علوم الحياة واألرض
المراقبة المستمرة األولى
االسم...................................... :

السنة الثالثة ثانوي إعدادي

النسب.....................:الفوج..........:

األسدس األول

السنة الدراسية:
بتاريخ :

/10/

—60د

انمكون األول  :استرداد انمعارف  9 :وقط

انتمريه األول 5 :ى

www.9alami.com

نقتزح عليك العناصز التاليت :

هلخ الكالسيىم – النشا – الخبش – الوىس – الذليب – دوض النتزيك – كليكىس – الذهنياث – الشالل –
هاء اليىدي – القيتاهيناث – الواء – اللذن –الذقيق – الذذيذ – كلىرور الصىديىم
 -1رتب هذه العناصز دسب الجذول 5.5 :ى
األغذٌة البسٌطة المعدنٌة

األغذٌة المركبة

األغذٌة البسٌطة العضوٌة

 -2حدد من بٌن هذه العناصر 5.5 :ن
أ -أغذٌة تحتاج للتسخٌن للكشف عنها ........................................................................................ :
ب -أغذٌة تساهم فً بناء الجسم................................................................................................:
ج – أغذٌة مركبة تتلون باألزرق تحت تأثٌر ماء الٌودي.....................................................................:

تمريه انثاوي 4:ى
تنتوي األعضاء التاليت للجهاس الهضوي:
الكبذ – الوعي الذقيق – البنكزياص – الفن – الوعذة – الوزيء – الوعي الغليظ
 -1أتون الجذول التالي باستعوال األسواء السابقت :
أسواء األعضاء
أعضاء توز هنها األغذيت (أكتبها بالتتابع)
أعضاء تتن فيها التذىالث الكيويائيت ( أكتبها بالتتابع)

انمكون انثاوي  :االستدالل انعهمي انتواصم انكتابي  21 :وقطة
التمرين الثالث :
نريد معرفة مدى تأثير الدهنيات بالعصارة
البنكرياسية والصفراء.
لهذا الغرض قدمنا لثالثة أشخاص من نفس
السن والوزن نفس الكمية من الدهنيات
بعد صيامهم لمدة  46ساعة.
هؤالء األشخاص يختلفون في كون :
 األول  :بنكرياسه مستأصلة -الثاني  :مراراته مستأصلة  -/الثالث  :سليم

ٌوضح الرسم البٌانً اآلتً العالقة بٌن كمٌة
الدهنٌات الغذائٌة ووجودها فً الغائط فً
كل من الحاالت اآلتٌة :
................... /Iفي غياب العصارة البنكرياسية.
.................. /IIفي غياب الصفراء.
................... /IIIشخص سليم.

 -5لماذا تم اختٌار األشخاص من نفس السن والوزن ؟ 5ن
.....................................................................................................................................
 -2لماذا قدمت هذه الكمٌة من الدهنٌات بعد صٌام لمدة  24ساعة ؟ 5.5ن
....................................................................................................................................
 -3اعتمادا على الوثٌقة السابقة :
أ -أحسب كمية الدهنيات الموجودة بغائط كل شخص من األشخاص الثالث عند تناوله  041gمن الدهنيات ماذا تالحظ ؟ 4ن

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ب -ماذا تستنتج إذن حول دور كل من البنكرٌاس والمرارة ؟ 4ن

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
التمرين الرابع 5.7:ن
تمثل الوثٌقة أسفله جزءا من المعً الدقٌق حٌث تتم عملٌة االمتصاص المعوي.
* مثل على الرسم مصٌر العناصر الغذائٌة الموجودة بجوف المعً الدقٌق مستعمال الرمز الخاص لكل عنصر :

