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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                       وزارة التربية الوطنية         

 2017- 2016:  السنة الدراسية                                             01: رقم الذاتية فرض المراقبة 

 03:عدد الصفحات والحياة علوم الطبيعة:المادة  م علوم وتكنولوجيا.ج:الشعبة     يثانو  1:المستوى

 أستاذة بالديوان/ أســمــاء مــــداح :إعداد
 

 

 )ن 8.5: (التمرين األول 
  :قصد دراسة بعض الجوانب المتعلقة بإنتاج الطاقة ، نجري التجربتين التاليتين 

  : 1التجربة 
  :شروط التجريبية و النتائج المتحصل عليها يلخص الجدول التالي ال

  النتائج  الشروط التجريبية  المرحلة
  .CO*2يطرح غاز ثاني أكسيد الكربون مشع   )  C6H12O*6(نغذي فأر بسكر غلوكوز أكسجينه مشع   1

 نغذي فأر بسكر غلوكوز مشع في ذرة الكربون  2

)C*6H12O6(. 
في ذرة يطرح غاز ثاني أكسيد الكربون مشع 

  .و حرارة  C*O2لكربون ا

يتغذى الفأر على غلوكوز عادي ، و يستهلك أكسجين   3
  . )  *2O(مشع 

يطرح الفأر بخار ماء مشع في ذرة األكسجين 
)H2O*  (.  

  ما هي المعلومات المستخلصة من كل مرحلة من المراحل السابقة ؟  - 1   
  .معادلة كيميائية إجمالية  لخص المعلومات التي استخرجتها من هذه  التجربة في  - 2   
 

  : 2التجربة 
  نحضر معلقا لخميرة الخبز و نضعه في وسط مغذي يحتوي على 

  ساعة ،  24الغلوكوز ، مع تعريضه لتهوية قصوى لمدة 
  .المدة الكافية الستهالك كافة المغذيات العضوية في الوسط 

 لممتصوضع المعلق في حيز مغلق ، ثم قمنا بمعايرة كمية األكسجين ا

 في وجود الغلوكوز بتراكيز مختلفة ، و النتائج المحصل عليها ممثلة 

  :في الوثيقة المقابلة ، حيث  
   .ل / غ 0تركيز الغلوكوز :  1المنحنى 
  ل/ غ 2تركيز الغلوكوز :  2المنحنى 
 ل/ غ 20تركيز الغلوكوز :  3المنحنى 
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  .حلل منحنيات الوثيقة   - 1   
  .محصل عليها فسر النتائج ال - 2   
  .قدم تعريفا للظاهرة المدروسة في هذه التجربة  - 3   
 

  )ن 11.5: (التمرين الثاني 
I  -   قصد فهم اآلليات التي تؤدي الى انتقال المادة و الطاقة في النظام البيئي ، ننجز التجربتين التاليتين: 

  :التجربة األولى      
  :ننجز التركيب التجريبي الممثل بالوثيقة التالية        

  

  
  ؟ كيف يمكنك الكشف عنه ؟" س"ما هو الغاز  -1   
  .علل استعمال فحمات الصوديوم  -2   

  

  :التجربة الثانية 
التي تعيش في نظام بيئي مائي ، الشروط التجريبية و النتائج المحصل " الكلوريال "تستخدم في هذه التجربة أشنة    

  :عليها موضحة في الجدول التالي 
  النتائج  المعاملة التجريبية  المرحلة

  .األكسجين المحرر غير مشع  .مشع في ذرة األكسجين CO*2وضع األشنة  في وسط مضيء به غاز   1
  .األكسجين المحرر مشع   .األكسجين  مشع في ذرة *H2Oوضع األشنة في وسط مضيء به ماء   2

  . ضحا مصدر االكسجينفسر المالحظات مو  -1   
  .سم الظاهرة التي أدت إلى النتائج المذكورة في الجدول  -2   
II -  حيث تم استعمال بكتيريا هوائية شرهة لغاز" أنجلمان " ننجز تجربة مشابهة للتجربة التي قام بها العالم 

 ية و نتائج التجربة موضحة الشروط التجريب. ، و نوع من الطحالب الخضراء الخيطية الشكل  O2األكسجين       

 .في الجدول االموالي        
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  النتائج  الشروط التجريبية
 وضع البكتيريا الهوائية المحبة لألكسجين حول – 1

  طحلب خيطي فوق شريحة زجاجية        
  .و معرضة للضوء األبيض بشدة كافية       

  

 تستخدم التركيب التجريبي السابق ، و لكن يتم -2

 اعتراض الضوء األبيض بموشور زجاجي قبل     

 يقوم الموشور (سقوطه على األشنة و البكتيريا      

  )بتحليل الضوء إلى األطياف المعروفة     

  

  
  .حدد دور البكتيريا في هذه التجربة  - 1   
  .استخلص الظاهرة المدروسة  - 2   
  .و التي جعلتنا نستخدمها في هذه التجربة  .لخضراء عرف الخاصية األساسية التي تمتاز بها األشنة ا - 3   
  .الشروط األساسية لنجاح هذه التجربة  إذناقترح  - 4   
  ماذا تستخلص ؟ . حلل نتائج التجربة  - 5   

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 


