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:یة ، ننجز التجارب التالیة في التحوالت الطاقیخضورنشاط اللتعرف علىل

I -التجربة األولى:

H2O18) ( ,Pi ,ADPمشعO18في وسط يحتوي على ماء موسوم ب  معزوليخضورنضع 
و في درجة حرارة ثابتة Rو ناقل لاللكترونات و البروتونات يدعى 

و ) RH2(ختزلةمRإنتاج جزيئات . مشع 18O2تاجنالحظ انفللضوء األبیض وسطعرض الي) أ
. مع العلم أنه إذا تمت التجربة في الظالم ال نالحظ أي تغیر في الوسط . ATPتشكل ال 

، فنالحظ Rبوجود الضوء و في وسط يكون فقیرا من جزيئات السابقةنعید التجربة) ب
تناقصا سريعا في انطالق األوكسجین 

في وجود الضوء ) أ ( فسر النتائج المحصل علیھا في المرحلة - 1
) ب (لماذا تناقص األوكسجین في المرحلة - 2

II- التجربة الثانیة:

P32علىفي وسط مغذي يحتوي ه قمنا بعزلمن طرف الیخضور ATPبھدف دراسة إنتاج ال

2، أما الشكل 1من الوثیقة1لإلضاءة المتقطعة فحصلنا على الشكلالمشع ثم عرضناه
:منھا فیمثل طیف امتصاص الضوء من قبل الیخضور 

.2و 1حلل الشكلین - 1
من طرف   ATPمبرزا آلیة إنتاج ال 1الشكل منحنى اعتمادا على معلوماتك فسر - 2
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III - التجربة الثالثة  :

:بالتجربة التالیة  على مراحل1951قام قافرون و زمالؤه عام 

: المرحلة األولى 

مشع ، ثم CO2للضوء لمدة زمنیة معینة مع تزويد الوسط ب " الكلوريال" لق اععرض 
) 2(من الوثیقة ) 1(نقل إلى الظالم ،النتائج موضحة في منحنى الشكل 

:  المرحلة الثانیة 

، ثم وضع عةسا1مدة CO2أعیدت التجربة السابقة ، لكن بداية التجربة تمت بغیاب 
نتائج التجربة موضحة في الشكل . مشع و في الظالم CO2في وسط يحوي  ال طحلبال
2من الوثیقة ) 2(

: المرحلة الثالثة 

وضع ، ثم عةسا1أعیدت التجربة الثانیة ، لكن بداية التجربة تمت بغیاب الضوء مدة 
نتائج التجربة موضحة في .  المشع و في الظالم CO2في وسط يحوي  ال لطحلب ا

:أسفله 2من الوثیقة 3الشكل 

1حلل منحنى الشكل - 1
؟ CO2ماذا يحدث في الساعة األولى من المرحلة الثانیة بوجود الضوء و غیاب - 2
؟ 3و 2في الشكلین و غیاب الضوء CO2بوجود 2ز- 1ماذا يحدث خالل ز- 3
؟قارن بین نتائج المرحلتین األخیرتین - 4
ماذا تستخلص من ھذه الدراسة ؟  - 5
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