
        

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 ثانوية النخيل اإلعدادية
/ نيابة زاكورةأكدز   

2/1  
 ) نقط 8 ( استرداد المعارف  المحور األول :

   أتمم النص بالكلمات المناسبة  من الكلمات التالية : [                                                      
    – التنفس –القصيبات  –الهواء السنخي –القصبتين الهوائيتين  – الفم –الرئوي                                         

       .سناخ الرئويةاأل –لهواء ا – الدم –نف األ -الرغامة                                         

و منهما الى  القصبتين الهوائيتينإلى  الرغامةو يمر بـ  الفمأو  نفاألعبر  لهواءايدخل  التنفسخالل عملية 
  الرئتين .

. حيث تتم سناخ الرئويةاألـتنتهي كل واحدة منها ب القصيباتشبكة من  ىلل كل رئة تتفرع القصبة الهوائية إداخ
  .الرئوي: انه التنفس  الهواء السنخيو  الدمالتبادالت الغازية التنفسية بين 

  
  

 )نقط  3 (التمرين األول 

ازــــجــدة اإلنــم `3`  
ةــدة واحـــاعـــس  

    رقم االمتحان
  3/  الــقـــســـم
    الرقم الترتيبي

 

  االمتحان الموحد المحلي 
 2016دورة يناير في مادة علوم الحياة و األرض

  صحح العبارات التالية مع االحتفاظ بما تحته خط : [                               
                                  

  

                    تمم الجدول التالي:أ [                                                         
  

  اإلسم الكامل
  

    20النقطة على 
 

 ) ةنقط 1 ( الثانيالتمرين 

  :ل بخط كل مصطلح بالتعريف المناسب له ص [                                                         

  

  

  

  

  

 )نقط  2 ( لثالثالتمرين ا

 )نقط  2 ( لرابعالتمرين ا

  الخطر المهدد للجهاز الهضمي   كيفية الوقاية منه

  تسوس األسنان  الدوام سنان علىالعناية بصحة الفم واأل
  التدخين والمشروبات الكحولية  اجتناب التدخين و االمتناع عن تناول المشروبات الكحولية

 

مي تفرزه غدد هضمية و يحتوي على سائل هض
 نزيمات.أ

a  1 الهضم الميكانيكي 

بسيطة التي يتطلبها الجسم لتلبية كمية األغذية ال
 حاجياته خالل اليوم

b 2 عصارة هضمية 

  تبسيط جزيئي لألغذية الصلبة إلى قطع دقيقة بفضل
 األسنان والتقلصات العضلية لجدار أنبوب الهضم.

c 3 السنخ الرئوي 

 الكلتة الغذائية d 4 الوحدة البنيوية و الوظيفية للرئة.

 

  نبوب الهضم.بفضل تقلصات عضلية لمكونات أ ية المركبةتتم حلمأة األغذ -أ
   التي تحتوي عليها العصارات الهضمية. نوعيةالنزيمات األبفعل  ية المركبةتتم حلمأة األغذ

  
  .ة البنيوية والوظيفية لجدار المعي الدقيقيعتبر السنخ الرئوي الوحد -ب

  .جدار المعي الدقيقيتم امتصاص مواد القيت على مستوى الخمالت المعوية الموجودة ب
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   : )نقط  7 ( األولالتمرين  [
و التي تمثل تجربة  1الممثلة في الوثيقة  للكشف عن مصير األغذية داخل األنبوب الهضمي، أنجزنا التجربة      

  نتائج هذه التجربة. 2هضم البروتيدات خارج الجسم تحت تأثير العصارة المعوية. و تمثل الوثيقة 
  للكشف عن وجود البروتيدات نستعمل كاشف كيميائي معين. -1

  حمض النتريك  الجواب: )ن0,5(أ) أذكر إسم هذا الكاشف. 
  حدد النتيجة التي نحصل عليها في حالة وجود البروتيدات بعد ) ب

  تلون أصفر الجواب:  )ن0,5(إضافة هذا الكاشف. 

  )ن0,5(سبق ، أتمم التفاعل التالي :  من خالل ما) ج
  تلون أصفر                       حمض النتريك +بروتيد الحليب 

  )ن1()، و ماهو دوره. أما اإلسم الذي نطلقه على األنبوب ( -2
  : أنبوب شاهد.اإلسم    

   : ب(يعتبر كمرجع تقارن به نتائج األنبوب الدور.(  
  )ن1( قارن النتائج المحصل عليها في األنبوبين (أ) و (ب).أ)  -3
  : يحتويان على بروتيد الحليبكال األنبوبين في بداية التجربة  
  .مينيةو ال يحتويان على األحماض األ  
  : األمينيةتيد الحليب و ظهرت مكانه األحماض برومنه ) اختفى ب(األنبوب  لم يتغير، بينما )أ( محتوى األنبوبفي نهاية التجربة   
مكانه راجع إلى كون  مينيةو ظهور األحماض األ) ب(األنبوب  اختفاء بروتيد الحليب في  )ن2(كيف تفسر هذه النتائج؟ ) ب   

    حماض األمينية.الكبيرة إلى جزيئات صغيرة من األ الحليب بروتيدارة المعوية قام بتفكيك جزيئات لبروتياز الموجود في العصأنزيم ا
  باالعتماد على ما سبق : -4
  هضم كيميائي. الجواب: )ن0,5(حدد نوع الهضم الذي تمثله التجربة السابقة. أ)  

  : )ن1(أتمم التفاعل التالي ) ب
  رة المعوية ( البروتياز )العصا + أحماض أمينية                                      رة المعوية ( البروتياز )العصا +بروتيد الحليب 

  

 و الـلـه ولـي الـتـوفـيـق

2/2 ) ةنقط 12 (الستدالل العلمي و التعبير الكتابي و البياني ا  المحور الثاني :  

   : )نقط  5 (الثانيالتمرين  [
اضطررت للبقاء  صيبت الحافلة التي تقلك بعطل فني على مستوى تيزي تيشكا.أ لى مراكش،خالل سفرك إ  

من  110g من السكريات، 350gتناولت خالله وجبة واحدة فقط. تتكون هذه الوجبة من  هناك ليوم كامل،
  من الفسفور ولتر ونصف من الماء.                 1400mgمن الكالسيوم،  860mg دات،من البروتي 130gهنيات، الد

     )ن1,5( غذية التي تناولتها خالل هذه الوجبة؟حسب القيمة الطاقية لألأ -1     

  ) x 38 kj) + ( كمية الدهنيات  x 17 kj) + ( كمية البروتيدات  x 17 kj( كمية السكريات  =      
      =  )350 x 17 kj  ) + (130 x 17 kj  ) + (110 x 38 kj (  

       =5950 kj  +2210 kj  +4180 kj     = 12340 kj       
     2- 600والتي تقدر ب  ئية لهذه الوجبة بحاجياتك اليوميةقارن القيمة الغذاg  و العضوية من المادةkj  12700 من 
 )ن1,5( الطاقة؟     
       = 590( التي توفرها هذه الوجبة الغذائيةكمية المادة العضوية المقارنة بالمادة العضوية g(   الحاجياتأقل من  
     .g 600تقدر بـ  اليومية من المادة و التي    
  الحاجياتأقل من   )kj 12340( التي توفرها هذه الوجبة الغذائية الطاقةكمية  المقارنة بالحاجيات الطاقية =  
     .kj 12700تقدر بـ  و التياليومية الطاقية     
3- و الطاقةغير كافية لتغطية حاجيات الجسم من المادة  المتناولة الوجبة الغذائية أن نستنتج )ن1( ماذا تستنتج؟        
4-  ن1( ؟ علل جوابك؟أشهرماهي النتائج التي ستترتب عن االكتفاء بهذه الوجبة الغذائية اليومية لعدة( 
ص في نقنتيجة  أشهر هي اإلصابة بفاقة غذائيةالتي ستترتب عن االكتفاء بهذه الوجبة الغذائية اليومية لعدة  النتائج 
 الطاقة. من وال تلبي حاجيات الجسم من المادة العضوية أ ألن هذه الوجبة الضرورية للجسمالبسيطة بعض األغذية     
 جسم اليومية مما سيؤدي إلى ت الحاجيا ال تلبي 

 

1الوثيقة   

األحماض 
 األمینیة

بروتید 
 الحلیب

 

  بدایة ) أ ( األنبوب + -
 ) ب ( األنبوب + - التجربة

  نھایة  ) أ ( األنبوب + -
 ) ب ( األنبوب - + التجربة

 

2الوثيقة   

 C°37 + اءـم
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