
 

 مادة علوم الحياة واألرض    الثانوية اإلعدادية احمد الراشدي    تطوان
 2الكتابي  المحروس    الفرض  

 51/51الموسم الدراسي  
 1:الدورة   

  .....................................: اإلسم 
 .....................................: القسم 
 .....................................: الرقم 

 :.......................تاريخ اإلنجاز  
 ساعة  واحدة : مدة اإلنجاز   
 صالح بركاني: االستاذ   

 : النقطة 

 ن8تمارين إسترداد المعارف                                                                     
 ن 2. الخاطئة التالية  صحح اإلقتراحات   -5

 تصحيحها                           إقتراحات                           
 

 يتكون الحليب من عدة أغذية مركبة 
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 نكشف عن مكزنات األغذية بواسطة األنزيمات
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   Dالتذرق مرض ناتج عن عوز فيتامين  
........................................................................................................................... 

 
 يتم اإلمتصاص بواسطة الغدد الهضمية 
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 ن 2.1أذكر مثالين مما يلي  -2
 فاقات غذائية      غدد هضمية      مواد القيت         أغذية بسيطة        أنزيمات هضمية      
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 ن2 : كر دور العناصر التالية أذ -3

  ............................................................................................................................................................ : Dفيتامين   -

  

  ..............................................................................................................................................................................: البروتيدات -

  

   .................................................................................................................................................................................. :الليباز  -

 

  ...................................................................................................................................................................   :غطاء المزمار -

 
 

 ن 5:   حول الهضم المعدي  أتمم تعبئة الفقرة التالية -4

  ..............................و ...................................بواسطة    .......................................الى   .....................................  في المعدة تفكك  * 
   ............................................و 
 

 
 

 ن5.5: رتب مراحل الهضم التالية  -5
 .المضغ -         الهضم المعوي -       البلع -    اإلمتصاص -   الهضم المعدي
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 ن                                   21تمارين اإلستدالل العلميو التعبير البياني                                                          
 :  في الفم  قمنا بهذه التجربة للتأكد من فرضيتين حول هضم النشا:  ن 8  التمرين األول 

 
 
 ن2 ؟ 2ماهي الفرضية التي نريد التأكد منها بواسطة تجربة األنبوب -2
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 ن2؟ 1ماهي  الفرضية التي نريد التأكد منها بواسطة تجربة األنبوب-1
 

.......................................................................................................................................................................................................... 
 دقيقة نقوم بإختبار ماء يودي و محلول فهلينج على األنبوبين و نالحظ النتائج التالية  25بعد مرور 

 ن1 . 2 تلون أزرق بنفسجي داكن في األنبوب ظهور كيف تفسر  -3
. 
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 ن1 .   1كيف تفسر ظهور راسب أحمر آجوري في األنبوب  -4.
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 ن1إشرح كيف يتحول النشا إلى مالتوز في الفم -5
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 ن 4: 1التمرين

 .غذائية لطفل مصاب بفاقة لألطراف السفلية تمثل الوثيقة التالية صورة باألشعة السينية   
 ن2من خالل هذه الصورة ماهي أهم أعراض هذه الفاقة الغذائية ؟  -2
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 ن2ماهي إسم هذه الفاقة الغذائية ؟  -1
 

......................................................................................................... 
 ن 2ماهي أسباب هذه الفاقة الغذائية ؟   -3
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 ن 2اإلغذية الواقية من هذا الفاقة الغذائية ؟  ماهي -4
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