربون + كحول االيثانول + طاقة. نواتج عملية التخمر :        
 معادالت الكيميائية للتنفس و التخمر:3- 

 01 : معادلة التنفس�

  01 : معادلة التخمر�

 
 
 
 

I – 
   0.5 يف وجود األكسجني  املقصود بوسط هوائي: -1 

 0.5 يف غياب األكسجني املقصود بوسط الهوائي:      
      10 ميكن حتقيق وسط ال هوائي جتريبيا عن طريق:-2

 استعمال سدادة�
 استعمال مادة الربافني�
بالستيكي حمكم اإلغالق استعمال كيس�

II- 
 حتليل املنحنيني: - 1

 0.5هلما نالحظ:يث من خالهوائي حاحدامها يف وسط هوائي و اخرى يف وسط ال بداللة الزمن احلعة مخريةميثل املنحنيني تغريات كتلة 
لمادة العضوية ينتج عنه كمية كبرية لحيدث هدم كلي  :حيث 01تزايد سريع و بقيمة كبرية يف كتلة اخلمرية املتشكلة   وسط اهوائي:�

 01 من الطاقة تسمح بنمو كبري خلال] اخلمرية.
اقة و ينتج عنه كمية قليلة من الط يحدث هدم جزئي للمادة العضويةف01تزايد بطئ وضعيف يف كتلة اخلمرية املتشكلة  وسط الهوائي�

  01 .اليت ال تسمح اال بنمو قليل خلال] اخلمرية
 االستنتاج: 

 0.5 تنمو اخلمرية أحسن يف وسط هوائي
2- 

  50.حدثت ظاهرة التنفس. يف الوسط اهلوائي:�
  01.5  غاز �ين اكسيد الكربون + ماء + طاقة. نواتج عملية التنفس هي:         
 0.5 حدثت ظاهرة التخمر. يف الوسط اللالهوائي:�
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يل املنحنيني:حتليل املنحنيني:
عةاحلعةمخريةمخريةريات كتلة يني تغريات كتلة 

تزايد سريع وتزايد سريع و بقيمة:اهوائي:
مو كبري خلال] اسمح بنمو كبري خلال] اخلمرية

 وضعيف يف كتلةد بطئ وضعيف يف كتلة اخلم

coاخلمريةيل خلال] اخلمرية [..

ati
o.01.5طاقة.ماء + طاقة
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 02 املقارنة بني الظاهرتني: -4

التخمرالتنفسأوجه املقارنة
 - + 2Oوجود 

 هدم جزئي هدم كلي استعمال مادة األيض
 + مادة عضوية (كحول مثال) 2CO 2COماء+ النواتج

 ضئيلة كبرية الطاقة الناجتة

 01لنمو).استعمل يف تعمال  ( حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة إىل طاقة قابلة لإلست اهلدف األساسي من الظاهرتني هو -5

III- 40  : رسم املخطط  
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