
     :التمرين األول 

  .ـ رسما تخطیطیا في جزء من األنبوب الھضمي لإلنسان1ـ تمثل الوثیقة ـ  1
  .   الھضمي الذي أخذ منھ المقطع األنبوبـ حـدد الجزء من    
    .        من الوثیقة أ دورا أساسیا في انتقال المغذیات إلى الوسط الداخلي) س( یلعب العنصر  
  ).س(أ ـ سم العنصر  

  .ثم ضع علیھ البیانات المناسبة ) س(ب ـ أنجز رسما تخطیطیا للعنصر
  ، أحماض أمینیةسیلیلوز: ـ یحتوي الكیلوس المعوي العناصر التالیة 2
  .غلیسیرولسكریات بسیطة، ماء و أمالح معدنیة،أحماض دھنیة و  

  .إلى الوسط الداخلي)س(أ ـ حدد العناصر الغذائیة التي تنتقل عبر العنصر
ٌل بمخطط بسیط الطریق الذي تسلكھ المغذیات للوصول إلى الخالیا   .ب ـ مث

 :  التمرين الثاني

  .یحتوي المعي الدقیق على المغذیات القابلة لالمتصاص
  من الفم على المعي الدقیق) اللحم(تتبع مراحل تحول مادة غنیة بالبروتین  -1
 ماذا ینجر عن نقص البروتینات في الراتب الغذائي؟ -2

  :مرين الثالث الت

 :یتضمن الكیلوس المعوي 
  سیلیلوز –فیتامینات  –غلیسیرول  – أمالحماء و  –أحماض دسمة  –سكر عنب  –أحماض أمینیة 

  حدد أصل ھذه المغذیات ؟ -1
  ما ھو المسار الذي یسلكھ كل من ھذه المغذیات ؟ -2
 كیف تفسر سبب غیاب السیلیلوز في الدم ؟ -3

 :  التمرين الرابع   

  :متیة طریقي االمتصاص لنواتج الھضلوثیقة اآلتمثل ا 
  وحدد باسھم اتجاه المواد الممتصة ؟) 6إلى  1( اكتب البیانات من   -1
 )B(ثـم ) A(سیحدث عند الربط في النقطة  اشرح ما  -2
  لماذا ؟) .  6( بالعضو  2یمر الطریق  -3

 :التمرين الخامس 

  .المعي انطالقا من جزء مقطع عرضي في جدار  1أنجزت الوثیقة 
  .ھل أنجز المقطع في معي دقیق أم معي غلیظ ؟ علل إجابتك  -1
  . 10إلى  1تعرف على البیانات المرقمة من  -2
 .متعاكسین ) 2(و ) 1(نالحظ على الوثیقة اتجاھین  -3

 حدد االتجاه الصحیح الذي یسمح بتوجیھ طبقات الجدار المعي 
  .نحو لمعتھ معلال إلجابتك 

 ؟ 1: ما ھو دور العنصر -4
 .عتماد على المعلومات التي تقدمھا الوثیقة ومعلوماتك باال -5

  . ترجم الرسم إلى نص علمي دقیق
    
  
  

 
  
 

 

  
  
  1: ـة الوثیقـــ

  

 

  

 



 :  س سادالتمرين ال

  .بعد مضغ مطول لقطعة خبز ،أحسست بالحالوة 
  .ولتوضیح ما حدث على مستوى الجھاز الھضمي نقترح الوثائق اآلتیة

  
  
  
  

    
  
  
  
  .ساس بالحالوةسم الظاھرة التي تؤدي إلى اإلح -1
  .رتب الوثائق حسب تسلسل حدوث الظاھرة المعنیة بعد عنونتھا  -2
  .حدد العامل الكیمیائي المسؤول عن ذلك -3

  :   بعلساالتمرين ا

  .تستفید عضویة اإلنسان من الغذاء عبر جملة من التحوالت
  .تمثل الوثیقة المقابلة المحطات األساسیة لتحول الغذاء 
  .الموجودة على الوثیقة أكتب البیانات) 1
  .المؤطر عنصرا مھما 4یمثل العنصر) 2
  ما ھي الخصائص البنیویة لھذا العنصر ؟ -أ  
  ما ھي وظیفتھ األساسیة ؟ -ب  
  .أوجد العالقة بین البنیة والوظیفة -ج  

  : الثامنالتمرين 

  .رسم تخطیطي لسحبة دمویة لدم اإلنسان )  1( تمثل الوثیقة 
  .صر المرقمة تعرف على العنا -1
 .ما ھو المكون الناقص في الوثیقة ؟ -2
 )  2( أنجزنا الوثیقة   3دور العنصر  لغرض دراسة  -3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  2( حلل نتائج جدول الوثیقة . ( 
   3ماذا تستنتج بخصوص دور العنصـر .  

  : تاسعالتمرين ال

  بھدف التعرف على بعض التحوالت التي تطرأ على األغذیة في
  : مي أنجزت التجارب التالیة األنبوب الھض 

  : )1(التجربة 
  :خطواتھا ونتائجھا ملخصة في الوثیقة التالیة 

  مطبوخ النشأ متحصل علیھ من مسحوق الخبز مضاف إلیھ الماء (  
  ) .المقطر مع التسخین     
  ما ھي التجربة الشاھدة التي یجب إجراؤھا ؟ ما الھدف منھا ؟ -1
  ا ؟كیف تفسر النتائج المتحصل علیھ -2

 

 ىاالرتفاع عل
  مستوى البحر

 3عدد العنصر 
  )من الدم 3 ملم(

 HBعدد 

  100  ملیون 4.5   مستوى البحر
  110  ملیون 5.4   متر 1800
  114  ملیون 8.2- 6   متر 4300

 02: ة ـــــــــــــــــــــــالوثیق

 
  1: وثیقـــــــــــة ال

  

  

2 

4 

 

 

    03 :الوثیقـــــة                         02: الوثیـــــــقة                               01: الوثیــــــقة 

  



 استخلص الظاھرة المدروسة ، وما مقر حدوثھا في العضویة ؟ -3
 یسبق ھذه الظاھرة جملة من التحوالت تطرأ على قطعة الخبز -4
 .إلى أن تصل إلى المعدة  

  سم ھذه التحوالت.  
 ما الھدف منھا ؟  
  اشرح دور العناصر المتدخلة في حدوث ھذه التحوالت 

  .وصوال إلى المعدة    
  : )2(التجربة 

على التوالي قطع من بیاض بیض مأخوذة من بیضة مسلوقة و كمیة من الحلیب ، نضیف للحوجلتین ) ب(و) أ(ضع في حوجلتین ن
  :م و النتائج مدونة في الجدول التالي 37العصارة المعدیة ثم نضعھما في حمام مائي ، درجة حرارتھ 

 تفتت قطع بیاض البیض ثم ذوبانھا )أ ( الحوجلة 

 )الجبنین ( وكتلة بیضاء ) مصل الحلیب ( انفصال مكونات الحلیب إلى سائل أصفر  ) ب( الحوجلة 

  ) .أ ( فسر ما حدث في الحوجلة  -1
 ؟) ب ( ما ھي المعلومة اإلضافیة التي تقدمھا النتائج المتحصل علیھا في الحوجلة  -2

  : )3(التجربة 
  : راكیب التجریبیة و نتائجھا موضحة في الجدول التالي م ، الت37حمام مائي درجة حرارتھ  اختبار فينضع ثالث أنابیب 

 النتـــــــــــــائج التراكیب التجریبیة 
 یبقى كما ھو زیت الزیتون و ماء مقطر ) 1( األنبوب 
) 2( األنبوب   زیت الزیتون منحل زیت الزیتون و ماء مقطر مضاف إلیھ العصارة الصفراویة 
) 2( األنبوب  اف إلیھ العصارة المعثكلیةزیت الزیتون  مض   وجود أحماض دسمة و جلیسرول 

  في أي مستوى من العضویة تصب العصارة المعثكلیة ؟ -1
  .أستخلص دور العصارة الصفراویة  -2
 ) . 3( فسر نتائج األنبوب  -3

 .كخالصة للتجارب السابقة أستخلص مفھوم الھضم  
 : عاشرالتمرين ال

  :عن تغیر النشاط سجلت النتائج التالیة لدراسة حاجة األعضاء من غاز األوكسجین 
 دقیقة/ملم: حجم األوكسجین المستھلك في األعضاء ب  
 أعضاء أخرى العضالت القـــــــلب 

 194 50 26 نشاط عضلي معتدل

 299 2702 104 نشاط عضلي مكثف
  .حلل النتائج التجریبیة  -1
  ما ھو دور األوكسجین في األعضاء ؟ -2
 ماذا تستنتج ؟ -3

  : عشر يالحاد التمرين

  :بغیة الحصول على مفھوم ظاھرة حیویة أنجزت التجارب التالیة 
 المالحظة المسجلة الوسط الشروط التجریبیة رقم التجربة

زرع نسیج حیواني في محلول من سكر  1
 ؟ ھوائي العنب

زرع خمیرة الخبز في محلول سكر  2
 ؟ الھوائي العنب

زرع خالیا عضلیة ضمن محلول سكر  3
عنبال نقص سكر العنب في الوسط  الھوائي 

 .  نـوظھور حمض اللب
  

  .أكمل المالحظة المسجلة  -1

3 



  .فسر ھذه التجارب  -2
 ) .3(و ) 2(قارن بین النتائج المالحظة في التجربتین  -3
 ما ھي الظواھر الحیویة التي یمكن استخالصھا من ھذه التجارب ؟ -4

  :التمرين الثاني عشر 

  :لألغذیة داخل العضویة أجریت مجموعة من التجارب لخصت نتائجھا في الجدول التالي لمعرفة التحوالت التي تحدث 
رقم 

  النتائج بعد المعاملة بالكواشف التالیة  محتوى األنبوب  األنبوب
  حمض اآلزوت  محلول فھلینغ مع التسخین  ماء الیود

  -  -  +  مطبوخ النشأ  1
  -  +  -  مطبوخ النشأ مع اللعاب  2
  -  -  -  ع العصارة المعدیةزالل البیض م  3
  +  -  -  زالل البیض مع اللعاب  4

  .حلل ھذه النتائج  -1
 .حدد اإلنزیم الذي یفكك النشأ *  -2

 .ما ھي النتیجة المتحصل علیھا ؟* 
 .أذكر الخاصیة المدروسة لھذه اإلنزیمات  -3
 .حدد دور العصارة المعدیة في ھذه التجارب  -4

  :التمرين الثالث عشر 

  )ھوائیة و الھوائیة ( جھري وحید الخلیة ، تعیش حیاة اختیاریة خمیرة الخبز فطر م
، و الثاني في أنبوب مغلق و مملوء كلیة     O2غ من الخمیرة في وسطین یحویان كمیة من الغلوكوز ، األول مشبع بالـــ  2نزرع 

  :یھا مبینة في الجدول أدناه نعرض المحضرین لنفس الشروط ، وتدوم التجربة حتى نفاد الغلوكوز ، النتائج المحصل عل
  

  الوسط الثاني  الوسط األول  
  /  غ 1.07  المستعمل O2 كمیة الـ 
  غ 0.45  غ 1.45  المطروحة CO2 كمیة الـ 

  غ 0.46  /  كتلة الكحول الناتج
  غ1  غ 1  كمیة الـغلوكوز المستعمل

  .حلل ھذه النتائج  -1
 ؟  ما ھي الظواھر التي حدثت في كل من الوسطین -2
 ة ھذه الظواھر ؟ما أھمی -3

  :التمرين الرابع عشر 

الجدول أدناه یبین تغیرات كمیة األغذیة في المعي الدقیق من جھة و في الدم من جھة أخرى  ، خالل الساعات التي تلي الوجبة * 1
  :الغذائیة 

سا و 3  سا 3  )ساعات(الزمـــن 
سا  4  سا 4  د 30

سا 5  سا 5  د 30و
  د30و

كمیة 
  األغذیة

وحدة ( الدم 
  95  80  60  40  20  10  )عتباریة ا

 المعي الدقیق
  10  20  30  50  80  90  )وحدة اعتباریة (

  .حلل نتائج الجدول  -1
 ماذا یمكنك استخالصھ من خالل نطور كمیة األغذیة بداللة الزمن ؟ -2
 ا ؟لماذ. إلنقاذ شخص مصاب بالتسمم الغذائي یجب أن نعمل لھ غسیل معدة بسرعة بعد تناول الوجبة الغذائیة  -3
 كیف تفسر ذلك ؟ . م 1بینما السطح الخارجي أقل من   م300تبلغ مساحة السطح الداخلي للمعي الدقیق  -4

  :نقترح ما یلي  2الفرع  1لدراسة شروط حدوث الظاھرة المدروسة في الجزء * 2
ثم نغمرھا في حوض بھ ) بروتین ماء ، جلوكوز ، نشأ ، ( ننزع قطعة معویة و نربطھا من طرفیھا بعد أن ندخل بھا المواد التالیة 

  : سائل فیزیولوجي ، بعد ساعة نجري تجارب الكشف في الحوض فنحصل على النتائج المبینة في الجدول التالي 

3 3 



  
  نتائج الكشف   المكونات في القطعة المعویة

  یوجد  جلوكوز

  ال یوجد  نشأ

  ال یوجد  بروتین 

  یوجد  ماء 

  .حلل وفسر ھذه النتائج  -1
  ذه النتائج أھمیة و ضرورة الھضم ؟كیف تبرز ھ -2

  :التمرين الخامس عشر 

لمعرفة طبیعة و شروط  التحوالت التي تطرأ على األغذیة ، نجري تجارب مخبریة على النشأ ، الشروط التجریبیة و نتائجھا موضحة 
  ) . 1( في الوثیقة 

  ؟) ب ( و ) أ ( ماذا یمكنك استخالصھ من مقارنة نتائج األنبوبین  -1
 ؟) ج ( تكمن أھمیة األنبوب  أین -2
  .اعتمادا على ما توصلت إلیھ استخلص مفھوم الھضم  -3

  :التمرين السادس عشر 

  في الدم الوارد و الصادر من العضلة CO2و  O2ــ نقیس محتوى الــ  / 1
  :الجدول أدناه یبین النتائج المتحصل علیھا       

  
  O2  CO2  )مل  100( الدم 

  50.2  19.5  ةالدم الوارد الى العضل
  58.1  11.8  الدم الصادر من العضلة

  من العضلة لوارد و الصادرقارن محتوى الدم ا -1
 كیف تفسر ھذه النتائج ؟ و ما ھي الظاھرة التي تبینھا ؟ -2

  خالیا عضلیة قبل و بعد  عبارة عن تمثیل لمقاطع في 1ــ الوثیقة / 2
  ل ملون خاص تم تلوین الجلیكوجین و باستعما)النشاط(التقلص 

  .حدد الشكل الذي أخذ قبل التقلص ، وبعد التقلص  -1
 ماذا تستخلص ؟. قارن كمیة الجلیكوجین في الحالتین  -2
 كیف تفسر ھذه النتائج ؟ -3
  
 

  :التمرين السابع عشر 

  .تبین نتیجة ترسیب مكونات الدم بالطرد المركزي )  1( ـــ الوثیقة / 1
  .الدم المشار إلیھا بأرقام  تعرف على مكونات -1
 ما مصدر و مقر اللون األحمر للدم ؟ -2

  بمالمسة الھواء ) قان (  فاتح یكون لونھ أحمرننشر دم طازج على جدران حوجلة زجاجیة * ـــ / 2
  نسحبO2  یستعید لونھ ) قاتم ( من الحوجلة یأخذ الدم لونا أحمر دكنا  

  .بمجرد دخول الھواء للبالون      
 .غیرات لون الدم فسر ت  -1
 .وضح ما حدث بمعادالت كیمیائیة  -2
 اعتماد ا على ھذه المعطیات ما لون الدم الداخل للرئتین و الدم الخارج منھما ؟ -3

  
  

 
 الوثیقــــــــــــــــــــة : 1

 

 
 الوثیقـــــــــــــــــــــــــــة : 1

 

 
 الوثیقـــــــــــــــــة : 1

 



  :التمرين الثامن عشر 

  . الكواشیركور عند الفطام حیث تعتمد تغذیة الصغار على المانیوك یظھر مرض 
  :من حلیب األم المجفف و المانیوك  الجدول أدناه یعطي التركیب الكیمیائي لكل

  دسم  سكریات  بروتید  غ 100التركیب لـ 

  30  55  11  حلیب األم

  0.2  86  2 - 1  المانیوك

  في رأیك ما ھي مظاھر ھذا المرض ؟ -1
 ما ھو السبب الحقیقي لھذا المرض ؟ -2
  بماذا تنصح األطفال المصابین بھذا المرض ؟ -3

  :التمرين التاسع عشر 

  )ساعة  24( بین نتائج توزیع كمیة األغذیة خالل یوم كامل ت)  1( الوثیقة 
  : 2و مج 1مج لمجموعتین مختلفتین من األشخاص 

  .انطالقا من المنحنى  1حدد عدد الوجبات الیومیة للمجموعة  -1
 .قارن بین تناول الغذاء بالنسبة للمجموعتین  -2
 14بعض األشخاص یتناولون الغذاء بعد الساعة  -3
 السلوك الغذائي ؟ ما رأیك في ھذا   
   إجابتكأي المجموعتین عرضة لمرض السمنة ؟ معلال  -4

  :التمرين العشرون 

  :على األغذیة أجریت التجربة التالیة ) األمیالز ( إنزیم اللعابین  لغرض معرفة تأثیر 
  النتائج  الشروط التجریبیة  التجربة

 إنزیمنضع في أنبوب اختبار كمیة من زالل البیض ، و نضیف إلیھا   1
  لم یتغیر مظھر زالل البیض  م 37و وضعت في حمام مائي درجة حرارتھ األمیالز 

2  
نضع في أنبوب اختبار كمیة من زالل البیض ، و نضیف إلیھا إنزیم 

و وضعت في ) وسط حامضي ( الببسین و قطرات من حمض كلور الماء
م 37حمام مائي درجة حرارتھ   

  تغیر مظھر زالل البیض

3  
نبوب اختبار كمیة من زالل البیض ، و نضیف إلیھا إنزیم نضع في أ

) وسط قاعدي ( البروتیاز و قطرات من محلول ھیدرو أكسید البوتاسیوم 
م 37و وضعت في حمام مائي درجة حرارتھ   

  تغیر مظھر زالل البیض

 
  .حلل النتائج التجریبیة  -1
 ماذا تستنتج ؟ -2

  :التمرين الواحد و العشرون 

  الي كمیة الغلیكوجین مقدرة بالغرام لكل واحد كیلوغرام من العضلة خالل ثالث وضعیات مختلفة یوضح الجدول الت

  بعد ساعة  دقیقة 30بعد   0ز  
العضلة في 
  18  18  18  حالة راحة

خالل العضلة 
  14  16  18  نشاط خفیف

خالل العضلة 
  0.5  10  18  نشاط كثیف

  .حلل محتوى الجدول  -1
 .وجین أثناء تقلص العضلة ، و لماذا یختفي تقریبا بعد نشاط كثیف اشرح لماذا تنخفض كمیة الغلیك -2
 ؟ كیف یتغیر استھالك غاز األكسجین في ھذه الوضعیات - 3

  

 
 الوثیقــــــــــة : 1

 



  
  
  

  : 01الوضعيــــــة اإلدماجيـــــة   
  .اكھةفي إحدى المطاعم المدرسیة ببلدیة من بلدیات الوطن، تناول التالمیذ وجبة غذائیة مكونة من خبز و بیض و جبن و ف

  .بعد ساعات قلیلة، أصیب بعضھم بإسھال حاد مصحوب بقي و غثیان و إغماء 
  :و قد بین التحلیل الكیمائي و البیولوجي لعینة من  ھذه الوجبة الغذائیة النتائج المبینة في الوثائق التالیة

  
  

  نتــــــــــــــائج التحلیل البیولـــــــــــــوجي
    01: ـــــــــــــــــة الوثیقــــــــــــــــــ

       

  :على الوثائق المقدمة و معلوماتك  ااعتماد
   

  .قدم األسباب الممكنة التي أدت إلى ھذا الحادث  -1
 .   اقترح نصائح لتفادي وقوعھ  -2

  : 02الوضعيــــــة اإلدماجيـــــة   
  :الحظ التالمیذ على احد زمالئھم األعراض التالیة 

  ھزال  (سوء التغذیـــــــة(  
 القيء و الغثیان ( ھضمیة  تاضطرابا ( 
  شحوب الوجھ. 

  وفق ما ھو موضح في الوثائق التالیة ولما عرض على طبیب المدرسة وجھھ إلجراء التحالیل الطبیة  فكانت بعض النتائج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :تتكون الوجبة الغذائیة من 
  . البروتینات ، الغلوسیدات ، الدسم        
  . المــــــاء و األمالح المعدنیة        
  .نسبة قلیلة من الفیتامینات        

  

  نتـــــــــائج التحلیل الكیمیـــــــائي
 

02: الوثیقـــــــــــــــــــة   

 
  1: الوثیقــــــــــــة 

  
  :وشمل التقریر الطبي ما یلي 

  الطفل مصاب بمرض السیلیاك
  

 2: الوثیقـــــــــــــــــة 

  ) Glutine( یاتي نتیجة الحساسیة لبروتین الغلوتین : مرض السیلیاك 
الموجود بكثرة في القمح یتسبب عنھ خلل في المعي الدقیق ، و ھو مرض 

  .یظھر في الطفولة غالبا ما 
  م ، فالیر: التغذیة الصحیة للدكتور : المرجع 

 3: الوثیقـــــــــــــــــة 

سنوات ، وبعد  7لمدة  كغ15  ظل وزن طفل مصاب بالسیلیاك  ثابتا عند
، زاد أتباع حمیة غذائیة معینة تتكون أساسا من  العجائن و األغذیة المعلبة 

  .شھر كغ خالل أربعة أ 9وزنھ بمقدار 
  م ، فالیر: التغذیة الصحیة للدكتور : المرجع 

 4:الوثیقـــــــــــــــــة 

  
العجائن من األغذیة التي تحتوي على النشأ ، 

وھي تعادل الخبز من حیث القیمة الغذائیة ، إال 
  .أنھا خالیة من مادة الغلوتین 

 5:الوثیقـــــــــــــــــة 



  :باستغالل الوثائق المقدمة و معلوماتك 
  .تلمیذ المصاب فسر األعراض المالحظة على ال -1
  ) .نصیحتین ( ما ھي أھم النصائح التي تقدمھا لھذا الطفل المصاب ؟  -2

  : 03الوضعيــــــة اإلدماجيـــــة    
  أحمد وعادل توأمان ؛ كلما حضر وقت األكل احتج عادل وعزف عن األكل وقصد السوق لتناول وجبة غذائیة سریعة 

  ما یقدم لھ في المنزل وفي أوقات منتظم ؛ الحظ الوالدان أن أحمد وفي أوقات غیر منتظمة ،أما أحمد فیكتفي ب 
  ا عكس عادل الذي یعاني من ضعف عام وشحوب وألم على مستوى البطن ؛ مما استدعى نقلھ إلى الطبیب طبیعیینمو  
 : وبعد الفحص ظھرت النتائج التالیة  

  .صورة لألشعة تبین سالمة المعدة  - 1
  .ة معاء الدقیقاألصورة لألشعة تبین سالمة  - 2
 .صورة لألشعة تبین تضخم األمعاء الغلیظة  - 3
 .تحلیل للدم بھ آثار قلیلة من بكتیریا المكورت السبحیة  - 4
 :وشمل التقریر الطبي مایلي - 5

 الھضم في المعدة  تباطؤ. 
  خمول یؤدي إلى نعاس ونخر لألسنان.  
  اإلمساك مع تضخم على مستوى المعي الغلیظ. 
 یة المستقیم عند التغوط ألم ونزیف دموي في نھا. 
   اإلصابة بالبواسیر. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اتك بعلى السندات المقدمة ومكتس باالعتماد
 .حدد ثالث اختالالت مقابل ثالث أعراض مرضیة من األعراض المذكورة والمتعلقة بالجھاز الھضمي  - 1
  .ین لھذا الضررھو الضرر الذي سینجم عن تواجد البكتیریا المذكورة مع ذكر عرضین ھام ما - 2
 .اقترح ثالث سلوكات صحیة تنصح بھا عادل مقابل ثالث سلوكات غیر صحیة  - 3

  : 04الوضعيــــــة اإلدماجيـــــة
توجھ تالمیذ قسمكم إلى وحدة الكشف والمتابعة ، أجرى الطبیب فحوصات لجمیع التالمیذ فالحظ وجود أعراض مشتركة 

بعد مساءلة الطبیب أن التالمیذ یخرجون صباحا إلى المدرسة دون تناول الفطور لبعض األمراض ذات المنشأ الغذائي ، تبین 
  .وأنھم یقبلون في تناول الغذاء والعشاء على المقلیات دون سواھا 

    :لدیك مجموعة من الوثائق اآلتیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 الوثیقـــــــــة : 01

 

 
 الوثیقـــــــــة : 02

 الوثیقـــــــــة : 03 
 

 
 الوثیقـــــــــة : 04

 

ینتشر مرض األسنان بشكل واسع بین تالمیذ 
: إلىوتعود أسبابھ % )  40حوالي ( المدارس   

.عامل الوراثـــة  -   
ازدیاد نسبة السكریات و الحلویات في أغذیة  - 

 التالمیذ 
  .قلة نسبة الفلورین في الماء  - 

 التقرير الصحي حول تسوس األسنان 
 الوثیقـــــــــــــــــــة : 01

 

 
 

 الوثیقـــــــــة : 02



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اعتمادا على الوثائق المقدمة وعلى معلوماتك
    ل تسوس األسنان ونمط التغذیةضع عالقة بین مشك - 1
  مع تبریر اقترح على زمالئك الوجبات الغذائیة الیومیة المتوازنة - 2
  .مضمونھا  

  : 05الوضعيــــــة اإلدماجيـــــة 
  شخص بعد معاناتھ من أعراض مرضیة اضطر إلجراء معایرة للدم بطلب 

  :من الطبیب ، فكانت النتائج الموضحة في الوثیقة المرفقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اعتمادا على النتائج الموضحة في الوثیقة و معلوماتك 
 حدد االختالالت حول الحالة الصحیة لھذا - 1

  .الشخص ، مبرزا الحالة المرضیة التي یعاني منھا  
  أذكر ثالث اضطرابات تنجم عن ھذه االختالالت -2  
  

 
 تركيب بعض األغذية الشائعـــة

 
 الوثیقـــــــــــــــــــة :04

 

  
 

 
 
 
 

 المجموعات الغذائية الكبرى 
 الوثیقـــــــــــــــــــة : 03

 

السمك -البیض -اللحم المــــــــاء  

الحلیب 
 ومشتقاتھ

 حبوب و مشتقاتھا

 الخضر و الفواكھ

 المواد الدسمــــة 

 
 وثيقـــــــة تبين تحليل الدم للشخص المصاب 

 


