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 طبيعة والحياةالفي مادة علوم  األولاالختبار الفصل 
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 (نقطة 21) األولالجزء 

 

 (نقاط  60األول )التمرين 

 

 تمثل الوثيقة المقابلة رسما تخطيطيا لسحبة دموية

 .كما تبدو تحت المجهر اإلنسانملونة عند 

 . البيانات اعد رسم الوثيقة مع كتابة– 2

 مادة بروتينية قابلة  (على 61)يحتوي العنصر -1

 األكسجين.لالتحاد مع 

 . سم هذه المادة –ا 

 اكتب معادلة االتحاد. -ب

                             ؟                                                   هو اللون الناتج ما -ج

 -الــوثـيقـة  -                                                           (62)ما دور العنصر -3

 

 (نقاط 60)التمرين الثاني 

 

وهو كائن مجهري  ( الخلية  فطر وحيد  ) تجربة علي فطر الخميرة 2602العالم باستور سنة  أجرى

 هوائي وسطين احدهما هوائي والثاني الكمصدر للطاقة في  يستعمل الجلوكوز

 أدناه :التجربة ونتائجها موضحة في الجدول 

 

 النتائج المتحصلة عليها الشروط التجريبية

 المدة نوعية الوسط
كمية السكر 

 االبتدائية

كمية السكر 

 المستهلكة

كمية الخميرة 

 المتشكلة

نواتج تفكك 

 السكر

 150g 150g 2.0.6 CO₂+H₂O ايام60 هوائي

 CO₂ايثانول+ 150g 45g 6.100 اشهر3 الهوائي

 

 ؟هوائيالهي الظواهر التي حدثت في كل من الوسطين الهوائي وال ما -2

 ؟كيف تفسر اختالف كتلة الخميرة المتشكلة في الوسطين -1

 ؟ماذا تستنتج فما يخص الظاهرة التي  تحدث في الوسط الهوائي -3

 ؟ما الذي يحدث خالل الظاهرتين اللتين  تتمان في كل من الوسطين -4
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 نقاط( 66االدماجية )الوضعية 

منذ أن كانت صغيرة نتج عنه تأخر في النمو , فقر الدم   coeliaqueتعاني سارة من داء السيلياك  

 هشاشة العظام ضمور العضالت الم في البطن ومزاج متقلب......

 سارة من عائلة ذات مستوي معيشي جيد , نظامه الغذائي عادي متوازن .   

 السنـــــــــــــــــــدات:

 :62ــدــالسنـــــــــ

الموجود  "glutenالسيليا ك  مرض يصيب األمعاء الدقيقة بسبب الحساسية لبروتين الغلوتين "  -

 في دقيق القمح الذي يتسبب في التهاب جدار األمعاء الدقيقة و إتالف الزغابات المعوية .

 .شخص 2666يصيب هذا المرض واحد من كل  -

 

 : 61الســنــــــــــــد

   مقارنة عدد الزغابات المعوية في الجدار المعي 

 جدار المعي الدقيق عند سارة جدار المعي الدقيق العادي

 عدد الزغابات قليل عدد الزغابات كثير جدا
 

  :63ــدــــالسنـــــــ
 

 كمية المغذيات بعض المغذيات
 الكمية الممتصة 

 عند شخص سليم

 الممتصةالكمية 

 عند سارة 

 ca 1271 mg 1080.35 mg 571.95 mg الكالسيوم

 mg 52.40 mg 31.50 mg 70 البروتين

 Fe 8.47 g 7.20 mg 3.81 mg الحديد

 B 149 mg 126.65 mg 67.5 mgالفيتامين 
 

 :  64دـــــــــــــــالسن
    

 .بروتين الغلوتين غير موجود في دقيق الذرة و ألرز

علي مكتسباتك حول موضوع التغذية عند اإلنسان واستغالل السندات المرافقة اجب عن ما  باالعتماد

 يلي:

 ما تفسيرك لألعراض التالية: فقر الدم هشاشة العظام ضمور العضالت -2

 قدم عرضا تلخص فيه حالة سارة -1

لوكنت طبيبا  ماهي النصائح  التي تقدمها لوالديها في هذه الحالة ؟ قدم نصيحتين  -3

 فقط .

 بالتوفيق. استاذة المادة                                                                    



 الكفاءات  -األهداف :                متوسط               4              المذكرة لإلجابة النموذجية    

 يير الكفاءة امع -                                   لمادة العلوم الطبيعية             األستاذة :قواوسي عبلة  
 توظيف الكفاءات القبلية  -                                                                                                    

 ن6التمرين األول 

 التنقيط اإلجابة  الرقم 
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 تتناسب فيه األبعاد –يستعمل فيه األلوان إعادة الرسم : 
 عليه البيانات  –عدم التشطيب –               

 HBهي الهيموغلوبين المادة :  - أ
     HBO8                HB +4O2المعادلة :        - ب
 احمر قاتماللون الناتج :  - ج

 نقل المغذيات من المعي الدقيق إلى الخاليا  -دور البالزما :
  نقل الفضالت من الخاليا إلى األجهزة االطراحية -                 

1 

1.1 

5.1 

5.1 

5.1 

1 

1 

 ن6التمرين الثاني   الرقم 

 التنقيط  
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  التنفسالظاهرة الحادثة غي الوسط الهوائي :  -
 التخمرالظاهرة الحادثة في الوسط الالهوائي :  -
 O2الختالف كمية  تفسير اختالف كتلة الخميرة المشكلة في : الوسطين برجع -
 كمية كبيرة  20في الوسط الهوائي : استهالك  
 بكمية قليلة 20استهالك  :في الوسط الالهوائي     

 20: تحدث هدم كلي او احتراق لجزيئات الجلوكوز بواسطة نستنتج أن في ظاهرة التنفس 

 إلنتاج طاقة كبيرة 
لك بهدم و ذ 20أو في وجود  20يحدث في ظاهرة التخمر و التنفس إنتاج طاقة في غياب 

 قليلة في التخمر و كبيرة في التنفس .   ATPجزيئات الجلوكوز إلنتاج الطاقة 
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 شبكة تقويم الوضعية

 التنقيط  المؤشرات  المعيار الرقم

 1م 51

 2م

 3م

 يقدم تفسيرا ذا عالقة بالمرض  -
 53يستغل السند رقم  -

بدال من  mg 3.81 ألنها امتصت  FEسببه نقص في عنصر الحديد فقر الدم :  

7.20 mg   

بدال من  59.175النها امتصت  caيعود للنقص في الكالسيوم هشاشة العظام :  -

.2.2105  

: لنقص البروتينات  التي لها دور في بناء النسيج العضلي ضمور العضالت  -

 50122بدال من    mg 0.152ألنها امتصت 

 المجموع مجزاة
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 1م 52

 
 

 2م

 لها أعراض سوء التغذية لكن ليس مرتبط بسلوك غذائي حالة سارة : 
 يقدم عرضا عن حالة سارة  -
   .و0و السند  السياق يستغل -
المرض الذي تعاني منه سارة يؤدي إلى تلف سطح االمتصاص )الزغابات (   -

(حيث نعلم أن المعي الدقيق  يحتوي سطحه الداخلي على بنيات .2)السند 

مجهرية و بإعداد هائلة تمثل سطح تالمس مع نواتج الهضم و التي تقوم 
بامتصاص المغذيات و تتمثل في الزغبات المعوية . هذا التلف جعل عملية 

 (20امتصاص المغذيات ناقضة على الحد الطبيعي بكثير )السند 
 

5.1 

 
 
 
 

2 
 ن2.1

 1م 3

 2م

 3م

 يقدم نصائح لوالدي سارة  -
 و يترجمه إلى نصائح  .2يستغل السند رقم  -
 -بذكر نصيحتين : -
 يجب أن نعتمد على نظام غذائي خالي من الغلوتبن  -. -
  المراقبة الطبية المستمرة – 0 -
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 5.1 5.1 تنظيم الورقة و دقة الحط  اإلتقان 
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