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 أمتصاص الماء واألمالح  -التغذية الذاتية 
 / ماذا يقصد بكل من : 1س

 مفهوم التغذية؟   -1

                                    تتغذى بواسطتها الكائنات الحية  الت   طرق الهو الدراسة العلمية للغذاء و  ج/ 

 التغذية الذاتية ؟  -2

 عملية البناء الضوئى  ج/ ىه قدرة الكائن الىح عىل صنع غذاؤه بنفسه مثال ذلك النبات االخضر فر 

واالمالح    O   2,H2COيبتر غذاؤه عاىل الطاقة كالسكر   والنشا من مواد منخفضة الطاقة مثل

 المعدنية الت  تحصل عليها من البيئة

 ؟ التغذية غير الذاتية -3 

  -فيها تحصل الكائنات الحية عىل الغذاء من كائنات اخرى وتنقسم اىل :   ج/  

 متنوعة  الغذاء      ,    اكالت لحوم  ,   ة : وتشمل :  اكالت عشب  اساسي -1           

ر   -طفيليات :   -2            وىه تستمد غذائها المجهز من كائنات حية تعرف بالعائل وتسبب له الضر

اغيث والبلهارسيا  كالير

ممات  :  -3            كمعظم  وىه تحصل عىل غذائها فر شكل سائل من بقايا الكائنات الميتة    -مي 

ممة يا المي   0الفطريات والبكتير

ر   / أكمل : 2س ر تشتمل التغذية الذاتية عىل عمليتير  هما ...... و .......    أساسيتير

 و عملية البناء الضوئى    عملية امتصاص الماء و األمالحج/ 

ة الجذر بالطبقة الوبرية ؟ 3س  / علل : تعرف بشر

ات الجذرية  ة ويصل  كل شعير ف  ج/ الن منها تخرج الشعير ة امتداد خلية واحدة من خاليا البشر

ة من  4طولها إىل   عصارية    نواة و فجوة  الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبالزم  بها مم تبطن الشعير

ة        كبير

ة الجذرية  / 4س    علل () أيام أو أسابيع يتعدىال  عمر الشعير

ر ألخااار   ج/  ة تتمااازق مااان حاااير باااةنتيجاااة الحتكا هاااا  ألن خالياااا البشااار وتعاااون مااان منطقاااة  بحبيباااات الي 

                   االستطالة
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ر ؟5س ة الجذر بالكيوتير  / علل التتغىط بشر

ر غير منفذ للماء    ج/ حت  يتمكن الجذر من الماء واالمالح فالكيوتير

ات الجذرية لوظيفتها   / وضح مدى6س   ؟مالئمة الشعير

 جدرها رقية تسمح بنفاذ  الماء واألمالح   -  1  

 لزيادة مساحة سطح االمتصاص    وامتدادها خارج الجذر  عددها كبير   -2   

بة  -  3          ر محلول الي  ر عصارتها أ ير من تركير بة  إليها عىل انتقال الماء    مما يساعد تركير   من الي 

بة لتثبيت النبات بهابحبيبات  ساعدها عىل التغلغل وااللتصاقتفرز مادة لزجة ت   -4         الي 
 
 ماذا يقصد بكل من :  / 7س  

 ؟االنتشاااااار   خاصية  -1     

ر عاىل  إىل  منطقة ذات  ج/   ر منخف وىه  تحرك األيونات أو الجزيئات من منطقة ذات تركير   ضتركير

ة   كأس به ماء انتشار  -مثال:  بسبب الحركة الذاتية المستمرة لجزيئات المادة المنتشر
                                نقطة حير فر

 ؟خاصية النفاذية   -2     

: ايونات  عىل  نفاذ الماء و ة الخلوية غشياأل ىه  قدرة الخاليا و   ج/     -األمالح وتنقسم إىل 

 مثل الجدر السيلولوزية والبالزمية الت   تنفذ الماء وأيونات األمالح    -منفاااااذة :              

ر و الل  مثل الجدر المغطاة بالسيوبرين -غير منفذة:              ر الت   تمنع نفاذ الماءجو الكيوتير                                                                                          واألمالح.   نير

  ىه  خاصية تحديد مرور المواد خالل االختياريةلها خاصية النفاذية   -شبه منفذة :       

     البالزمية شبه المنفذة فه  األغشية

تنفذ الماء و تحدد نفاذ كثير من األمالح وتمنع نفاذ  تحتوى عىل ثقوب دقيقة                         

ة الحجم كالسكر    الجزيئات  كبير

 واألحمان األمينية                        

 ؟الخاصية األسموزية   -3  

ر ا ج/     كير ر األقل للماء   وىه  انتشار الماء خالل الغشاء  شبة المنفذة من الي  كير  ألعىل  للماء إىل  الي 
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 ؟    الضغط األسموزي   -4 

ر  هو الضغط الذي يسبب انتشار الماء خالل األغشية شبة المنفذة من ج/  كير ر  الي  كير األعىل  إىل  الي 

 األقل 

ب     -5  ؟خاصية التشر

    ج/  
يد فر ر  الحجم وتنتفخ ىه  قدرة الدقائق الصلبة وخاصة الغروية منها عىل  امتصاص السوائل في 

  محبة للماء  الغروية ال ومن المواد 
وتوبالزم النبات مثل فر ر و بروتينات الير  السيليلوز والبكتير

ر المادة المذابة ؟ 8س  ر الضغط االسموزى وتركير  / أوجد العالقة بير

  المحلولج/ عالقة طردية ف 
ر المواد المذابة فر ا كلما   كلما كان تركير  زاد الضغط األسموزية له  كبير

ح كيف يمتص الجذر الماء ؟       اشر

بة بما عليها من   ج/  ات الجذرية طبقة غروية تلتصق بها حبيبات الي  مائية  أغشيةيحيط بالشعير

 حيث  

     1-     
ة الجذرية الماء من األغشية المائية  فر ب الجدر السليلوزية والبالزمية للشعير بة  تتشر الي 

 بالخاصية   ينتشر الماءف 

ة   االسموزية               بة إىل  خاليا البشر  من الي 

ة المجاورة -2        الغجوة العصارية لخاليا القشر
ة أعىل  منه فر   خاليا البشر

ر الماء فر  فينتقل    يصبح تركير

ة المجاورة  الماء بنفس  .الطريقة إىل  خاليا القشر

  تحركه عىل    -3    
 يصل أىل  أوعية الخشب بالجذر   حت  هذا النظام    يستمر الماء فر

ات الجذريااة فر جاذور 9س ر الشاعير   النباتااات الصاحراوية و نباتااات  / علال تتمااير
بضااغو  الملحياة  األراضر

 اسموزية عالية ؟  

اتها الجذرية  بضغو  أسموزي   ر شعير ر  ةتتمير اوح بير  علل ؟ ضغط جوي.....   200إىل     50عالية تي 

ر        فجواتها العصارية  الذائبات ) السكر واالمالح (لزيادة تركير
أ ير قدر من الماء   ولتسمح بامتصاص فر

ر  ةالبيئة    المحيطمن  اوح الضغط األسموزي  بير   النبات العادية  يي 
      .  ضغط جوي  20إىل    5بينما فر
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 ؟    يصل ألوعية الخشبحت  الممتص بالجذر يمر فيها الماء  / ماىه الطرق الت    10س

 -: إىل  أوعية الخشب ىه   توجد ثالث طرق يمر فيها الماء عير الجذر     

 . خالل الفجوات العصارية  :ا  بالخاصية األسموزية و يتطلب انحدار أسموزي عير الجذر  - 

ربط ت   خيو  البالزموديزما  ىه  خيو   ويتدفق الماء من خلية ألخرى خالل  -: السيتوبالزم  خالل - 

 . عضها سيتوبالزم الخاليا بب

بخالل جدران الخاليا والمسافات البينية -   .  :ا  بخاصية التشر

 
 ها ؟ ؟ وما اهميت العنارص الت   يحتاجها النباتما ىه   / 12س

ر  الكربون  باالضافة اىل  ج/    ر و األ سجير ورية) مغذية ( يحتاج النباتو الهيدروجير    إىل عنارص رصر

 يمتصها  النبات عن 

           :اويؤدي نقصها إىل  طريق الجذر     

ي للنبات  وتقسم هذه العنارص اىل   .  عدم تكوين األزهار أو الثمار  او  أو توقفه  اختالل النمو الخضر

ر   :   قسمير

ي ة وىه  سبعة عنارص ىه  :ا  : ا    مغذيات كبر  يحتاج إليها النبات بكميات كبير

يت  -بوتاسيوم -ماغنسيوم -حديد -كالسيوم                    ر   -فسفور -كير وجير                 نيي 

    ـ:  مغذيات صغري
ة جدا ال تزيد عن ملليجرامات فر اللي  لذلك  يحتاج إليها النبات بكميات صغير

  األثريةتسم  بالعنارص 

 :       ثمانية عنارص ىه  وقد  ثبت أنها  تعمل كمنشطات لإلنزيمات وىه                         

ر   -كلور  -ألمونيوم            ر  –بورون  -يود  -خارصير  موليبدنم   -نحاس -منجنير

 ؟   األمااااالح/ كيف يمتص النبات  13س 

 ج/ 

  صورة أيونات موجبة )  نتشر دقاتاالنتشار :  -1
ئق الذائبات مستقلة عن بعضها وعن الماء  فر

 كاتيونات(     

  صور   ( Ca  ,+k+ +مثل )           
وتتحرك هذه    3NO,  -( CL- )  ة أيونات  سالبة ) أنيونات (   مثلأوفر

 الذائبات باالنتشار وتنفذ داخل الجدران السليلوزية المبتلة . 



 

 01003104577مستر / محمود السايح   

5 

 k+البوتاسيوم  ايون ويدخل Na+الصوديوم  ايون كأن يخرج  لكاتيوناتقد يحدث تبادل ل      

بنفاذ ما  شبه المنفذ فانه يسمح البالزم  الغشاء   إىلعندما تصل االيونات النفاذية االختيارية :   -2

 يحتاجه النبات فقط بضف  

ها أو شحنتهاالنظر عن         ر  حجم األيونات أو تركير

ر إىل  تي  :  النقل النشط  -3   بة األقل تركير ر ويلزم اكم األيونات داخل الخلية من الي    النبات األعىل تركير

 إلجبار هذه األيونات   طاقة

ر وهذه الطاقة تنتج من تنفس  ىل  ع           كير  أنسجة الجذر االنتشار ضد تدرج الي 

وريان            ر  رصر   عم ) لذلك فان السكر واأل سجير
  عملية التنفس وبالتاىل  فر

 لية النقل النشط(فر

 / علل : أهمية التجارب عىل طحلب النيتال ؟   14س

  خاليا الطحلب 
ر بعض األمالح فر ها   تم قياس تركير ر كة الت   يعيش فيها ووجد    وتركير   ماء الير

 -: أنفر

ر األيونات داخل خاليا الطحلب أعىل  من  كة مما يدل عىل أن الخلية    )أ( تركير   ماء الير
ها فر ر تركير

 قة المتصاص هذه األيونات  تستهلك طا 

ر بعااض األيونااات عاان األخاارى ممااا ياادل عااىل أن األيونااات تمااتص   حسااب حاجااة  اختياريااا )ب( زيااادة تااركير

 نباتال

 خالل غشاء الخلية عندما يلزمها طاقة كيميائية.  :  يطلق عىل حركة اى مادة تعريف النقل النشط  

 الجذر أنسجةمن تنفس  -:  مصدر طاقة النقل النشط  

ر السكر    وأوضحت أهميةالتجارب صحة ذلك    أثبتتوقد        واأل سجير
التنفس واالمتصاص   عمليت     فر

   معا . 

ة الجذرية كجهاز اسموزى ؟  / علل : تعمل خلية ال 16س  شعير
ب الماء ويسمح بنفاذه ، كما يوجد غ  شاء  ج/ النها تحا  بجدار خلوى من مادة السليلوز الذى يتشر

ر المحلول فر الفجوة العصارية لوجود السكر   بالزم يسمح بنفاذ الماء خالله ، وايضًا ارتفاع تركير
 ل الماء اىل داخل الفجوة العصاريةالذائب يزيد من الضغط االسموزى الذى يعمل عىل دخو 


