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 الضوئي البناء  –التغذية الذاتية  
ي   / علل : 1س

 ؟ أهمية البناء الضوئ 

  .  الذي يعتبر مصدر للطاقة مواد كربوهيدراتية ودهنية و بروتينيةمن   الغذاء صنع -1ج/ 

ي صددددددناعة -2     
ا  ٌدددددد ة  تعتمددددددد علاةددددددا ايددددددا  اث ٌدددددداا ايقتصددددددادية ايدددددد    ٌددددددت د  ا ليددددددا  الن اتيددددددة   

  حول وال ل  ال شب و الورق و الكو 

ول وغاز طبيعي  مصدر   -3            
 الوقود من فحم و ببر

ي الةواء) علي  ٌ ة ا كٌ ي   ثابتةفاظ  حسبب اساىس لل -4            
   (% من ا م الةواء ال وي21   

ي هي قاعد  الحيا  ا ساسية ثنتاج
 ا كٌ ي   الغذاء وتحرير  ) مما سبق يتضح لنا أا عملية البناء الضوئ 

ي كي  لذلك تعتبر الحيا  ظاهر  ضوء}  
 ةالطاقة الضوئي إذ ييمكن تصور الحيا  دوا امتصاص  ميائ 

 {                                                    وتحويلةا غل طاقة كيميائية

ي  / ماه2س
 ؟ المواد ال ا  الالزمة للبناء الضوئ 

ال الماء: يعتبر مصدر الةيدروجي   الالز  ي  -1ج/  ي بناء ا 2Coخبر 
 لكربوهيدرات  وه أول خطو    

     2-  2Co    . ي يٌتمد منةا الن ات الكربوا         : الصور  الوايد  التر

ات والفوسفات  -3      يت  النبر  لتحويل الكربوهيدرات إلي بروتي   والكبر

ي ال   ATPالفٌفور تكوين المرك ات النات ة للطاقة )    -4     
 فوسفات ( أدينوسي   ثالئ 

ي بناء جزئ  الماغنٌاو    :  ي -5     
 لالكلوروفيدخل   

 الحديدددددددددد   :  تكوين بعض ا نزيمات المٌاعد    -6     

ي / ماه 3س 
ها ؟  نواتددج البناء الضوئ   وما هو مصب 

ي  يعتبر الٌكر اياادى هو   -1 ج/ 
وتي   جزء منه يٌت د     بناء البر اي   الناتج الرئيسي للبناء الضوئ 

    خر الالز  للنمو  , وجزء آ

 يةد     عملية التنفس ثنتاج الطاقة , وال زء المت قر يحول ال  شا للت زين      

 ايكٌ ي   وهو ناتج ثانوى يتصاعد  -2     
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ي ؟   / 4س  
 أين تحدث عملية البناء الضوئ 

اء قتعتدددددبر ا ورا -1ج/  ي هي المراكدددددز ا ساسدددددية لعمليدددددة البنددددداء ال ال ضددددد 
عدددددل ال السددددد يدات  ياتوائةدددددا  ضدددددوئ 

 .   اءال ض  

ي الٌيقاا العشبية     -2     
اء .  علي أ ٌ ة كلور شيمية بةا ال الس يدات  ياتوائةا     ال ض 

 

 ( بكتاب المدرسة 19الرسم ص )   ؟ تركيب ال الس يد / صف مع الرسم 5س

اء تحت  ج/   -وا من: الم ةر عل شكل عدسة محدبة وتتك  ت دو ال الس يد  ال ض 

ي   مزدوج  غشاء -1 ( يحيط بال الس يد   10)الي و ا سمكهرقاق   خارجر  وبداخله الن اع نانومبر

هي ابي ات قرصية و  ال رانا  ابي ات ماد  بروتينية عديمة اللوا ين شر به (  وه  ا الن اع )الٌبر وم -2

 الشكل

ي   وتوجد  ر.  ميكروا 7   سمكةا ر. ميكروا  و  5 ةالحبي قطر   ي لغ و      
 عقود داخل ال الس يد  منتظمة   

كب و      الوااد  الحبي ة  تبر

اصقرص أو   15من         خارج ادود   والقرص م و  من الداخل وتمتد اوافه بعضةا  فوق ةأكب  مبر

ي بحوا 
 الحبي ة لتلتقر

ي ابي ة م اور     قرص آخر      
    . المعرض للضوء   لزياد  مٌااة الٌطح   فائح بي   ال رانا الص وتكوا  

   ؟ أهمية ابي ات ال رانا   / علل6س

ي تمتص  بحمل ا ص اغ ت تص ج/     ي الالزمة لعملية البناء  الضوئية  الطاقة التر
                                                                                                                                                                                               الضوئ 

   ؟ بأعداد كبب   وأا ا  صغب     تتكوا ابي ات النشا داخل ال الس يد  علل :   / 7س   

 معانة . تحت ظرو    ا خرىا عضاء   تتحلل إلي سكر ينتقل إلي   أاي تل      نةا نظرا  ج/    

 

 / علل : يغلب عل ال الس يد  اللوا ايخض  ؟  8س

 أص اغ أساسية هي : تحتوي علي أربعة  أ ص اغ ال الس يد ا  ج/ ي 

 )أ( :د  لونة أخض  مزرق  لكلوروفي  -1
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عددددددددل  لددددددددذلك يغلددددددددب%         70ب  :ددددددددد  لونددددددددة أخضدددددددد  مصددددددددفر...     ٌددددددددبتةا معددددددددا  لكلوروفيدددددددد  -2               

  ا خض  ال الس يد  اللوا  

ي     -: زانتوفيل   -3               
 %25 ٌبته لونة أصفر ليموئ 

 %                                5لونة أصفر برتقالي  ٌبته    -:  كارو تي     -4               

ي وجود ذر  الماغنٌاو     أهمية : علل  / 9س     
  ؟الكلوروفيل  جزيءمركز      

ي  أايعتقددد ج/     
 انوافالقددتركا دده  قدددر  الكلوروفيددل عددلي امتصدداص الضددوء لدده عالقددة بوجددود الماغنٌدداو    

  لكلوروفيل أ  ال زيت   

 Mg       4 N 5O 72H 55Cوه          

ي  لعملية البناء    ا وراق شكلمالئمة  / وضح 10س  
 ؟الضوئ 

 .   يعرضةا  كبر قدر من الضوءنظا  توزيددددع ا وراق علي الٌاق  -1         

 .  لزياد  الٌطح المعرض  للضوء    نصل الورقة  دقاق ومفلطح -2         

  و نقل  اد الورقة بالماء و ا مالح  عن طريق  أوعية ال شبثمد النصل عرق وسطي متفرع عميد -3

                       الغذاء منةا  خالل  ٌاج اللحاء 

 لتقلل من ت  ر الماء من الورقة  تغطي الورقة بط قة من الكاوتي   فيما عدا الثغور ت -4         

   ......... وه تفتح     جٌم الورقة  داخل الغاراتلت ادل  الطبيعي المكاا  هي  ........... أكمل :   -أ / 11س  

ي 
  تتأثر  و   ............   وتغلق   

 ال و   ............ بدرجة             

ي اول من  ............  -ب        
ي عملية البناء الضوئ 

   ........ واجرى دراساته عل   أوضح دور الضوء   

اء  نية  وايرجوا ال ض 

  ............. و  ............ و  ....... من العوامل التر تؤثر    معدل البناء الضوئ   -جد        

 رطوبة    -الظال       -الضوء       -الثغور    -أ  ج/ 

يت      -فاا نيل    -ب     يا الكبر  بكتب 

 2CO       -درجة الحرار         -الضوء       -جد    
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 / علل :   11س

 ؟  خالية من الكلوروفيل خاليا البشر     الورقة تكوا  -1

 ج/ لتصبح شفافة  ٌمح بنفاذ الضوء خاللةا  

  شر الثغور    الٌطح العلوى للورقة اقل من الٌطح الٌفل لةا ؟تن  -2

 ج/ لتقليل فقد الن ات للماء فالٌطح العلوى للورقة يقابل الشمس م اشر  بعكس الٌطح الٌفل لةا  

ارًا من الٌطح الٌفل ؟  -3        الٌطح العلوى للورقة اكب  اخض 

اء اكدب  ج/ يا خاليا الط قة العماديدة الموجدود    اسدفل البشدر  العليدا تحتدوى عدل بالسد يدات خضد 

 من خاليا النٌاج ايسفنجر   

سدددطح تطيلة الشدددكل وعموديدددة عدددل مٌدددبرا شددديمية  خاليدددا  مدددن واادددد  تتكدددوا مدددن صدددف ال اليدددا العماديدددة -4

 ؟لورقة   العليا لالبشر 

ي ترتب نفٌةا ال الس  دات ج/ اي   
 ايشعة الضوئية در من  من ال لية ل ٌتق ل أقىص ق   يال زء العلو     

اء -5 يت ال ض  يا الكبر  وايجوانية ذاتية التغذية ؟  بكبر

ك والمٌ نقعات اي ج/ ينةا  ي البر
ي وهي تعيش    ي يد   ز يتوفر غا  تحتوي عل كلوروفيل بكتب  كبر

ي  ٌت دمه  الذيالةيدروجي     ر وهو مصد الةيدروجي   
ال     ي اخبر 

الكربوا لبناء المواد   أكٌيد  ثائ 

يت  . الكربوهيدراتية مع تحرر الكبر

اء وتلك التر تحدث     12س / ناقش الفروق بي   التفاعالت الضوئية التر تحدث    الن اتات ال ض 

يت ايرجوانية يا الكبر اء ؟  بكتب   وال ض 

ي ج/ 
ل أكٌدد ي   يحلدل الضدوء  المداء إل  :  الن دات ا خضد       إل مددواد   2CO  يتصداعد وغداز هيددروجي   ي دبر 

 كربوهيدراتية

2             O + 6O2+  6H 6O12H6O                                       C2+    12H    26CO               

يا     ي بكبر
يت     اء  ا رجوانيةالكبر يت وهيدروجي   : يحلل وال ض  ي يد الةيدروجي   إل كبر وبناء   الضوء كبر

ي يد الةيدروجي   عل ذلك فاا ا كٌ ي    يت يتحرر من كبر ي من الماء والكبر
 المتصاعد  يأئر

        O +  12S    2+  6H 6O12H6S                                    C2+   12H    2CO 6    
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 ؟  صحة نظرية فاا نيل ثث ات جامعة كاليفورنيا/ وضح جةود علماء  13س

ي جامعة كاليفو ج/   
رنيا باست دا  طحلب الكلوريال  ا خض  وفروا له جماع الظرو  المناس ة قا  علماء   

ي وكاا الماء المٌتعمل  به نظب  ا كٌ ي   لحدوث 
ي أكٌيد الكربوا به   18O عملية البناء الضوئ 

    16Oوثائ 

  18O ي   المتصاعد هو  وجدوا أا  ا كٌف 

ي ا ءعملية البنا الناتج عن   الماء هو مصدر ا كٌ ي    أااى 
 كما بالمعادلة      . لضوئ 

2               O18O + 6 16 2+  12H 6O16 12H6O                                     C18 
2+     12H    2O166C               

وهو   16O المتصاعد وجد أا ا كٌ ي      O18به     2COو   16O به  اء الم الت ربة  وباستعمال     وبإعاد   -

ي 
    الماء  الموجود    

 كما بالمعادلة   . العادي    

2     O16 O + 618 2+  12H 6O18 12H6O                                     C16 
2+     12H    2O18 6C           

ي المتصاعد من البناء  ٌ ي   ا كالماء هو مصدر   -:   يس نتاجا   
الةيدروجي   الالز     كما انه مصدر  الضوئ 

ال وتثب  2COيت يخبر 

 

 

 / قارا بي   التفاعالت الضوئية والالضوئية ؟   14س 

 ج/ 

 التفاعالت الالضوئية التفاعالت الضوئية  وجه المقارنة 

ي  هي تفاعالت تحدث  مكاا ادوثةا 
ابي ات    

اء ال رانا داخل ال الس يد  ال   ض 

ي م موعة من التفاعالت  هي    التر

ي تحدث 
اء   أرضية    ال الس يد  ال ض 

 ا مالٌبر و ) 

المحدد  الضوء هوالعامل    العامل المحدد لشعتةا  

 .  لمعدل  شعة التفاعل

المحدد   العامل درجة الحرار  ه    

 .  لمعدل  شعة التفاعل

+    NADPH   +ATP  2 نوات ةا  

 ايكٌ ي   كناتج ثانوى 

+  6O12H6C)  لٌكر اياادى  والماءا

O2H ) 
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 بالكتاب المدرىس (   24) الم طط ص  الضوئية ؟ال/ وضح مع الرسم م طط للتفاعالت 15س

  التفاعالت الضوئية   خطوات ج/      

ي  ذر 1)   
ونات     الكلوروفيل تك ٌب طاقة  ات ( عندما يٌقط الضوء عل ال رانا  فاا بعض اثلكبر

 تويات طاقة  وتتحرك من مٌ

ي أقل إلي مٌتويات أعل          
  .  ك ات وسطيةمر الطاقة إل  الطاقة ثم تنتقل هذه   

ابذلك  ) و    ي طاقة الضوء الحركية كطاقة وضع كيميائية  ت بر 
جزيئات    ذو ٌىم عندئ الكلوروفيل (   

  أو الكلوروفيل بالمنشطة  

نة تة طو  لمثار  ا     ويصبح   لطاقة أق مٌتويات   أخرى إلونات مر  اثلكبر  عند تحرر الطاقة الم بر 

 الكلوروفيل غب  منشط مر   

          أخرىمنشط مر   حمكنه امتصاص مزيدا من الطاقة ليصبوي أخرى   

نة (  2)  ي يٌت د  جزء من الطاقة الم بر 
   شطر جزئ الماء إل هيدروجي   وأكٌ ي      

ي الكلوروفيل المي زا   (3) 
ي جزئ جزء من الطاقة الم زنة   

الموجود   ADP  جزيءباتحاد   ATPنشط    

ي 
 ال الس يد     

اء مع م م       كما هو موضح . ة الفوسفات  بواسطة رابطة ذات طاقة عالية  وع ال ض 

 

ADP  +  P                                                       ATP                                  

ي ينوسي   اد                     
ي ادينوسي                              الفوسفات               ثالئ 

 وسفات الف ثنائ 

   P- P-P                    ادينوسي           دد                                   P   +P- P   ادينوسي     دد 

اء يوج إنزيمالماء مع مٌاعد   جزئ  ر ا شطا الةيدروجي   الناتج من يتحد( 4) د    ايبالس يد  ال ض 

     NADP يٌىم 

          . و يتحد مع ا كٌ ي   مر  أخرى أ روجي   ةيداتر ي يةرب ال  NADPH  2لاتكوا      

 .  الماء كناتج ثانوي ر ا شطا ينطلق ا كٌ ي   المتحرر من  و ( 5)

ي  الطاقة التثبيتية ATP ,  2NADPHيطلق عل كل من  / علل  :   16س                                              ؟   مركتر

ي بيت غاز تث يتم    التفاعالت الالضوئية اي   ج/  
اكٌيد الكربوا باتحاده مع الةيدروجي     ثائ 

  2NADPHالمحمول عل مركب    
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نة  وبمٌاعد     ي الطاقة الم بر 
 .  وبذلك تتكوا المواد الكربوهيدراتية ATP  جزيء   

ي التعر   14C  فن ومٌاعدوه باست دا  نظب  الكربوا المشعقا  العالم ميلفن كال / 71س
 عل طبيعة   

 بالكتاب المدرىس (   25ذلك مع الرسم ؟ ) الرسم ص   : وضح الضوئيةال  التفاعالت

 د ال طوات :       

ي    
ء المص اح   14Cبه   2COأمدوه بغاز و  المقابل  كما بالشكل  ال ةاز وضعوا طحلب الكلوريال    ثم اض 

  بحدوث اا ليٌمحلعد  ثو 

ي البناء   
ي كحول ساخن لقتل ال لية ووق الضوئ 

لتفاعالت الباوكيميائية ثم تم ا ف ثم يوضع الطحلب   

 فصل المرك ات النات ة وتم 

 . بعداد جي ر  14Cالكشف عن وجود الكربوا   

 ايس نتاج :د   

ي  ئيا ايثابت كيم  مركب أول -1 
ي   ملية لمد  ثانيتي   هو مركبعندما استمرت الع ينتج عن البناء الضوئ 

ثالئ 

 PGAL الكربوا هو

ي بناء ال لوكوز والنشا ت د) فوسفو جلشالدهيد ( يٌ    
يمكن أا يٌتعمل  و  والبر وتينات والدهوا     

ي    عالي كمركب 
 الطاقة   

 .  التنفس ال لوي    

ي خطو   واالٌكر  أوضح كالفن أا تكوين -2 
  اد  بل من خاللسداىسي الكربوا ) ال لوكوز( لم يتم   

 .  خاصة إنزيماتتفاعالت وسطية افزتةا 

 

   NADP    -   ATP     -   ADPايتية :   موز ماذا يقصد بالر    / 18س  

  ج/   

      1-NADP      ي الناوكلا يد وهو مٌتق ل الةيدروجي
ي فوسفات أميد النيكوتي   ثنائ 

 .                  :    ثنائ 

     2-  ATP  ي الفوسفات ويحتوى عل ثالث م موعات فوسفات .             : مركب يٌىم ا
 دينوسي   ثالئ 

     3 -ADP   . ي فوسفات ي الفوسفات ويحتوى عل م موعتر
   : مركب يٌىم ادينوسي   ثنائ 


