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انًكىٌ األول  :استزداد انًعبرف ٌ8.5

تمريه  : Iأربط عناصر المجموعتيه التاليتيه على شكل أزواج
أ -مالتاز  +مالتوز

*

 -1الكلٌكوز

ب -بروتٌاز + 2عدٌد الببتٌد

*

 -2أحماض دهنٌة

ت -نشواز  +النشا

*

 -3أحماض أمٌنٌة

ج -دهون  +لبٌاز

*

 -4عدٌد الببتٌد

د – بروتٌد  +الببسٌن

*

 – 5مالتوز

2.5:ن

www.9alami.com
* ملحوظة :بروتياز=2ببتيداز
بروتياز=الببسين
1

(أ ( - )........... ،ب ( - )........... ،ت ( - )........... ،ج ( - )........... ،د )........... ،
تمريه 6 : IIن
ضع صسير أو خطأ أيبو كم اقتزاذ وصسر انخبطئة يُهب .
صسير أو
االقتزازبت
خطأ
 انكىاشيىركىر يزض َبتح عٍ َقص في انبزوتيذات نًزض فقز انذو عالقة بعىس انسذيذ خًيع انفبقبت انغذائية يزتبطة بُقص انكبنسيىو يٍ أعزاض انكسبذ تسبقط األسُبٌ يُدى انتذرق عٍ َقص انفيتبييٍ B -يًكٍ عالج داء انسفز بأشعة انشًس.

انتصسير إٌ وخذ انخطأ

انًكىٌ انثبَي االستذالل انعهًي وانتىاصم انكتببي وانبيبَي ٌ11.5:
التمرين األول 6 :ن
إلبراز بعض مظاهر االقتيات عند اإلنسان تم قياس تركيز مجموعة من المواد في بعض مستويات األنبوب الهضمي.
النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول التالي:

 -1قارن تركيز المواد في مختلف مستويات األنبوب الهضمي :
أ -النشا وسكريات بسيطة ....................................................................................................:
..................................................................................................................................
ب -البروتيدات واألحماض األمينية ..........................................................................................:
..................................................................................................................................

ج -الزيت واألحماض الذهنية وغليسيرول ...................................................................................:
..................................................................................................................................
 -2فسر النتائج المحصل عليها :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 -3صف تطور نسبة هذه المواد على طول المعي الدقيق ،مبينا الظاهرة المسؤولة عن ذلك :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 -4حدد الخاصيات التي يتميز بها الجدار الداخلي للمعي الدقيق والتي ترفع من أهمية هذه الظاهرة ؟
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
التمرين 5.5 :ن
نخدع مجموعة من الفئران الفتٌة المتشابهة من حٌث الوزن،
لتغذٌة متوازنة تشمل على الماء واألمالح المعدنٌة والسكرٌات والدهنٌات
والفٌتامٌنات  ،أما البروتٌدات الممنوحة فتعرف تغٌرا من فترة ألخرى.
الفترة األولى  :من الوالدة إلى الٌوم  15نغذي الفئران بالغلوتٌن.
الفترة الثانٌة  :من الٌوم  15إلى الٌوم  30نغذي الفئران بالجبنٌن.
الفترة الثالثة  :من الٌوم  30إلى الٌوم  45نغذي الفئران بالزٌٌن (بروتٌد الذرة)
الفترة الرابعة  :من الٌوم  45إلى الٌوم  )60نغذي الفئران بالذرة والجبنٌن معا .
ٌمثل التمثٌل المبٌانً جانبه رقم  1تغٌر وزن الفئران طٌلة مدة التجربة وٌمثل
الجدول أسفله بعض األحماض األمٌنٌة المكونة لبروتٌد  100gمن الحلٌب و ل 100gمن البروتٌد الذرة .
 -1لماذا نستعمل فئرانا فتٌة فً هذه التجربة ؟ 0.5

...................................................................................................................................
 -2صف تطور كتلة الفئران خالل كل فترة من فترات التجربة ؟ 2ن
 الفترة .................................................................... : I الفترة ................................................................... : II9.2g
24g
 الفترة .................................................................. : III6.1g
7.3g
 الفترة ....................................................................:IV8.2g
0g
 -3اعتمادا على الجدول فسر 3 :ن
3.4g
0g
أ -النتائج المحل علٌها........................................................:
5g
6.4g
...................................................................................
4.9g
3g
...................................................................................
1.2g
0.1g
...................................................................................
7.2g
3g
...................................................................................
ب -مزاٌا جمع بٌن البروتٌدات الحٌوانٌة والنباتٌة :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

األحماض األمينية
المدروسة
A
B
C
D
E
F
G
H

بروتيد الذرة

بروتيد الحليب

