
 االضتاذ: شادت ضيد امحد

 20زقي املرنسة:                                                                                                                       وضطتالسابعة و  :ــوىـالـىــطـــت

 
 عٍد االٌطاُ التغرية  :  املفاِيىياجملاه 

 

يكرتح وفل وطعى عمىي سمال ملصانن اختاله الوظائف االيضية بتذٍيد املعازف املتعمكة الـهــفــاءة املسسمية:  

 بتشوالت و دوز االغدية يف اجلطي

       ضىيهلحتوين االغدية يف االٌبوب ا :الوسدة الـىـفـاِـيىية 

  تطسا عمى االغدية يف االٌبوب اهلضىييتعسف غمى خمتمف التشوالت اليت  :الـهــفــاءة الـكاعـدية

 ِضي األغرية يف الفيالـشـصة الــتعــمىية :  

 
 وصف التغريات اليت تطسأ عمى قطعة خبص أثٍاء وضغّا ملدة طويمة - :وــــؤشــس الـهفــاءة 

 حتديد المعابني عمى الٍصاء يف الفي وجتسيبيا. -   

 

 الوضائن : الوثائل املودودة يف نتاب التمىير الصفافيات +

  ضــــــيـــــــــس الـــــدزس

 

 الترنري مبهوٌات اجلّاش اهلضىي - :االٌطالم وضعية

  الترنري بالغدد املمشكة-                                     
 

 اهلضىي لتتشوه لالضتّالك؟واِي التغريات اليت تطسا عمى قطعة خبص داخن اجلّاش  - : اإلشهاليـــة
 

 زمبا يتي تكطيع الغراء و يتبمن اثٍاء املضغ بفضن افساشات الغدد المعابية - :الفسضيـــات
 

 وصف التغريات اليت تطسا عمى قطعة خبص اثٍاء وضغّا ملدة طويمة. - :والتكصي البشح

 يف الفي:

 .توشيع قطع اخلبص عمى التالوير و املطالبة بتطذين املالسظات 

 .السظ التغريات اليت تطسا عمى قطعة اخلبص بعد وضغّا 

 .توشيع قطع اخلبص عمى التالوير ملضغّا ملدة طويمة و املطالبة بالتعبري عَ املرام 

 مما يرتنب اخلبص؟ 

 وَ ايَ اتى الروم احلمو لمدبص؟ نيف سدخ ِرا التشوه؟ نيف ميهَ اسداثْ خمربيا؟ 

 جتسبة اهلضي االصطٍاعي لمٍصا:

 

 اهلضي االصطٍاعي لمٍصا:جتسبة 

 

 اٌابيب اختباز و ٌضع يف نن وٍّا بالرتتيب: 30حنضس  التذسبة:

 ون وَ المعابني التذازي )األويالش التذازي(.8ون وَ املاء وع 81األٌبوب )أ(:  -

ون وَ حمموه المعابني )األويالش التذازي( أو باضتعىاه 8ون وَ وطبوخ الٍصاء وع 81األٌبوب )ب(:  - 

 المعاب.

 ون وَ وطبوخ الٍصاء فكط. نىا ِو ووضح يف الوثيكة.81األٌبوب )ز(ك  - 

 ثي ٌبشح يف بداية التذسبة وعٍد ٌّايتّا يف نن أٌبوب عَ ودود:

 



 ضهس بطيط باضتعىاه ناشف الفّمٍر.  -  

 الٍصاء باضتعىاه واء اليود.  -  

 املطموب:

 الٍتائر احملصن عميّا يف األٌابيب الجالثة. قازُ  - 

 وا الري سدخ يف األٌبوب الجاٌي؟  - 

 اشسح دوز المعابني.  - 

 اعتىادا عمى وا توصمت إليْ، ملاذا يصبح طعي اخلبص سمو؟  - 

 إظّاز تأثري المعابني عمى دصيئة الٍصاء:

 اشسح وا سدخ يف األٌبوب )ب(.  - 

 اضع تأثري األويالش.سدد عمى دصيئة الٍصاء وو  - 

عسف وفّوً اهلضي وَ ٌتائر الٍصاطات الطابكة وباضتعىاه املصطمشات التالية: تبطيط، تغريات، وادة   - 

 وسنبة، وادة بطيطة.

 

 الهتابي األثس

 يتكطع الغراء ويتبمن أثٍاء املضغ بفضن إفساشات الغدد المعابية.: الفي يف األغرية ِضي

األويالش المعابي جيصأ دصيئة الٍصاء الضدىة إىل دصيئات صغرية بطيطة ِي : الٍصاء دصيئة عمى المعابني تأثري

 دصيئات 

 ضهس الصعري.                              

 ِو عىمية تبطيط لمذصيئات الضدىة بواضطة األٌصميات.: اهلضي تعسيف

 

 

 

 

 

 التكويي :

 الٍصاء ضهس وعكد   -

 أيَ يتي ِضىْ ؟ -

 إىل واذا يتشوه ؟ -

 وا ِو اإلٌصيي الري حيولْ ؟ -

 وفّوً اهلضي باضتعىاه املصطمشات التالية : اعط  -

 تبطيط ، تغريات ، وادة وسنبة ، وادة بطيطة.

 :املصطمشات 

 وفّووّا بالفسٌطية  املصطمشات بالعسبية 

 ضهس يتهوُ وَ العديد وَ الوسدات البطيطة. Un oside ضهس وعكد

ضهس ثٍائي يتهوُ وَ وسدتني وَ ضهس بطيط )  maltose ضهس شعري 

 اجلمونوش(

 ونوشمأبطط وسدة وهوٌة لمطهسيات ناجل  ضهس بطيط

 حمموه يتهوُ وَ ٌصاء وغمى أي وطبوخ يف املاءعبازة عَ  Empois d’amidon وطبوخ الٍصاء

 

 

 

 

 

 

 

 :الٍتيذة 

 ( حتت تأثري إٌصيي المعابني ) األويالش المعابي (.يتي يف الفي ِضي الٍصاء سيح يتشوه إىل ضهس شعري ) والتوش 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


