
 

 

 .األغذية التي تطرأ عليها تحوالت قبل االستفادة منهايتغذي اإلنسان على مجموعة متنوعة من    :1التمرين 

                                                                                                       
 .وضعية ادماجية:2التمرين 

تناولت سميرة في محل األكل السريع وجبة غذائية وفي الليل احست بالم حادة في البطن، ارتفاع درجة حرارة جسمها 

وبعد تحليل طبي تبين انها تناولت مادة .واسهال شديد نقلت الى المستشفى اين مكثت ثالثة ايام )انظر الوثيقة األولى(

 .غذلئية منتهية الصالحية

 :  السندات

درجة حرارة جسم المريضة خالل مكوثها  :1الوثيقة 

 .بالمستشفى

 .تكاثر بكتيريا السالمونيال :2الوثيقة

 :اعتمادا على الوثائق المقدمة :التعليمات

 .حدد طبيعة الحالة المرضية .1

 .استخرج أهم أعراض هذه الحالة .2

 .بين السبب الرئيسي لهذا النوع من اإلصابة .3

.         )بكتيريا333سم 1سا،2سم 1مقياس الرسم (البياني لتكاثر البكتيريا  ارسم المنحنى -:2من خالل الوثيقة رقم  .4

 .  استنتج الظروف المناسبة لنمو البكتيريا -                             -

 .     قدم ثالث قواعد صحية تنصح بها سميرة .5

     BEM2009 :3التمرين 

 

 درجة الحرارة األيام

 C°38 اليوم األول

 C°38.5 اليوم الثاني

 C°39 اليوم الثالث

الزمن 

 بالساعات

3 5 8 13 12 15 

معدل نمو 

 البكتيريا

153 253 1333 1533 1233 1333 

        بما تدعى؟            .اذكر نواتج الهضم -1

 .تظهر الوثيقة رسما تخطيطيا

 .أعط عنوان مناسب للوثيقة -2

 .9إلى  1أكتب البيانات المرقمة من  -3

ما .ثم حدد مغذيات كل طريق BوAسم الطريقين  -4

 .هي العناصر التي لم تنقل؟علل

 ؟1و 6ما دور العنصرين  -5

أعد نقل الوثيقة دون وضع البيانات ثم بين  -6

 .عليها اتجاه المغذيات

 

 

      حاشد سيفاكس          44: عدد التمارين المقترحة               *التغذية عند اإلنسان * المجال األول                     م4:المستوى

 



 

 

                                                                                                                                  :4التمرين

 .وضعت كمية دم في أنبوب اختبار و أضيفت لها مادة تمنع التخثر ثم تمت عملية تثفيلها

 بماذا تسمح عملية التثفيل؟ -

   .ع وضع البيانات والعنوانارسم نتائج التثفيل م -

  BEM2009 وضعية ادماجية  :5التمرين 

 

 :6التمرين 

 .نشاء،بروتينات،ماء،ملح معدني،سللوز،فيتامينات:اليك هذه الجزيئات منها معقدة ومنها البسيطة

 .حدد الجزيئات التي ال تتعرض لعملية الهضم وسبب ذالك -1

 .حدد الجزيئات التي تتعرض للهضم -2

 االنزيمات المسئولة عن تفكيك كل جزيئة؟ماهي  -3

 ماهي نواتج الجزيئات المهضومة؟ -4

 .مثل بمخطط عملية هضم النشاء وبروتينات ومسار المغذيات -5

   BEM2011 :7التمرين 

 

 

 



 

 

 :8التمرين 

 

 التمرين 4:

تتعرض في األنبوب الهضمي إلى تغيرات كثيرة بفضل األنزيمات التي يتناول اإلنسان يوميا أغذية متنوعة  

.يوضح الجدول التالي بعض هذه التحوالت.تفرزها العصارات الهاضمة  

 

 

 

 

 

 

 .أكمل الجدول بوضع المعلومات الناقصة في الخانات المناسبة -1

 .أشرح هذه العبارة مستعينا بمثال(. الخصوصية) تتميز اإلنزيمات بالنوعية  -2

 لماذا؟. بعض األغذية ال يطرأ عليها أي تحول كالماء و الفيتامينات و األمالح المعدنية -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 الناتج اإلنزيم األغذية

 ............................ االميالز اللعابي النشاء

 ............................ البروتياز ............................

 ............................ ............................ الدسم

(المالتوز)سكر الشعير (الغلوكوز)سكر عنب ............................   

 .11إلى  1سم البيانات المرقمة من  -1

 .ما دور الجهاز في الوثيقة -2

 .حدد محطات الهضم -3

 :أكمل الجدول -4

 الدور الرقم

6 .......................................... 

7 .......................................... 

8 .......................................... 

 

 :عرف ما يلي -5

 .الهضم -

 .األنزيمات -

 .البنكرياس -

 .أللعابين -

 .السيليلوز -



 

 

 :13التمرين 

                                        
 :11التمرين 

 
 

 

 

 

 

للتعرف على العالقة بين مختلف 

مكونات الوسط الداخلي نقدم لك 

 :الوثيقة التالية

 .البيانات الموضحة بأحرفسم  -1

 .للوثيقة امناسب اضع عنوان -2

 د؟ -ز -ماذا يمثل المجموع أ -3

 ماذا تمثل األرقام ؟ -4

 .3و  2، 1حدد مصدر  -5

اشرح الوثيقة في نص علمي  -6

 .دقيق

انشأ رسم تخطيطي توضح فيه  -7

 -د -العناصر المكونة للعنصر 

 

الغلوكوز :بعد عملية الهضم نتحصل على جزيئات

األحماض  -  السيليلوز -األحماض األمينة  -

 -األمالح المعدنية  -الماء  -الجليسرول  -الدسمة 

 .الفيتامينات

 ما مصير هذه النواتج ؟  -1

 :صنف هذه الجزيئات حسب الجدول -2

 غير مهضومة (مغذيات ) مبسطة 

  

بنيات  2لمقطع في  يظهر الفحص ألمجهري -3

 .1كما توضحه الوثيقة -س -مميزة 

 .2و  1سم البيانين  - أ

 ؟ -س  -ماذا تمثل البنية  - ب

 .بنية جدار المعي الدقيقصف  - ت

برسم تخطيطي متقن  -س  -وضح بنية  - ث

 .عليه البيانات الكاملة مع العنوان

 

  

 



 

 

 :12التمرين

 - 1الوثيقة  -الدم  النموذج التالي لدراسة مكوناتاقترح أحد التالميذ 

 
 :13التمرين 

 

                          

 
 

 .5إلى  1ضع البيانات من  -1

 . 3و2و 1حدد دور  -2

على جزيئة من طبيعة  2يحتوي  -3

بروتينية لها دور في نقل الدم، سم 

 .هذه الجزيئة

حدد لون الدم في وجود وغياب الـ  -4

مع كتابة المعادلتين الكيميائيتين    

 .المنمذجتين لهذه التفاعالت

عملية تستعمل لفصل  2تمثل الوثيقة  -5

 .مكونات الدم

 .فيما تتمثل هذه العملية -

 .اشرح هذه العملية وشروطها -

 .3و 1،2سم البيانات  -

1 

2 

 :2و  1بهدف معرفة مصير المغذيات الممتصة نقدم الوثائق 

 .تمثل تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب 1الوثيقة  -1

 .حلل المنحنى في الشاشة -

 تفسر تعكر الكلس؟ بما -

 .سم الظاهرة المدروسة،علل -

 ماذا تستنتج؟ -

 :مخطط يلخص استعمال المغذيات 2الوثيقة  -2

 .8الى 1سم البيانات من  -

 .B  و Aماذا تمثل   األسهم  -

 فيما تستعمل المغذيات؟ -

 :أكمل الجدول باالعتماد على الوثائق -3

 المواد التي تطرحها المواد التي تستهلكاها الخاليا

  

 

 . أنشئ منحنى استهالك األكسجين في غياب الجلوكوز -4

 



 

 

 

  2338BEM :14التمرين 

 
     BEM 2010:15التمرين 

 
 

 

 

 :16التمرين 
 الخ...،الدسم الماء و األمالح المعدنية تالبروتينات، الغلو سيداتتركب المادة الغذائية من 

 البروتين في الحليب؟كيف تثبت وجود  -1
 .تتفكك األغذية أثناء الهضم إلى عناصر بسيطة -2

 المسئول عن ذلك؟ األنزيممع تحديد  تفكك الدسمما ناتج  -
 ما أهمية تحول األغذية في األنبوب الهضمي؟ -
   في الدم؟ زفسر عدم وجود السيليلو -

 :17التمرين 

 :                 و صحح الخاطئة منها  عبارة صحيح أو خاطئ كل أمام ضعالعبارات التالية تحمل معنى صحيح ومعني خاطئ 

 . يتم امتصاص المغذيات على طول األنبوب الهضمي -1
 .تهضم األغذية على مستوى المعدة هضما آليا وكيميائيا -2
 .مرور المغذيات الممتصة عن الطريق الدموي بالكبد خطوة هامة من أجل تنظيم نسبة الغلوكوز في الدم -3
 من الدم و السائل البيني يط الداخليتكون الوس -4
 .تشبعه بغاز الهيدروجينسبب يأخذ الدم لون أحمر قاني ب -5
 .عن تفكك سكر العنب بفضل أنزيم الالكتازمن العناصر المغذية ناتج  رسكر الشعي   -6
 



 

 

 
 
 

 :11التمرين 
من إنجاز الوثيقة ( سحبة دموية)سمحت المالحظة بالمجهر الضوئي لقطرة دم 

 :التالية

 ذكر اسم السائل الذي تسبح فيه                      عالبيانات، م(، صع، س)سم العناصر   -1
 –الدور  –في الوثيقة من حي الشكل ( س و ع)قارن بين العنصرين    -2

 العدد؟
           تينية قابلة لالتحاد مع األكسجينيحتوي العنصر س على مادة برو -3

 أكتب معادلتي االتحاد مع شروط االتحاد؟ و غاز الفحم  

 اشرح باختصار الدورة الدموية الكبرى؟ -4
 

 :11التمرين 
يا العضلية في وجود األكسجين باستهالك الغلوكوز وتخزن الفائض منه على شكل تقوم الخال

 .جاليكوجين

 الخلوية؟أكتب معادلة األكسدة  -1
 نقص كمية الجاليكوجين في العضلة أثناء تقلصها؟ -أ: علل مايلي -2

 .التعب وعدم القدرة على الحركة بعد القيام بمجهود عضلي كبير جدا  -ب            

 :22التمرين 

جميع خاليا أعضاء الجسم من أجل تمكينها من استعمالها في تلبية  إلىيؤمن الدم نقل المغذيات والغازات 

 :احتياجاتها كما هو موّضح في الوثيقة

 

 



 

 

سم هذه  موغاز الفحتحتوي الكريات الدموية الحمراء على مادة بروتينية قابلة لإلتحاد مع األكسجين  -1

 المادة مع كتابة معادلتي اإلتحاد؟

 اشرح باختصار الدورة الدموية؟ -2

 دور األغذية في الجسم؟ حدد -3

األحماض االمينية، سكر العنب ، األحماض الدسمة ، : يتضمن الكيلوس المعوي العناصر التالية  :21التمرين 

 .لوزي، الفيتامينات ، السل ليسرولجالالماء و األمالح المعدنية ، 

 حدد أصل هذه المغذيات؟ – 1

 لتصل إلى القلب الذي سيوزعها على مختلف أعضاء الجسم؟ ما هو المسار الذي تسلكه هذه المغذيات – 2

 هو سبب غياب السيليلوز في الدم؟  ما – 3

 :22التمرين 

 . رسما تخطيطيا لجزء هام من األنبوب الهضمي عند اإلنسان( A)تمثل الوثيقة 

 ـ ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ وفي أي مستوى من األنبوب الهضمي توجد ؟                 1

 سللوز،        : األنبوب الهضمي توجد العناصر التالية نـ على هذا المستوى م  2

 .، ماء و أمالح معدنية،أحماض دهنية و غليسرولبأحماض أمينيه ، سكر العن 

 ر الطريق الدموي إلى الوسط الداخلي؟أ ـ حدد المغذيات التي تنتقل عب

                   ب سم الطريق الثاني وحدد المغذيات التي تمر عبره ؟

 : 23التمرين 

 .يحتوي المعي الدقيق على المغذيات القابلة لالمتصاص

 من الفم على المعي الدقيق( اللحم)تتبع مراحل تحول مادة غنية بالبروتين  -1

 البروتينات في الراتب الغذائي؟ماذا ينجر عن نقص  -2

 :24التمرين 

 – غليسرول – أمالحماء و  –أحماض دسمة  –سكر عنب  – امينيةأحماض : يتضمن الكيلوس المعوي 
 سيليلوز –فيتامينات 

 حدد أصل هذه المغذيات ؟ -1
 ما هو المسار الذي يسلكه كل من هذه المغذيات ؟ -2
 كيف تفسر سبب غياب السيليلوز في الدم ؟ -3

أحمد وعادل توأمان ؛ كلما حضر وقت األكل احتج عادل وعزف عن األكل وقصد السوق لتناول  :22التمرين 

وجبة غذائية سريعة ، وفي أوقات غير منتظمة ،أما أحمد فيكتفي بما يقدم له في المنزل وفي أوقات منتظم ؛ 

عكس عادل الذي يعاني من ضعف عام وشحوب وألم على مستوى البطن  اطبيعيالحظ الوالدان أن أحمد ينمو 

 : ؛ مما استدعى نقله إلى الطبيب ، وبعد الفحص ظهرت النتائج التالية 

 .صورة لألشعة تبين سالمة المعدة  -1
 .الدقيقة  صورة لألشعة تبين سالمة األمعاء -2
 .الغليظةصورة لألشعة تبين تضخم األمعاء  -3
 .السبحية تالمكوراقليلة من بكتيريا تحليل للدم به آثار  -4
 :وشمل التقرير الطبي مايلي -2

 الهضم في المعدة  تباطؤ. 

  خمول يؤدي إلى نعاس ونخر لألسنان. 

  اإلمساك مع تضخم على مستوى المعي الغليظ. 

  ألم ونزيف دموي في نهاية المستقيم عند التغوط. 

   اإلصابة بالبواسير. 
 . تكامكتسب على السندات المقدمة  باالعتماد

حدد ثالث اختالالت مقابل ثالث أعراض مرضية من األعراض المذكورة والمتعلقة بالجهاز  -1
 .الهضمي 

 .هو الضرر الذي سينجم عن تواجد البكتيريا المذكورة مع ذكر عرضين هامين لهذا الضرر ما -2
 .سلوكات غير صحية اقترح ثالث سلوكات صحية تنصح بها عادل مقابل ثالث  -3

 

(A)الوثيقة   



 

 

  BEM2007  :22التمرين 

 
 :22التمرين 

 :يمثل الشكل المقابل بنية توجد على مستوى األنبوب الهضمي
 .تعرف على هذه البنية -1
 .أكتب البيانات المرقمة -2
 في أي مستوى من األنبوب الهضمي توجد هذه البنية؟ -3
 فقط؟ 2ما هي المغذيات التي تنتقل في الطريق  -4

 

 :28 التمرين

 .صباحاً ونظرا لتأخرك، اكتفيت بتناول ملعقة عسل فقط المدرسة إلىقبل خروجك  ذات يوم

 :من العسل( غ111)يبين الجدول التالي تركيب  -

 فيتامينات أمالح دسم ماء  بروتين  مالتوز  غلوكوز نشاء األغذية

 B - C 1 1 19 1 4 5 71 الوزن غ
-  ًً األنزيم المؤثر ) العسل بين التحوالت الكيميائية الحادثة للعسل على معارفك وجدول تركيب  اعتماداً

 :في األنبوب الهضمي حسب الجدول( ونتائج التحول

 المعي الدقيق المعدة الفم األغذية

 نشاء
 غلوكوز
 مالتوز
 بروتين

 ماء
 أمالح 

 فيتامينات

   

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                             

 

 



 

 

 :29التمرين

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                          

 :لجزء األولاا

I.  التي يتناولها البد من أن تطرأ عليها مجموعة من التحوالتلكي يستفيد اإلنسان من األغذية. 

 ما اسم عملية تحويل األغذية وتبسيطها؟وما هو الجهاز المسئول عن ذالك؟ .1

 وما عالقتها بالهضم؟ 1سم البيانات س،ع،ص  من الوثيقة  .2

 

II. ات يتعرض بعضها للهضم الكيميائيالبروتينات،النشاء،الدسم،ماء،شوارد،سللوز،فيتامينات على جزيئ:تحتوي األغذية التالية. 

 .حدد الجزيئات التي تتعرض للهضم الكيميائي والتي ال تتعرض له .1

 ما هي األنزيمات المسئولة عن تفكيك كل نوع من هذه الجزيئات؟ .2

 ما هي نتائج الهضم الكيميائي لهذه الجزيئات؟ .3

                                             :لتعرف على إحدى مميزات اإلنزيمات الهاضمة نقدم هذه التجارب .4

 
 .حلل وفسر التجارب . أ

 ماذا تستنتج؟ . ب



 

 

                                                                           

                                                                          

  

                                                                                           

 

 :23التمرين 

 .على المغذيات القابلة لالمتصاص يحتوي المعي الدقيق

 .المعي الدقيق إلىتتبع مراحل تحول مادة غذائية غنية بنشاء من الفم  -1

 كيف تكشف عن وجود النشاء في مادة غذائية؟ -2

 فيما تستعمل العضوية الناتج النهائي لهضم النشاء؟ وأين تم استعماله؟ -3

 

 

 

 

ظهر الفحص ألمجهري لمقطع في أ :الجزء الثاني

 .3بنية في الوثيقة  )ص(العضو 

 ما هي؟وما خصائصها البنيوية؟ .1

 ما عالقتها بالهضم؟ .2

 ماذا يمثالن؟.من الوثيقة 2و1سم البيانين  .3

 .حدد مغذيات كل طريق .4

، ودور 3من الوثيقة 1حدد مكونات العنصر  .5

 .كل مكون

 . )ز(و 2، 1تبين العالقة بين  4الوثيقة  .6

 ؟)ز(ماذا يمثل  . أ

 .أكمل البيانات أ،ب،ج،د،ه،و،ي . ب

؟وما هي )ز(و 2، 1ماذا يمثل المجموع  . ت

 العالقة بين عناصر هذا الوسط؟

 :5الحظ جيدا الوثيقة  .7

المعادالت التالية مع ذكر لون الدم في  أكمل . أ

 .كل مرة

 .وحدد خصائصه (A)سم العنصر . ب

فيما تستعمل المغذيات؟أعط مثال عن  .8

 .أرسم مخطط يلخص هذا االستعمال.ذالك

تؤدي بعض السلوكات الغذائية الغير :الجزء الثالث

 .صحية إلى إصابة اإلنسان ببعض األمراض

 .حدد هذه السلوكات الغير صحية .1

 .األمراض الناتجة عنهاحدد  .2

ما هي القواعد الصحية التي تقترحها  .3

 .لتجنب هذه األمراض

 ) فقط 4في كل مرة أذكر  (                                

 



 

 

 :31التمرين 

 (.قضم مستمر)شخص أغلب وجباته غنية بالسكريات ويأكل في أوقات غير منتظمة  -
 .حساسية وأالم في األسنان/تعب عضلي شديد/ صعوبة في التنفس:منها بعد مدة بدأ يشكو من اضطرابات -
 :طبية، تبين مايلي تعندما خضع لفحوصا -

 الشخص   المصاب الشخص السليم المكونات

 ماليين3 اليينم 2 مراءعدد الكريات الح

 150g/dl 100g/dl الهيموغلوبين

 0.1g/l 0.05g/l الكالسيوم

 
 .علل سبب هذه االضطرابات -1
 .استنتج مفهوم التنفس -2
 .صنف المغذيات حسب دورها في الجسم -3
 .قدم بعض النصائح التي تراها مناسبة لمثل هذه الحاالت -4

 :32التمرين 
                                                 نقل حاجيات العضوية من مغذيات (1)يتم على مستوى الوثيقة 

 .وغاز األكسجين، وطرح الفضالت
 ؟(1)ماذا تمثل الوثيقة -1
 (1)إلى ( 1)أكتب البيانات من  -2
 .على تأمين هذه الحاجيات ةحدد العناصر المسؤول -3
 ؟(2)ما هو دور العنصر -4
 
 
 

 :33التمرين 
يتجزأ هذا المركب  مروره بمحطات األنبوب الهضميوهو مركب غلو سيدي، وأثناء " س"أمين غذاء تناول 

 :تدريجياً كما توضحه الوثائق التالية
 

 
 ".س"سم الظاهرة التي تؤدي إلى تجزؤ الغذاء  -1
 .رتب هذه الوثائق حسب التسلسل الزمني لهذه الظاهرة -2
 .سم الغذاء الذي تمثله كل وثيقة -3
 ما هي العوامل الكيميائية المسؤولة عن هذه الظاهرة؟ -4
 لماذا؟.السيليلوز عبارة عن مركب غلو سيدي كذلك، لكن ال يحدث له أي تغيير في األنبوب الهضمي -2

 :34التمرين 
 :سمحت المالحظة بالمجهر الضوئي لسحبة دموية من انجاز الوثيقة التالية

 . 4،  3،  2،  1أكتب البيانات  -1
في جدول                                                                     ( 4)و ( 1)قارن بين العنصرين  -2

 .الشكل ، الحجم و اللون: من حيث
على مادة بروتينية لها القدرة                                                          ( 4)يحتوي العنصر  -3

 .غازات التنفسيةعلى االرتباط مع ال

 ما هي هذه المادة؟ 

 أكتب معادلة ارتباط هذه المدة مع األكسجين. 

 

 



 

 

 :32التمرين 
 .تركب الجهاز الهضمي من أنبوب هضمي وغدد ملحقة

 .سم أربعة غدد واذكر العصارات التي تفرزها والمكان الذي تصب فيه -
 .تحتوي العصارات على إنزيم أو عدة إنزيمات -
 ؟اإلنزيم ما هو -
 .اشرح هذا القول موضحا ذلك بمثال "لإلنزيم عمل نوعي"  -

 :32التمرين 
  . تحدث لألغذية باألنبوب الهضمي تحوالت

 ؟ـ ما هي األغذية التي تحدث لها تحوالت 1
  .حمض االزوت+ دقائق  12لمدة ( C32°)لعاب في حمام + بروتين : ـ لدينا 2

  ماذا تالحظ ؟ ـ ماذا تستنتج ؟ -       
 .ـ أنجز رسم تخطيطي لزغابة المعوية عليه البيانات 3

 :32التمرين 
  :يتضمن الكيلوس المعوي

 سيليلوز –فيتامينات  – غليسرول –ماء و أمالح  –أحماض دسمة  –سكر عنب  –أحماض أمينيه 
 حدد أصل هذه المغذيات ؟ 1-
 ما هو المسار الذي يسلكه كل من هذه المغذيات ؟ 2-
 سبب غياب السيليلوز في الدم ؟كيف تفسر  3-

 :31التمرين 
  .الوثيقة التالية تم انجازها من جزء مكبر من المعي الدقيق

  .بدون رسم(  2، 4، 3، 1،2)أكتب البيانات المرقمة  -1

  .ضع عنوان مناسب لها  -2

األمينة و                                                  كل من الغلوكوز واألحماض  حدد طريق مرور -3

  .الماء والفيتامينات

 .مع تحديد المغذيات التي تمر فيه أذكر الطريق الثاني -4

 .في وظيفة هذا العضو 22حدد أهمية العنصر  -2

 :31التمرين 

( دم الشريان الرئوي )معايرة الدم الداخل إلى الرئتين  سمحت

بالحصول على ( الدم الوريد الرئوي) والدم الخارج من الرئتين 

 النتائج المدونة في جدول المقابل

في الدم الخارج من الرئتين  CO2و  O2قارن نسبة غازي  -1

 .بالنسبة إلى الدم الداخل إلى الرئتين
 المعطيات؟ماذا تستنتج من مقارنة هذه  -2
( قان)وضح في أي وعاء يكون فيه الدم أحمر فاتح -3

 .بمعادلة
( Co2)الخارج من الرئتين وغاز (O2)ما مصير غاز  -4

 الداخل إلى الرئتين

 :41التمرين 

الوثيقة المقابلة تم إنجازها من خالل دراسة أحد الوظائف 

 الهامة في الجسم 

 .أعط عنوان مناسب للوثيقة -1

مع ذكر المغذيات , (ب)والطريق ( أ ) الطريق سم -2

 .في كل طريق ( 2)المنقولة من العضو 

 (6إلى  1)أكتب البيانات المرقمة من  -3

 في هذه العملية؟( 5)حدد وظيفة العنصر -4

 الغاز                 

 الدم

O2 Co2 

 %01 %01 الدم الداخل إلى الرئتين

 %01 %01 الدم الخارج من الرئتين

 



 

 

 :41التمرين 

في امتحان الرياضة البدنية تسابق عمر و زميله سعيد فكان الفوز حليف عمر أما سعيد فقد انسحب من السباق 

 . و لم يقوى على مواصلته

 :إليك الوثائق التالية               

 .                      جدول يبين نتائج تحليل الدم لعمر و سعيد : 1الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 :2الوثيقة

 

 

 

 

 

 

 .معادلة التنفس :3الوثيقة 

C6H12O6    طاقة O + 2 6CO2 + 6H                                 

+ 6 O2                                                                                                     

 :التعليمـــــــــــــات

 .قارن بين تركيب الدم الوارد إلى العضلة و الصادر منها في حالة عمر و سعيد -1
 فسر سبب تعب سعيد؟ -2
 العضلة ؟استنتج حاجيات  -3
 . 3و  2ما دور الغلوكوز باالعتماد على الوثيقتين  -4
 .اقترح إسعافا أوليا لسعيد حتى يتمكن من مواصلة االمتحان -5

 :42التمرين 

تختلف عــادات وتقاليــد الناس أثناء احتفالهــم بمختلف المناسبات فُيالحــظ خــالل فتــرة عيـد               

َد العديــد من المرضــى على المستشفيــات ، ولقـد كان أبو بكـر أحد هــــؤالء    األضحــى المبــارك توافــ

المرضــى ونظـــراً لتراكمـات سابقـــة بسبب عــدم احترامــه لقواعــد التغذيــة المنتظمــة كان التقريــر   

نـــة من بـــرازه كما يلــي  : الطبــي بعد الفحص وتحليل عيِّ  

      ) E. coli بكتيريا ) ميكروباتــ ظهور أعـراض التسمم الغذائي بسبب تواجد كميات كبيرة من  1          

. في براز أبو بكر                 

.الهضــمفي عمليـــة  اضطرابــ  2          

الدم الوارد إلى  

 العضلة

الدم الصادر من 

 العضلة

 

 عمر

 ملل 11 ملل O2 1995حجـــــم 

 ملغ 81 ملغ111 الجلوكوز

 

 سعيد

 ملل 14 ملل O2 1995حجـــــم 

 ملغ 61 ملغ 71 الجلوكوز

 الجلوكوز



 

 

.ــ اإلصابـــة بالبواسيـــر  3          

.في حموضـــة الفــم ونخــر لألسنان  ارتفاعــ  4          

ا درست  اعتمادا     :على ما سبــق و انطالقــاً ِممَّ  

في بــراز أبو بكر بكميات كبيــرة ؟          (   E. coli )   بكتيريا ظهورــ مــا سبب  1          

.ــ حدد سلـــوكاً غذائيــاً غيــر ســويٍّ مقابــل األعـــراض المذكـــورة أعـــاله  2          

م سلـوكاً غذائيــاً ســِوياً مقابــل كل سلــوك من ــ  3         ِوَيـــة السلوكياتقـــدِّ المتسببــة       )  غيـــر السَّ

.مستقبــــالً لتفــادي حدوث مثــل هــذه الحاالت  (في ظهــور األعــراض السابقــة   

 :43التمرين
:التاليــةأجل التعــرف على محتــوى وجبـــة غذائيـــة تناولها أحد إخوتك نتبــع الخطــوات  من    

      أواًل : نقــوم بمالحظــة األوعيــة اللمفاويــة المتصلـــة بجـدار المعـي الدقيــق قبــل وبعد تنـاول       

.اللمفاويــة شفافـــة قبــل تنــاول الوجبــة  ــ تبــدو األوعيــة: الوجبــة فكانت المالحظــة كالتالي   

. ــ تبــدو األوعيــة اللمفاويــة بعـد تنــاول الوجبــة بلون أبيض                                            

      ثانيــــاً : نأخــذ كميــة من البالزمــا التي يحتويها الوريــد ألبابي الكبــدي ونـــوزعها علــى          

.ثالثـــة أنابيب اختبــار ونجــري على محتــواها مجمـوعـــة من التجارب   

:رب والمــالحظات المسجلـــة موضحــة في الجــدول أدناه االتج*        

ــ كيف تفســــر اللــون األبيض لألوعيـــة اللمفاويـــة بعد تنــاول الوجبــة الغذائيــة ؟  1         

.ــ فســـر المــالحظات الموجـــودة في الجـــدول  2         

ا سبــق محتــــوى الوجبــة الغذائيـــة  أستنتجــ  3         .ممٍّ

 .لعضلة في ثالثة أوقات مختلفة g/kgيبين الجدول اآلتي كمية الغليكوجين بالـ  :44التمرين 

 60min+  1ز 30min+  1ز 1ز حالة العضلة

 18 18 18 مستريحة عضلة

 14 16 18 خالل تمرين خفيف

 12 11 18 خالل تمرين مكثف

يكون انخفاض الغليكوجين معتبرا في حالة النشاط واشرح لماذا تنخفض كمية الغليكوجين في عضلة متقلصة 

ما الدليل .قدم اقتراحا مبررا لتغير استهالك األكسيجين في مختلف هذه الحاالت من اختالف النشاط ثم الكثيف؟

 الظاهري الذي تدعم به تبريرك؟

 
 

 :24التمرين 
توجه تالميذ قسمكم إلى وحدة الكشف والمتابعة ، أجرى الطبيب فحوصات لجميع التالميذ فالحظ وجود 

المنشأ الغذائي ، تبين بعد مساءلة الطبيب أن التالميذ يخرجون صباحا أعراض مشتركة لبعض األمراض ذات 

 .إلى المدرسة دون تناول الفطور وأنهم يقبلون في تناول الغذاء والعشاء على المقليات دون سواها 

        :لديك مجموعة من الوثائق اآلتية

  ضع عالقة بين مشكل تسوس األسنان ونمط التغذية: 1

 رقم األنبوب معاملــة محتــوى األنبـــــوب المالحظة

أجوريظهــور راسب أحمـــر   1 نضيف قطــرات من محلــول فهلنــج مع التسخيــن 

اليـــــودنضيف قطــرات من مــاء  عدم ظهـور لون أزرق بنفسجي  2 

االزوتنضيف قطــرات من حمــض  عدم ظهـــور لــــون أصفـــر  3 



 

 

اعتمادا على الوثائق المقدمة وعلى معلوماتك، اقترح على زمالئك الوجبات الغذائية اليومية المتوازنة ، : 2

 .    مع تبرير مضمونها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :24التمرين 
                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            تمثل الوثيقة اآلتية رسما تخطيطيا لسحبة دموية عند اإلنسان

 ماذا يمثل العنصر س؟. 15إلى  11ـ سّم العناصر المرقمة من  1

 و س؟    12،  13ـ حّدد دور العناصر  2

 

 

                                                                                                                                        :                             47التمرين 

، السوق لتناول وجبة غذائية سريعة أحمد وعادل توأمان ؛ كلما حضر وقت األكل احتج عادل وعزف عن األكل وقصد

وفي أوقات غير منتظمة ،أما أحمد فيكتفي بما يقدم له في المنزل وفي أوقات منتظم ؛ الحظ الوالدان أن أحمد ينمو 

عكس عادل الذي يعاني من ضعف عام وشحوب وألم على مستوى البطن ؛ مما استدعى نقله إلى الطبيب ، وبعد  طبيعيا

 :ئج التالية الفحص ظهرت النتا

                
                                                    

6-  

 .السبحية  تالمكوراتحليل للدم به آثار قليلة من بكتيريا  -
 :وشمل التقرير الطبي مايلي -

 الهضم في المعدة  تباطؤ. 

  خمول يؤدي إلى نعاس ونخر لألسنان. 

  اإلمساك مع تضخم على مستوى المعي الغليظ. 

  ألم ونزيف دموي في نهاية المستقيم عند التغوط. 

   اإلصابة بالبواسير. 
 . كاتمكتسبباالعتماد على السندات المقدمة 

 ذكورة والمتعلقة بالجهاز الهضمي ثالث أعراض مرضية من األعراض الم حدد ثالث اختالالت مقابل .1

 

 

 ىتركيب الكسكس               

 لحم      

  ىكسكس 

لفت،جزر ،قرنبيط ،قرعة، )خضر

 ...(طماطم

  زيت أو زبده

 

 

 س

   صورة لألشعة تبين سالمة المعدة      

 ةصورة لألشعة تبين سالمة األمعاء الدقيق       

 صورة لألشعة تبين تضخم األمعاء الغليظة    

                   

 



 

 

 .ما هو الضرر الذي سينجم عن تواجد البكتيريا المذكورة مع ذكر عرضين هامين لهذا الضرر .2
 .اقترح ثالث سلوكات صحية تنصح بها عادل مقابل ثالث سلوكات غير صحية  .3

                                                                                                                      :41التمرين 

 .                                                           تستفيد عضوية اإلنسان من الغذاء عبر جملة من التحوالت

 .طات األساسية لتحول الغذاءتمثل الوثيقة المقابلة المح 

 .                                                                                           أكتب البيانات الموجودة على الوثيقة بعد نقلها( 1

                                          .                                                     المؤطر عنصرا مهما "ع"يمثل العنصر( 2

 ما هي الخصائص البنيوية لهذا العنصر ؟ -أ

        ما هي وظيفته األساسية ؟                                                                                                       -ب  

                                                                                                                                                       .ةأوجد العالقة بين البنية والوظيف -ج  

 
 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                        

     BEM 20 12 :44التمرين 

 

 

 

                                                                                                  حظ سعيد في االمتحان النهائي                                                                          

 

 ع


