انمزاحـــــــــــــــــم
 -رًٓٛذ ئشكبنٙ

 -رغبؤالد

ا –ْؼى األغزٚخ
 يمذيخ : - 1انٓؼى انًٛكبَٛك. ٙ
 -روشٚف انٓؼى انًٛكبَٛكٙ

 - 2انٓؼى انكًٛٛبئ. ٙ
 يالؽلخ : رغبؤل : فشػٛخ : رغشثخ . رؾهٛم َزبئظ انزغشثخ -اعزُزبط

يب ْٕ رشكٛت انهوبة ؟

انىضعيات انحعهيمية انحعهمية
 ٚغزٓهك اإلَغبٌ ٕٚيٛب هذح إَٔام يٍ األغزٚخ يٍ أطمَجبرٔ ٙؽٕٛاَ ٙنغذ انؾبعبد انؼشٔسٚخ نًُِٕ ٔانؾفبف ههٗ
طؾزّ ٔانمٛبو ثأَشـزّ  .رًش ْزِ األغزٚخ ف ٙأَجٕثّ انٓؼًٙ
فززوشع نوذح رؾٕالد  ،رغًٗ انٓؼى .
 فًب يظٛش ْزِ األغزٚخ ؟ ٔيب ْ ٙآنٛبد هًهٛخ انٓؼى ؟ ٔيب ْ ٙاألهؼبء ٔانجُٛبد انز ٙرٛغش هًهٛزْ ٙؼىٔايزظبص انمٛذ ؟
كم انزظٕس انًٛكبَٛك ٙنوًهٛخ انٓؼى عبئذا  ،ؽٛذ كبٌ ٚوزمذ
أٌ األغزٚخ رخؼن نفوم يٛكبَٛك ٙههٗ يغزٕٖ انفى ( األعُبٌ
) ٔانًوذح ( انوؼالد )  .ئال أٌ انجؾٕس أكذد أٌ انٓؼى ٚزى
ثٕاعـخ رأصٛشاد يٛكبَٛكٛخ ٔكًٛٛبئٛخ ف ٙآٌ ٔاؽذ
 انٓؼى انًٛكبَٛكْٕ la digestion mécanique : ٙرؾٕل األغزٚخ ئنٗ لـن طغٛشح ثفؼم هًم األعُبٌ ٔؽشكبد
انفك انغفه ٙصى رٓشط نزظٛش هظٛذح خفٛفخ َزٛغخ رمهظبد
هؼالد األَجٕة انٓؼًٔ ٙخظٕطب ههٗ يغزٕٖ انًوذح

رًٓٛذ :

 رمٕٚى رشخٛظ. ٙانزوشف ههٗ يكزغجبد انزاليٛز
ٔرًضالرٓى ؽٕل انًٕػٕم

 رمٕٚى ركٕ. ُٕٙٚٚاكت عٛشٔسح انذسط.
ٔٚغًؼ ْزا انًُؾ يٍ انزمٕٚى ثززجن
يغزٕٖ رؾظٛم انزاليٛز ٔكزنك
انظوٕثبد انز ٙروزشػٓى
ٔٚغًؼ كزنك ثزظؾٛؼ صغشادانزذسٚظ .

هُذ يؼغ لـوخ خجض خالل ثؼن دلبئك ًٚ،ضط انخجضثبنهوبة ٔٚأخز يزالب ؽهٕا .
 يب يظذس ْزا انًزاق انؾهٕ ؟ سثًب رغًؼ يبدح يٕعٕدح ف ٙانهوبة ٔثٕعٕد انًبء ثزؾٕٚمانُشب( عكش يومذ)غٛش ؽهٕ انًزاق ئنٗ عكش ثغٛؾ ؽهٕ انًزاق
 أَؼش انٕصٛمزبٌ  3ٔ 2ص 9 - 8 رٕع ّٛانزاليٛز انٗ رؾهٛم َزبئظ انزغشثخ يٍ خالل انزغشثخ َغزُزظ أٌ انهوت ٚمٕو ثزؾهٛم يـجٕؿانُشب( عضٚئبد كجٛشح ٔغٛش ؽهٕ انًزاق ) ؽٛش ٚزى رؾٕٚهّ
ئنٗ عكش يخزضل ٚزكٌٕ يٍ عضٚئبد طغٛشح ٔؽهٕ انًزاق
ٚغًٗ  :عكش انشوٛش = يبنزٕص ْ maltose :زا انُٕم يٍ
انٓؼى ٚغًٗ :انٓؼى انكًٛٛبئla digestion chimique ٙ
*ٚؾزٕ٘ انهوبة ههٗ يبدح ثشٔرُٛٛخ َٕهٛخ رغًؼ ثٕعٕد انًبء
رؾذ دسعخ  37° cثزؾٕٚم انُشب انًـجٕؿ انز٘ ٚزكٌٕ يٍ
عضٚئبد كجٛشح ئنٗ عكش يخزضل ٚزكٌٕ يٍ عضٚئبد طغٛشح
ٚغًٗ انًبنزٕص ٔرانك ثزضجٛذ عضٚئبد انًبء ٚٔ.غًٗ ْزا
انزؾهم ثبنًبء ثبنؾهًأح ْ. hydrolyseزِ انًبدح انًٕعٕدح فٙ
انهوبة رغًٗ أَضٚى انُشٕاص انهوبثٙ

 - 3روشٚف انٓؼى :

اا -رؾٕل األغزٚخ انٗ لٛذ .

انحقىيـــــــــــــــــــــــم

رٕع ّٛانزاليٛز انٗ اعزضًبس انًوهٕيبد انغبثمخ ٔاعزُزبط
روشٚف انٓؼى :
* انٓؼى ْٕ يغًٕهخ يٍ انوًهٛبد انًٛكبَٛكٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ
انز ٙرإد٘ ئنٗ رفكٛك األغزٚخ انز ٙرزكٌٕ يٍ عضٚئبد كجٛشح
ئنٗ عضٚئبد طغٛشح ( يٕاد انمٛذ ) .

رمٕٚى خزبيٙ
 -رًبس ٍٚص 16

 -رغبؤل :

ْ - 1ؼى انجشٔرٛذاد ٔانذُْٛبد .

انُشبؽ : 3

اسحنحاج :

* أثشصد انذساعخ انزغشٚجٛخ نٓؼى انُشب أَّ ٚخؼن نوًهٛخ
انزجغٛؾ انغضٚئ ٙرؾذ رأصٛش انُشٕاص انهوبث ٙنٛوـ ٙهذح
عضٚئبد انًبنزٕص .
 فٓم رخؼن انذُْٛبد ٔانجشٔرٛذاد نُفظ انوًهٛخ ؟ يب َٕارظانٓؼى ؟
رزكٛش  - :عضٚئبد انجشٔرٛذاد رزكٌٕ يٍ هذح أؽًبع أيُٛٛخ
ٕٔٚعذ ف ٙانـجٛوخ  20ؽًؼب أيُٛٛب
 عضٚئبد انذُْٛبد رزشكت يٍ أؽًبع دُْٛخ +غهٛغشٔل .
 عضٚئبد انغكشٚبد رزشكت يٍ عضٚئبد انكهٛكٕص** انُشبؽ  : 3انٕصبئك  5- 4- 3- 2- 1ص 11- 10
 – 1ف ٙانٕصٛمز 3 ٔ 2 ٍٛثأ٘ يلٓش يٍ هًهٛخ انٓؼى ٚزوهك
األيش ؟ ههم ئعبثزك .
 - 2نًبرا رُوذ األَضًٚبد ثكَٕٓب ؽٕافض َٕهٛخ ؟
 - 3اعزخشط يٍ انُض دٔس عكش انغهٛهٕص ٔأعجبة هذو
ْؼًّ .انٕصٛمخ 5
 - 4اعزخشط يٍ انُض انوُبطش انز ٙال رخؼن نهٓؼى
ٔاعزُزظ يٕاد أنمٛذ .
* انؾظٛهخ انًوشفٛخ :
 – 1ف ٙانزغشثز ( ٍٛانٕصٛمزٚ ) 3ٔ 2 (ٍٛزوهك األيش ثبنٓؼىانكًٛٛبئ ٙألَّ ٚزى رؾذ رأصٛش انوظبسح انجُكشٚبعٛخ .ففٙ
انزغشثخ األٔنٗ رى ْؼى ثشٔر ( ٍٛصالل انجٛغ ) ثٕاعـخ
أصًٚبد انجشٔرٛبص انز ٙرٕعذ فْ ٙزِ انوظبسح أيب ف ٙانزغشثخ
انضبَٛخ فزى ْؼى انذُْٛبد ثٕاعـخ أَضٚى انهٛجبص.
 – 2رُوذ األَضًٚبد ؽٕافض ألَٓب رؾفض انزفبهالد انكًٛٛبئٛخ
انٓؼًٛخ نهًٕاد انغزائٛخ أ٘ رغبهذ ف ٙعشهخ ْزِ انزفبهالد
انكًٛٛبئٛخ ٔرجمٗ كًب ْ ٙف ٙأخٛش انزفبهم دٌٔ أٌ رزغٛش .
 األَضًٚبد َٕهٛخ الٌ كم أَضٚى ٚؾفض رفبهم كًٛٛبئ ٙيوٍٛيضبل :

 - 3دٔس عكش انغهٛهٕص ٔأعجبة هذو ْؼًّ .
 هُذ اإلَغبٌ  ،ال رؾزٕ٘ انوظبساد انٓؼًٛخ ههٗاألَضًٚبد انز ٙرٓؼى انغهٛهٕص انًٕعٕد ف ٙاألنٛبف انُجبرٛخ
ٔرغٓم ْزِ األخٛشح انوجٕس انًوٕ٘ .
 – 4انوُبطش انز ٙال رخؼن نهٓؼى ْ : ٙانًبء ٔانفٛزبيُٛبد
ٔاالَٕٚبد انًوذَٛخ  ٔ،انكهٛكٕص .
*ئرٌ يٕاد انمٛذ َٕ ْٙ Nutriment :ارظ انٓؼى انُٓبئٛخ ٔ
رزكٌٕ يٍ  :انًبء ٔانفٛزبيُٛبد ٔاالَٕٚبد انًوذَٛخ ٔ،
انكهٛكٕص ٔ األؽًبع االيُٛٛخ ٔ أؽًبع دُْٛخ  +غهٛغشٔل
األغزٚخ
انغكشٚبد
انجشٔرٛذاد
انذُْٛبد

 - 2أهم األنزيمات انحي جىجد في
انعصارات انهضمية .

انٓؼى انكهٙ
انكهٛكٕص
األؽًبع االيُٛٛخ
األؽًبع انذُْٛخ +
غهٛغشٔل

انُشبؽ : 4
 -اهزًبدا ههٗ انٕصٛمخ انًٕعٕدح ف ٙص  15ارًى انغذٔل

انزبن:ٙ
انوظبساد
انٓؼًٛخ

األَضًٚبد
انٓؼًٛخ

انغضٚئبد
انخبػوخ
نهٓؼى

َٕارظ انٓؼى

انهوبة
انوظبسح
انًوذٚخ
انوظبسح
انجُكشٚبعٛخ
+انوظبسح
انًوٕٚخ

* مهحىظة :

* جمزين مدمج :

ال روزجش انظفشاء هظبسح ْؼًٛخ نوذو اؽزٕائٓب ههٗ
أَضًٚبد سغى أٌ نٓب دٔس يًٓب ف ٙاعزؾالة انذٌْٕ أ٘
رغض٘ء لـٛشاد انذٌْٕ انكجٛشح ئنٗ لـٛشاد طغٛشح
( ) 1μ mيًب ٚغٓم هًم انهٛجبص.
 رزشكت انوظبسح انًوذٚخ  :يٍ انًبء ،ؽًغ انكهٕسٚذسٚك ،ثجغ، ٍٛثوغ األيالػ انًوذَٛخ ،يبدح يخبؿٛخ ...
ئرٌ انججغ ٍٛروًم فٔ ٙعؾ ؽًؼ. ٙ
*رًش : ٍٚرًضم انٕصٛمخ أعفهّ يجٛبٌ َشبؽ األَضٚى ثذالنخ
انؾشاسح .
 - 1أهؾ روشفب نألَضٚى .
 - 2ؽهم َزبئظ ْزا انًجٛبٌ ٔ.اعزُزظ رأصٛش انؾشاسح ههٗ
َشبؽ األَضٚى .
 - 3اركش انخبطٛبد األخشٖ نألَضٚى .

ااا -مســــار األغذيـــــة .
 جمهيد : جساؤل :اننشاط: 1

* فَٓ ٙبٚخ انٓؼى رزؾٕل انًٕاد انوؼٕٚخ انزَ ٙزُبٔنٓب ٕٚيٛب
ئنٗ عضٚئبد طغٛشح  .ركٌٕ ْزِ انغضٚئبد ين انًبء ٔاأليالػ
انًوذَٛخ ٔانفٛزبيُٛبد يٕاد انمٛذ .
* فًب يظٛش ْزِ انًٕاد ثوذ هًهٛخ انٓؼى ؟
انُشبؽ ٔ : 1صبئك ص 12
 لبسٌ ث ٍٛاألغزٚخ انًزُبٔنخ َٕٔارظ انٓؼى ( يٕاد انمٛذ ).يبرا
األغزٚخ
انًزُبٔنخ
 َشب انجشٔرٛذاد انذُْٛبدكهٛكٕص ،يبء،
أيالػ يوذَٛخ
،فٛزبيُٛبد

رغزُزظ ؟( انٕصٛمخ ) 1

َٕارظ انٓؼى(
يٕاد انمٛذ)

اعزُزبط

األغزٚخ
انًغزٓهكخ
خالل 24h
انجشٔرٛذا 80 g
د
انغكشٚب 320g
د
100g
انذُْٛب
د
انًغًٕ 500g
م
اننشاط : 2
 -مقارنة

 جساؤل فزضية -اخحبارا نفزضية

 -اسحنحاج

اننشاط  : 3انظز ورقة انزسم :
خالصة :

انفؼالد خالل 24h
أصبس
20 g
2g
22 g

*لبسٌ ث ٍٛاألغزٚخ انًزُبٔنخ خالل  24عبهخ ٔانفؼالد
انًـشٔؽخ خالل َفظ انًذح ٔ ػن فشػٛخ رفغٛشٚخ
نالخزالف انًالؽق  (.انٕصٛمخ ) 2
كًٛخ انفؼالد الم يٍ كًٛخ األغزٚخ انًزُبٔنخ ئرٌ عغى
اإلَغبٌ ٚؾزفق ثجوغ األغزٚخ
رغإال  -:يب يظٛش األغزٚخ انزٚ ٙؾزفق ثٓب انغغى ؟
 فشػٛخ  - :سثًب ًٚزظٓب انغغى نٛغزفٛذ يُٓب . اخزجبس انفشػٛخ  .اهزًبدا ههٗ انٕصٛمزبٌ  4ٔ 3ص 12 يٍ انفى ئنٗ ثذاٚخ انًو ٙانذلٛك َالؽق اعزمشاس فَ ٙغجخيٕاد انمٛذ .
 َغجخ يٕاد انمٛذ رجذأ ف ٙاالَخفبع رذسٚغٛب هُذٔطٕنٓب ئنٗ انًو ٙانذلٛك ئنٗ أٌ رُوذو .
 كًب َالؽق اسرفبم رشكٛض يٕاد انمٛذ ف ٙانذو ٔانهًفيجبششح ثوذ ْؼى انٕعجخ انغزائٛخ .
* اعزُزبط  :يٕاد انمٛذ رًش يٍ انًو ٙانذلٛك هجش انخًالد
انًوٕٚخ ئنٗ انذو ٔ انهًف ْٔزِ انلبْشح رغًٗ االيزظبص
انًوٕ٘ .
 سعى انغٓبص انٓؼً ٙنإلَغبٌ . سعى رخـٛـ ٙنًمـن ؿٕن ٙنغذاس انًو ٙانذلٛك سعى رخـٛـ ٙنًمـن ؿٕن ٙنخًهخ يوٕٚخ .خالطـــخ  :روجش يٕاد انمٛذ عذاس انًو ٙانذلٛك َؾٕ انذو (
يبء ،فٛزبيُٛبد رٔاثخ ف ٙانًبء ،أيالػ يوذَٛخ  ،كهٛكٕص ،
أؽًبع أيُٛٛخ )ٔ َؾٕ انهًف ( أؽًبع دُْٛخ ،غهٛغشٔل ،
فٛزبيُٛبد رٔاثخ ف ٙانذٌْٕ ) ئَٓب كبْشح االيزظبص
انًوٕ٘
 ٚشكم عذاس انًو ٙانذلٛك  ،يغبؽخ يبطخ يًٓخ  .فٓزاانغذاس يغـٗ ثوذح ؿٛبد روهْٕب يال ٍٛٚانخًالد انًغـبد
،ثذٔسْب ثخًالد يغٓشٚخ رضٚذ يٍ يغبؽخ االيزظبص .
رًكٍ ْزِ انجُٛخ يٍ رٕفٛش يغبؽخ يبطخ ثُؾٕ . 300 m2
 رؾزٕ٘ كم خًهخ ههٗ شجكخ دلٛمخ يٍ انوشٔق انذيٕٚخٔانهًفبٔٚخ يًب ٚغوم عذاس انًو ٙانذلٛك ف ٙارظبل ثًغبؽخ
ديٕٚخ يًٓخ .
 ٚفظم ث ٍٛانزغٕٚف انًوٕ٘ ٔانٕعؾ انذاخه ( ٙانذو ٔانهًف ) عذاس دلٛك ٚ ،غٓم يشٔس يٕاد انمٛذ .

انمسحىي :

انضبنضخ صبَٕ٘ ئهذاد٘

انحىقيث :

 6عبهبد

انمكحسبات انقبهية :
 +فٕائذ انغزاء  +األَلًخ انغزائٛخ  +ركٛف األعُبٌ ين انُلبو انغزائٙ
 +رهًظ هًهٛخ انٓؼى  +إَٔام األغزٚخ ٔيكَٕبرٓب .

أهدف انمهف :
*انكشف هٍ ْؼى األغزٚخ اهزًبدا ههٗ رؾهٛم ثوغ انًوـٛبد َٔزبئظ ثوغ انزغبسة
* اعزُزبط يفٕٓو األَضٚى اَـاللب يٍ رغبسة انٓؼى ف ٙانضعبط .
* انزٕطم انٗ روشٚف انٓؼى .
* اعزُزبط يفٕٓو انمٛذ اَـاللب يٍ رؾهٛم يوـٛبد َٔزبئظ رغبسة يالئًخ .
* ئثشاص أًْٛخ كضبفخ انوشٔق انذيٕٚخ ٔيغبؽخ انغـبء انًخبؿ ٙههٗ يغزٕٖ انًو ٙانذلٛك
،اهزًبدا ههٗ رؾهٛم يوـٛبد ٔيالؽلخ ٔصبئك يالئًخ .
*انزٕطم انٗ يفٕٓو االيزظبص .
* انٕه ٙثأًْٛخ األغزٚخ ف ٙانًُٕ انغهٛى نهغغى .
* انزذسة ههٗ  + :انًالؽلخ ٔانًُبٔنخ ٔانزغشٚت  + .خـٕاد انُٓظ انزغشٚج +.ٙئَغبص سعٕو
ٔانشعٕو انزخـٛـٛخ  +انزوجٛش انشفٓٔ ٙانكزبث + . ٙثُبء يهخظبد .

انىسائم انحعهيمية :
* أَبثٛت اخزجبس ،ههجخ ثٛزش٘  ،يغخٍ يبئ، ٙؽبيم األَبثٛت ،يهمؾ خشج، ٙيؾشاس ،يٕلذ غبص٘
*هُٛبد يٍ األغزٚخ ( َشب ،صٚذ ،نؾى ،خجض )...
* يمٛبط PH
* عٓبص هشع انظٕس انشفبفخ ٔطٕس شفبفخ ف ٙانًٕػٕم .
* يغهٕف * يغغى خًهخ يوٕٚخ .
* يٕاد كًٛٛبئٛخ ( يبء ٕٚد٘ ،يؾهٕل فٓهُٛغ )...

* ٔصبئك انكزبة .

