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كيب    التر
الضوئ    

كيب     التر
   مرجعية لها   الحية الكائنات  فكل األرض  وجه عىل التحولية   العمليات  أهم  من  الضوئ 

كيب   ف     التر
  وه    ، الضوئ 

    تحدث  معقدة  عملية
يا   خاليا   ف      الزرقاء  البكتر

    الكلوروبالست  أو   اليخضور   صانعات  وف 
  والنباتات  الطحالب  من  كل  ف 

  إل  الشمس  أشعة   فوتونات   شكل  عىل   كهرومغناطيسية  طاقة من  الشمسية الضوئية الطاقة  تحويل   فيها   يتم   حيث   العليا؛ 

   تخزن كيميائية  طاقة
 :التالية  المعادلة  وفق الجلوكوز  سكر   روابط ف 

 

كيب معادلة    التر
 
  :الضوئ

 

Illustrasjon av fotosyntese: ndla.no 

كيب معادلة    التر
 :الضوئ 

  بسقوط الضوء عىل مجموعة من الخاليا النباتية المتجاورة   •
كيب الضوئ  تبدأ عملية بناء التر

 وتتحول إل طاقة كميائية.  

  النباتات.ثم يتحول إل مادة خامة لعملية   •
  أكسيد الكربون يتم استيعابهم ف 

الماء وثائ 

  .  
 التمثيل الضوئ 

•   .   بتحويل المادة الخام إل السكريات واألكسجي  
كيب الضوئ   يقوم التر

 

 

: عندما يهطل المطر، ينساب الماء داخل األرض .وتقوم النباتات بإمتصاص الماء من  O)2(Hالماء  .1

  .  
كيب الضوئ  اء حيث تجري عملية بناء التر  األرض بواسطة الجدور وترسله إل األوراق الخض 

  

  أكسيد الكرب .2
ة إما  CO2)) ون ثائ 

ّ
  يتّم وصفها كماد

  أكسيد الكربون من الغازات التر
 ثنائ 

ّ
: يعد

وتقوم النباتات    مرتبطة أو منفصلة عن الطبيعة، وهو عديم اللون والرائحة، وغت  قابل لالشتعال،

  أكسيد الكربون ليال ا أثناء عملية التنفس الخلوي.   
 بإنتاج ثنائ 



2 
Fotosyntese - arabisk 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  
nafo.oslomet.no 

  

  
  ثنائ 

ّ
أكسيد الكربون ينتج خالل زفت  البشر وسائر الكائنات الهوائية.   باإلضافة إل ذلك، فإن

  أكسيد الكربون خالل عمليات تحلّل المواد العضوّية، وأثناء تخّمر السكرّيات،  
كما ينتج ثنائ 

ّ  بالكربون والهيدروكربون،    
اق الخشب والسكرّيات ومعظم الوقود األحفوري الغت  وكناتج الحتر

.  كالفحم والخشب والنفط    والغاز الطبيع 

: الطاقة الشمسية ه  مصدر أساس  للحياة عىل سطح األرض، فالطاقة التنته  بل  أشعة الضوء .3

  تتحول الطاقة الشمسية إل طاقة كميائية ه   
كيب الضوئ    التر

 
تتحول وتأخذ أشكاال متعددة. ف

اء.    األوراق الخض 
 
  تشي ف

ا  التر   البالستيدات الخض 
 
  ف

  ه  أجزاء يحدث التمثيل الضوئ 
ء التر

ة داخل الخاليا النباتية.  اء، الكلوروفيل ه    صغت  اء فإن المواد الخض  داخل البالستيدات الخض 

  تلتقط الطاقة من أشعة الشمس. الطاقة المستخدمة لبناء الجلوكوز( 
) الذي  C6H12O6التر

ة مثل النشا والسليلوز.   يستخدم لتشكيل المغذيات الكبت 

  

هو نوع من السكر ينتج عن   : O 12H 6( C6لجلوكوز أو الغلوكوز أو سكر العنب  أو سكر الدم ) ا .4

. ويعد الجلوكوز المصدر الرئيس  لطاقة معظم الكائنات     النبات األخض 
  ف 
عملية التمثيل الضوئ 

 السيليلوز  الحية، بما فيها اإلنسان. ويتم نقل السكر إل الفروع والجذع أو الجذور. يتم تحويلها إل

 والنشا أو الزيت، وهذا يتوقف عىل كيفية نقله.  

 

 

Trær. Foto: Pixabay 

السليلوز ٪  49  من تتكون األشجار   

 

Poteter. Foto: Pixabay 

٪16 النشا  من تتكون   البطاطا    
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Solsikker. Foto: Pixabay 

الزيت  من٪ 49 عىل  تحتوي  الشمس عباد  بذور   

 

Epler. Foto: Pixabay 

سكر ٪ 11 عىل  يحتوي  التفاح  

 

ة جداا، حيث ال غت  عنه   : O2)األكسجي   ) .5   أهمّية حيوّية كبت 
كيب الضوئ    التر

لألكسجي   ف 

ّس الخلوي عند اإلنسان والحيوانات،  الستمرار الحياة عىل سطح األرض ، فهو أساس عملية التنف

  تنتج األكسجي   وتنقله إل الهواء من  
  عند النباتات التر

كيب الضوئ    عملية التر
كما يدخل ف 

 خالل 

  الهواء.  
  نستنشق األكسجي   ف 

  أوراق النباتات. ونتيجة لعملية التمثيل الضوئ 
  ف 
الثغور التر

  أن كل من الحيوانات والبشر تستفيد  
  ،باإلضافة إل ذلك  وهذا يعت 

من عملية التمثيل الضوئ 
  عمليات التآكل. 

اق، كما يسهم ف   فهو أساس عملية االحتر

  

  أكسيد الكربون والماء إلنتاج المواد الغذائية  
  يستخدم النباتات ثائ 

  عملية التمثيل الضوئ 
ف 

الشمسية من خالل عملية كيميائية.  الخاصة بها وتسىم الجلوكوز واألكسجي   باإلستعانة بالطاقة 
وري     هو ض 

يوفر الجلوكوز الطاقة لخاليا النباتات وهذا يساعد عىل نموها .التمثيل الضوئ 
  الحياة. 

 للحيوانات والبشر ألن الكائنات الحية تحتاج إل األكسجي   لك  تستمر ف 
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