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ن8 استرداد المعارف:  المكون األول

 (ن2)    :    التمرين 

 :اعط االسم المناسب لكل تعريف 
 

 الكاربون أكسٌدالهواء الغنً باألكسجٌن وطرح الهواء الغنً بثانً  إدخال…………………………………… 

  جدارها الرقٌق بحدوث تبادالت غازٌة تنفسٌة عبارة عن خٌٌطات غنٌة بالشعٌرات الدموٌة ٌسمح
 ………………………………………بٌن الدم و الماء

 توجد فً الوجه السفلً ألوراق النباتات الخضراء وتؤمن التبادالت الغازٌة التنفسٌة 
……………………………………… 

 جهاز ٌسمح بقٌاس نسبة األكسجٌن الموجودة فً الماء و الهواء. ………………………… 

 (ن4)           :   التمرين 

 .تمثل الوثٌقة جانبه الجهاز التنفسً لإلنسان
 .ضع األسماء المناسبة لكل رقم من أرقام الوثٌقة -/1
 .اذكر األعضاء التً تكون المسالك التنفسٌة -/2

............................................................................... 

......................................................................... 

 .اذكر األعضاء التً تتم على مستواها التبادالت الغازٌة -/3
............................................................................... 

................................................................ 

 (ن2:      )   التمرين 

 :الجدول التالً بما ٌناسب لءإم
 

 مساحة التبادالت نمط التنفس عضو التنفس الكائن الحً

 .......................... .......................... ........................... دٌدان األرض

 .......................... ........................... ........................... الضفدعة

 .......................... ........................... ........................... الحلزون
 

 ن22.االستدالل العلمي و توظيف المكتسبات:  المكون الثاني

 (ن5:   )    التمرين 

 األكسجٌنجسم باستمرار ثنائً للٌوفر الدم ألعضاء 
 و للتعرٌف عن مصدر هذا الغاز الذي تستفٌد منه  

 . :الجسم نقترح علٌك دراسة الوثٌقة التالٌة أعضاء
  – 1- اعتمادا على النص و الوثٌقة

 .التالٌة األسئلةاجب على 
 

 قارن كمٌة األوكسجٌن فً الهواء المستنشق -1
 .وفً الهواء المزفور 

......................................................................... 

........................................................................................... 
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 .قارن كمٌة ثنائً األوكسجٌن فً الدم الداخل و الخارج من السنخ الرئوي -2

.................................................................................................................................................................... 

 .الكاربون فً الدم الداخل و الخارج من السنخ الرئوي أكسٌد ثنائًقارن كمٌة  -3
.................................................................................................................................................................... 

 

 1من خالل هذه المقارنة استنتج ماذا ٌحدث على مستوى السنخ الرئوي ممثال ذلك على الوثٌقة -4
.................................................................................................................................................................... 

 .األكسجٌنالجسم على ثنائً  أعضاءتحصل  أٌنمن  إذناستنتج  -5
.................................................................................................................................................................... 

 (ن7:   )   التمرين 

 وضعنا جراد حً فً قارورة 
 ٌحتوي على ماء الجٌر إناءمغلقة بهـا 

 .زجاجً به ماء ملون أنبوبٌخترقها  
 التجربة أجرٌت على جراد حًنفس 

 بعد طالء بطنه بصباغة األظافر 
 بعد ساعات نالحظ نتائج التجربة  

 .(2)على الوثٌقة 
 

 

 

 

 

 

 .فسر سبب تعكر ماء الجٌر فً نهاٌة التجربة األولى وبقاءه صافٌا فً نهاٌة التجربة الثانٌة -/1

...................................................................................................................................................................... 

 سبب صعود الماء الملون فً األنبوب؟ما  -/2

.................................................................................................................................................................... 

 .أذكر عضو و نمط التنفس عند الجراد -/3

.................................................................................................................................................................... 

 .فسر كٌف تتم التبادالت الغازٌة التنفسٌة عند الجراد -/4

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


