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ينقل الدم من القلب الى األعضاء بواسطة 

 .األوردة
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 ن2.1اسات التي يلخصها هذا الجدول ؟ ماهي القي -2
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 ن2من خالل المبيان أتمم تعبئة الجدول التالي  -1
 المرين الرياضي الراحة المستهلكةكمية 

 ........... ......... ثنائي األكسيجين
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 الكريات الحمراء
 الكريات البيضاء

 البولة 
 الحمض البولي

 

 التدخين 
 تلوث الهواء

 

 ثنائي األكسيجين
 ثنائي أكسد الكربون

  
         

  اإلفراز     -   إعادة اإلمتصاص    –  الترشيح   –   اإلبراز      :    ن.6البول حسب تسلسلها الزمني  تكون رتب مارحل -2

 

    اإلبراز  - اإلفراز    -      إعادة اإلمتصاص  -  الترشيح   -

                        
 ن2.  الصحيحة و صحح اإلقتراحات الخاطئة  اإلقراحاتإختر  -3

 تصحيحها                   خطأ صحيح إقتراحات
  .القصيبات  ينقل الهواء داخل الرئتين داخل

+ 
 
....... 

 
..................................................................................................................... 

ينقل الدم من القلب الى األعضاء بواسطة 
 .األوردة

 
....... 

 
+ 

 
 الشرايين  ينقل الدم من القلب الى األعضاء بواسطة 

  .يتكون البول األولي في المحفظة 
+ 

 
....... 

 
..................................................................................................................... 

تتم التبادالت الغازية التنفسية في الخمالت 
 المعوية

 
....... 

 
+ 

 األسناخ الرئويةتتم التبادالت الغازية التنفسية في 
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 ن21و التعبير البياني  تمارين اإلستدالل العلمي                                                                        
        الحظ المبيان التالي وأجب على األسئلة    :   ن4  رين األولالتم

 ن2.1اسات التي يلخصها هذا الجدول ؟ ماهي القي -2
 مبيان تطور كمية الكليكوز و ثاني األكسيجين المستهلكة 

 أثناء الراحة و التمرين الرياضي 
 

 ن2من خالل المبيان أتمم تعبئة الجدول التالي  -1
 المرين الرياضي الراحة المستهلكةكمية 

 1..0 0.40 نائي األكسيجين
 2.1 0.1 الكليكوز

 إرتفاع كميةو كمية ثنائي األكسيجين  المستهلك  كيف تفسر إرتفاع  -3
 ن1.1ناء التمرين الرياضي ؟ ثأ المستهلكة  الكليكوز

  اقة تستمدها من حرقكمية أكبر أثناء المجهود العضلي تحتاج العضالت إلى  ط 
  الكليكوز مع ثنائي األكسيجينمن 

 
 : رسم التجربة التالية وأجب على األسئلة  الحظ :    ن4   : 1التمرين
 ن2.1؟     2نتيجة التجربة  كيميائيا  كيف تفسر -2

 ترتبط جزيئات ثنائي األكسيجين مع الخضاب الدموي فيتكون الخضاب
 األكسيجيني ذو لون أحمر فاتح 

 ن 2.1        1نتيجة التجربة كيميائيا  كيف تفسر -1
 ترتبط جزيئات ثنائي أكسيد الكربون مع الخضاب الدموي فيتكون 

 كاكن الخضاب الكربوني ذو لون أحمر

 

 ن 4  يمثل الشكل التالي مرحلتين  من مراحل الدورة القلبية :    3:التمرين 
 ن1.؟ أذكر ثالث أدلة على ذلك 2ماهي المرحلة  -2

 اإلنضباض األذيني 
 إنقباض األذنتين -
 إنفتاح الصميمات األذبطينية -
  إمتالء البطينين بالدم-

 ن1.لة على ذلك ؟ أذكر ثالث أد 1 حلة ماهي المر  -1
 

 اإلنقباض البطيني 
 باض البطينينإنق -
 إنبساط األذنتين  -
  دفع الدم نحو الشرايين -
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