
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التربیة الوطنیة

2021/2022الدراسیة:السنة-تلمسان–زكريبنأحمدثانویة
ساعة2المدة:تكنولوجیاوعلوممشتركجذع1السنةالمستوى:

اخـتـبـــار الـفـصـــل الثـــــانـي

:نقـــاط)07(األول:التمرین

تنمو العضویة باستعمالھا للمادة والطاقة؛ ویشترط ھذا النمو حدوث عملیات وآلیات حیویة كثیرة داخل خالیاھا.
نرید دراسة بعض من آلیات إنتاج و تحویل الطاقة داخل الخالیا فنقترح الوثیقة التالیة:

فيفروقاتثالثةجدول)(فيأذكرثمBوAاآللیتینوكذا)5إلى1من(أ()الشكلمخططبیاناتعلىتعّرف)1
نواتج ھذه اآللیات.

آلیات تحول المادة الذي یصاحبھ تحولنص علميانطالقا من الوثیقة ومعارفك حول الموضوع لخص في)2
.BوAاآللیتینحدوثأثناءالطاقة

نقــطة)13(:الثانيالتمرین

تتمیز النباتات الیخضوریة عن باقي الكائنات أنھا ذاتیة التغذیة وذلك لقیامھا بظاھرة مھمة تمكنھا من ذلك إال أن بعض
الكائنات اتبعت نفس الطریقة لتأمین غذائھا من أجل التعرف على ذلك نقدم إلیك الوثائق التالیة:

أوساط3فيالیوجلیناخاللھاوضعتتجربةأجریتالعذبةالمیاهفيتعیشالخلیةوحیدةحیةكائناتالیوجلینا:األولالجزء
):1)الوثیقةفيمبینةفھيالنتائجأما)الجدول(التجریبیةوالشروطالكیمیائيالتركیبحیثمنمختلفة
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1الوثیقةفيالموضحةللنتائجمقارناتحلیالقدم)1

الظالم.الیوجلینا في الضوء و فينمط تغذیةتخصاقترح فرضیة)2

الكیمیائيالتركیبحیثمنCللوسطمشابھوسطفيالیوجلیناوضعتمالمقترحةالفرضیةمنالتحققأجلمنالثاني:الجزء
للیوجلیناتخطیطيرسم)2)الوثیقةتمثل)،3)الوثیقةالضوءوفيالظالمفيوذلكاألكسجینغازتركیزقیاسبعدھاتم

ولعضیة مھمة في ظاھرة حیویة.

على العضیة  )أ(.تعرف)1
.سابقاالمقترحةالفرضیةصحةمنلتتأكد3الوثیقةبمعطیاتاستدل)2

أكمل المخطط بتسمیة عناصره.معتمدا على ما سبق ومعلوماتك المكتسبةالجزء الثالث:
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تعمج1:المستوىتصحیح اختبار الثالثي الثانيعلوم الطبیعة و الحیاة
رقم السؤال

التصحیح النموذجي
العالمة

مجموعمجزأة
نقطة)7(:األولالتمرين

1(

البیانات:
CO2الـغاز2غلوكوز./1 / الكحول.4لالستعمال/قابلةداخلیةطاقة.3

حرارة.5اإلیثیلي/
التخمرB/التنفسA::اآللیات

الفروقات:

التخمرالتنفسالمعیار
جزئيكلينمط الھدم
الھوائيھوائينوع الوسط

ضئیلةكبیرةكمیة الطاقة المحررة

1.75

1.5

3.25

2(

:النص العلمي
و تحولھا من شكل إلى شكل و ذلكتستخدم العضویة باستمرار الطاقة أثناء نموھامقدمة :

باستھالكھا لمواد األیض.  فما ھي آلیات تحویل الطاقة الذي یصاحبھ تحویل المادة ؟
:  یحدث تحول الطاقة بفعل عملیتین حیویتین ھما :عرض 

في وجود غازلمادة األیض  )الغلوكوز)ھدم كليیحدث خاللھاعملیة التنفس:
طاقةاألكسجین لینتج غاز ثاني أكسید الكربون و بطرح جزیئات ماء و یتحرر عن ذلك

في الغلوكوز إلى طاقة، یحدث خالل التنفس تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنةكبیرة
داخلیة قابلة لالستعمال و حرارة

في غیاب غازلمادة األیض  )الغلوكوز(ھدم جزئيیحدث خاللھاعملیة التخمر:
،طاقة ضئیلةاألكسجین لینتج غاز ثاني أكسید الكربون و اإلیثانول ویتحرر عن ذلك

یحدث خالل التخمر تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في الغلوكوز إلى طاقة قابلة
لالستعمال

طاقتھا الكامنة إلى طاقة قابلة: التنفس والتخمر ظواھر لھدم مادة األیض و تحویلخاتمة 
لالستعمال و مواد غیر عضویة.

0.5

1.5

1.5

0.25

3.75

نقاط)13(الثاني:التمرین

1(

الجزء األول:
التحلیل المقارن للنتائج التجریبیة:

الكیمیائيالتركیبحیثمنمختلفةأوساط3فيالیوجلینالوضعتجریبیةنتائج1الوثیقةتمثل
والشروط التجریبیة حیث نالحظ:

لمادةتركیبھاعلىدلیلالیوجلیناأعدادفيكبیرتضاعف:A()الوسطالضوءوجودفي-
عضویة سمحت لھا بالنمو والتضاعف،

1.25
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عدمعلىدلیل)موت(للیوجلیناكلياختفاء:B(الوسطالضوء)الظالمغیابفيبینما-
قدرتھا على إنتاج مادة عضویة تسمح لھا بالنمو والتضاعف،

وتضاعفنمونالحظللضوءتعریضھوعدم)C)الوسطالوسطفيالغلوكوزتوفیرعند-
دلیلللضوءالوسطتعریضعدمرغموھذاAالوسطمنأقلبشكللكنالیوجلیناعدد

على قدرة الیوجلینا على استھالك الغلوكوز الموجود في الوسط للنمو والتضاعف.

1.25

1.25

3.75

2(

:  نمط تغذیة الیوجلیناالفرضیة
o:ذاتیة التغذیة.في الضوء
o:غیر ذاتیة التغذیة.في الظالم

1

1
2

1(
الجزء الثاني:

0.50.5.صانعة خضراءالتعرف على العضیة:

2(

المصادقة على الفرضیة:
نالحظ:حیثالظالموالضوءفيالزمنبداللةاألوكسجینتركیزتطور3الوثیقةتمثل

بعد4mg/lإلىالتجربةبدایةفي5mg/lمناألوكسجینتركیزفيتناقص:الظالمفي-
فياألوكسجینباستھالكقامتالیوجلیناأنعلىیدلوھذاالتجربةمندقائق3مرور

.لتنفسالظالم بعملیة ا

ھذهبعدھالترتفع3الدقیقةفي4mg/lمناألوكسجینتركیزفيزیادة:الضوء في-
بتحریرقامتالیوجلیناأنعلىیدلوھذا6الدقیقةفي9mg/lإلىوتصلالقیمة

.التركیب الضوئياألوكسجین من خالل قیامھا بعملیة

وعلیھ ففي وجود الضوء تلجأ الیوجلینا إلى عملیة التركیب الضوئي فتقوم بتركیب المادة
العضویة الالزمة لنموھا وتضاعفھا وقیامھا بمختلف النشاطات الحیویة األخرى بینما في الظالم
فإنھا تقوم باستھالك المادة العضویة سواء الناتجة عن عملیة التركیب الضوئي أو تلك الموجودة

في الوسط.
ومنھ فالفرضیة السابقة صحیحة.
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