
)1(ساعة:       مدة اإلنجاز ثانویة عبد الخالق الطریس              االختبار الموحد في مادة  
ضاإلعدادیة     وجدة                          علوم الحیاة واألر

2007            دورة ینایر

:.........النقطة:............القسم.:.............الرقم.........:............................االسم 

) ن10(:التمرین األول
.الجهاز الهضمي عند اإلنسان)1(تمثل الوثیقة 

. المناسبة مكان النقطاألسماءق على هذه الوثیقة وذلك بكتابة لـّع)1
.لهضمیةأذكر و بترتیب األعضاء التي تتم فیها التحوالت ا)2

.........................................................................................................
،احترام ظروف الجسم، معص وظائف الهضم قمنا بعدة مناوالتلتحدید بعض خصائ

:عـلى مجموعة من األغذیة وذلك باستعمال األنزیمات التالیة
.أخذ من اللعابAیماألنز-
.خذ من المعدةأBاإلنزیم-
. من المعي الدقیق ذ أخCاألنزیم-
.أخذ من المعي الدقیقDاألنزیم.-

:نلخص نتائج المناوالت في الجدول التالي
أمالح +ماءكلیكوزدهنیاتبروتیداتنشالتوزما

معدنیة
----+-Aاألنزیم 
---+--Bاألنزیم 
--+---Cاألنزیم 
-----+Dأألنزیم 

عدم تعرض الغذاء للهضم                     )-(تعرض الغذاء للهضم                     (+)

.................................................................................................................................ما هي األغذیة التي تعرضت للهضم؟)3
............................................................................................................................؟Bما هو الغذاء الذي تم هضمه باألنزیم)4
.................................................................................................................................؟ Aم أذكر نتیجة هضم النشا باألنزی)5
............................................................................................. ؟ DأوCأوBاتولم یهضم باألنزیمAلماذا هضم النشا باألنزیم)6
.........................................................................................................الكلیكوزواألمالح المعدنیة ,یتم هضم الماء  لم افسر لماذ)7

..................................................................................................................................................................................
.Yیة هضمها یتم الحصول في المعي الدقیق عـلى المجموعةة تمر باألنبوب الهضمي و بعد نها غذائیة لوجبةتركیبXالمجموعة )8

Y                                     المجموعة Xموعة المج
. كلیكوز-1.نشا   ـأ

. أمینیة أحماض-2.بروتیدات-ب
.أحماض دهـنیة -3.دهنیات-  ج
.أمالح معدنیة+ماء -4. مالتوز-د
. فیتامینات-5.ح معدنیةأمال+ ماء-   ه
. غلیسرول-6. فیتامینات- و

: فراغات األزواج التالیةبملءYمجموعة    العنصر الذي یناسبه من الX أنسب لكل عنصر من المجموعة -1-)8
:.......و:..........ه:........د:........ج:..........ب:..........      أ

...........................................................................................................................................Yسّم عناصر المجموعة-2-)8
..................................................بأیة ظاهرة یمكنك تفسیر  هذا؟.Y بعناصر المجموعةان الدقیق یغتنیالدم واللمف بالمعيند مرور ـع-3-)8

.............................................................................................وما  البنیات المسؤولة عنها؟....................................................
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) ن2(:التمرین الثاني

.ألربعة التالیة وبترتیبك لها فسر آلیة التهویة الرئویةباستعمالك الجمل ا
.یدخل الهواء في الرئتین:            ج.یرتفع حجم القفص الصدري :أ

.یرتفع حجم الرئتین:د.تتقلص العضالت:ب
1:..............2...........:3.........:4..........:

) ن2:(التمرین الثالث

.فیتمثل الئحة من التعارـ بـ   تمثل الئحة من المفاهیم و المجموعة  ـ أـ  حیث المجموعةـ بـ وـ أـ   المجموعتین إلیك
.ـ بـ ع التعریف الذي یناسبه في المجموعة مـ أـ  ةاربط كل مفهوم من الالئح

إلى الكربون من الدم أكسیديوثنائ الدم  إلى األكسجین الهواء يثنائ مرور -. تنفسي إیقاع-  الهواء                  
.. بنیات تتم على مستواها التبادالت الغازیة-)ب(  تبادالت غازیة             -)أ(

 التي تمكن تجدید الهواء    آللیاتا مجموعة -.  أسناخ رئویة-
.  في الدقیقة عـد د الحركات التنفسیة-.حركا ت تنفسیة-

) ن6:(الرابعالتمرین 

.ـ  نتائج تحلیل الغازات التنفسیة في الدم 2و الوثیقةـ  .رفو الهواء المز وشقالمتنـ  نتائج تحلیل الهواء 1تمثل الوثیقةـ 

ml100 من
الهواء المتنشق

ml100 من
المزفورالهواء

ml100 من 
الدم الداخل إلى 

الرئتین

ml100لدم  من ا
الخارج من 

الرئتین 

ml1420ثنائي األكسجین ب ml2116ثنائي األكسجین ب 

ml6050ثنائي أكسید الكربون ب  ml0.035ثنائي أكسید الكربون ب  

2 الوثیقة1الوثیقة 

.........................................................................................قارن بین كمیة ثنائي األكسجین في الهواء المتنشق و في الهواء المزفور)1
.....................................................................................................................................................................................

............................................................................قارن بین كمیة ثنائي األكسجین في الدم الخارج من الرئتین و في الدم الداخل إلیهما)2
......................................................................................................................................................................................

....................................................................................ء المتنشق و في الهواء المزفورقارن بین كمیة ثنائي أكسید الكربون في الهوا)3
......................................................................................................................................................................................

.......................................................................قارن بین كمیة ثنائي أكسید الكربون في الدم الخارج من الرئتین و في الدم الداخل إلیهما)4
.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... الرئةاستنتج التبادالت الغازیة التنفسیة التي تتم على مستوى)5
......................................................................................................................................................................................

ص تتمیز بها الرئة والتي تسمح بالتبادالت الغازیة التنفسیة)3(أذكر ثالث )6 خصائ
........................................................................................................

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

 واهللا ولي التوفیق
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)1(ساعة:ثانویة عبد الخالق الطریس              االختبار الموحد في مادة         مدة اإلنجاز 
ض اإلعدادیة    وجدة                          علوم الحیاة واألر

2007                                                   دورة ینایر

:.........النقطة :............القسم :..............الرقم ............................:.........االسم 

) ن10(:التمرین األول
.الجهاز الهضمي عند اإلنسان)1(تمثل الوثیقة 

.عـلّق على هذه الوثیقة وذلك بكتابة األسماء المناسبة مكان النقط)1
.تي تتم فیها التحوالت الهضمیةأذكر و بترتیب األعضاء ال)2

الفم              المعدة              المعي الدقیق..
لتحدید بعض خصائص وظائف الهضم قمنا بعدة مناوالت، مع احترام ظروف الجسم،

:عـلى مجموعة من األغذیة وذلك باستعمال األنزیمات التالیة
. أخذ من اللعابA األنزیم-
. أخذ من المعدةBنزیم اإل-
. أخذ من المعي الدقیق C األنزیم -
. أخذ من المعي الدقیقDاألنزیم.-

:نلخص نتائج المناوالت في الجدول التالي
أمالح +ماءكلیكوزدهنیاتبروتیداتنشامالتوز

معدنیة
----+-Aاألنزیم 
---+--Bاألنزیم 
--+---Cاألنزیم 
-----+Dأألنزیم 

عدم تعرض الغذاء للهضم                     )-(تعرض الغذاء للهضم                     (+)
.دهنیات.بروتیدات.نشا.مالتوز.ما هي األغذیة التي تعرضت للهضم؟)3
.البروتیدات.؟Bما هو الغذاء الذي تم هضمه باألنزیم)4
الكلیكوزو..المالتوز.؟A هضم النشا باألنزیم أذكر نتیجة)5
.ألن األنزیمات ذات مفعول نوعي. ؟ D أوC أو Bولم یهضم باألنزیمات Aلماذا هضم النشا باألنزیم )6
.األمالح المعدنیة و الكلیكوز, لم یتم هضم الماء افسر لماذ)7

.ألنهما من األغذیة ذات التركیب البسیط.
.Y غذائیة لوجبة تمر باألنبوب الهضمي و بعد نهایة هضمها یتم الحصول في المعي الدقیق عـلى المجموعةةتركیبXالمجموعة )8

Y              المجموعة Xالمجموعة 
. كلیكوز-1.   ـأ نشا

. أحماض أمینیة-2. بروتیدات-ب
. أحماض دهـنیة -3. دهنیات-  ج
.أمالح معدنیة+ ماء -4. مالتوز-د
. فیتامینات-5.أمالح معدنیة+ ماء-   ه
. غلیسرول-6.  فیتامینات-   و

:ألزواج التالیة بملء فراغات اY  العنصر الذي یناسبه من المجموعة  X أنسب لكل عنصر من المجموعة -1-)8
5:...            و4:..              ه1:..                د6&3:..              ج2:...     ب1:..      أ

.مواد القیت...Y سّم عناصر المجموعة-2-)8
.األمتصاص. بأیة ظاهرة یمكنك تفسیر  هذا؟.Y عـند مرور الدم واللمف بالمعي الدقیق یغتنیان بعناصر المجموعة-3-)8
.الخمالت المعویةوما  البنیات المسؤولة عنها؟.

الفم

الكبد

البنكریاس

المرئ

المعدة
الدقیقالمعي

الغلیظالمعي



) ن2(:التمرین الثاني
.باستعمالك الجمل األربعة التالیة وبترتیبك لها فسر آلیة التهویة الرئویة

.یدخل الهواء في الرئتین:            ج.یرتفع حجم القفص الصدري :أ
.یرتفع حجم الرئتین:د.تتقلص العضالت:        ب
ج:4د:3أ:2.ب:1

) ن2:(التمرین الثالث
.فیتمثل الئحة من التعارـ بـ   تمثل الئحة من المفاهیم و المجموعة  ـ أـ  حیث المجموعة ـ بـ وـ أـ  إلیك المجموعتین 

.ـ بـ مع التعریف الذي یناسبه في المجموعة ـ أـ  ةاربط كل مفهوم من الالئح

ي األكسجین الهواء إلى الدم  وثنائي مرور ثنائ-. إیقاع تنفسي-  أكسید الكربون من الدم إلى الهواء                  
.. بنیات تتم على مستواها التبادالت الغازیة-)ب(  تبادالت غازیة             -)أ(

 مجموعة اآللیات التي تمكن تجدید الهواء    -. رئویة  أسناخ-
. عـد د الحركات التنفسیة  في الدقیقة-. حركا ت تنفسیة-

) ن6:(الرابعالتمرین 
.ـ  نتائج تحلیل الغازات التنفسیة في الدم 2و الوثیقةـ  .ر و الهواء المزفوـ  نتائج تحلیل الهواء المتنشق1تمثل الوثیقةـ 

ml100 من
الهواء المتنشق

ml100 من
الهواء المزفور

ml100 من 
الدم الداخل إلى 

الرئتین

ml100 من الدم 
الخارج من 

الرئتین 

ml1420ثنائي األكسجین ب ml2116ثنائي األكسجین ب 

ml6050ثنائي أكسید الكربون ب  ml0.035 أكسید الكربون ب  ثنائي

2 الوثیقة1الوثیقة 
كمیة األكسجین في الهواء المتنشق اكبر من كمیته في الهواءلمتنشق و في الهواء المزفور قارن بین كمیة ثنائي األكسجین في الهواء ا)1

المزفور
كمیة ثنائي األكسجین في الدم الخارج من الرئتین قارن بین كمیة ثنائي األكسجین في الدم الخارج من الرئتین و في الدم الداخل إلیهما )2

....اكبر من كمیته في الدم الداخل إلیهما
كمیة ثنائي اكسید الكربون في الهواء المتنشق اقل من قارن بین كمیة ثنائي أكسید الكربون في الهواء المتنشق و في الهواء المزفور )3

..........كمیته في الهواء المزفور
ائي اكسید الكربون في الدم الخارج من كمیة ثنقارن بین كمیة ثنائي أكسید الكربون في الدم الخارج من الرئتین و في الدم الداخل إلیهما )4

........الرئتین اقل من كمیته في الدم الداخل الیهما
على مستوى الرئتین یمر ثنائي األكسجین من الهواء الرئوي نحو الدم .استنتج التبادالت الغازیة التنفسیة التي تتم على مستوى الرئة)5

..................نویمر ثنائي أكسید الكربون من الدم نحو الرئتی
ص تتمیز بها الرئة والتي تسمح بالتبادالت الغازیة التنفسیة)3(أذكر ثالث )6 خصائ

           وجود عدد كبیر من األسناخ داخل الرئة
           غشاء رقیق لألسناخ الرئویة

.لغازیة بین الدم والهواء السنخي           وجود  عدد كبیر من الشعیرات حول األسناخ و التي تسمح بالتبادالت ا

                                                                                واهللا ولي التوفیق
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