
 

 مادة علوم الحياة واألرض    الثانوية اإلعدادية احمد الراشدي    تطوان
 2الكتابي  المحروس    الفرض  

 61/61الموسم الدراسي  
 1:الدورة   

  .....................................: اإلسم 
 .....................................: القسم 
 .....................................: الرقم 

 :.......................تاريخ اإلنجاز  
 ساعة  واحدة : مدة اإلنجاز   
 صالح بركاني: االستاذ   

www.svt123.c.la 

 

 : النقطة 

 ن8تمارين إسترداد المعارف                                                                       
 

 .تمثل الوثيقة التالية لطاخة دموية مالحظة بالمجهر  -6

 ن 6. ضع األسماء المناسبة في هذه الوثيقة  - أ

 ن6.إشرح  كيف يتم تحضير اللطاخة الدموية  - ب

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

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

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

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

 

 
 

        
   :    ن2   بهذه  أتمم تعبئة الفقرة التالية  بالمصطلحات-2
 

 

 نحو ..................فيدفع  .................................فتح وتن      .................................و تنبسط     .................................نقبضأثناء اإلنقباض األذيني ت
 .     ................................هذه المراحل تسمى   ................................ مرحلة  ثم    ...............................ثم تعقبها مرحلة  ،..............................

                          
 ن2. إربط كل رقم بما يناسبه-3
 

       6 -                        عدد األسناخ الرئوية  في الرئة بالماليين                 
 l                      - 6333حجم الدم في جسم اإلنسان ب                         

  µm                      -  333333333 سمك الجذار السنخي  ب                            

 Kpa                     - 5ضغط ثنائي األكسيجين في الهواء المستنشق ب  

 

 
 ن 6  :رتب مراحل تشكل البول -4

   .إعادة اإلمتصاص    – اإلفراز    -الترشيح     - اإلبراز                                             
 

6-.....................................    -     2-.........................................   3- ........................................     4-........................................  
 
 

 
 ن6: دور العناصر التالية   ماهو -5

 ..............................................................................................................................................................................:  الصميمات القلبية     
 

 ..................................................................................................................................................................................: :األنابيب البولية     
 

     
 
  إقلب الصفحة                                                                        

http://www.svt123.c.la/
https://moutamadris.ma/


 ن21و التعبير البياني  اإلستدالل العلميتمارين                                                              
   :    رين األولالتم

 . من  نتيجة هذا التحليل    لجدول مقتطفا اا يمثل .مرض من أعراضه وجه مصفر والتعب ألدنى مجهود عضلي ، مما إستوجب إجراء تحليل لدمه  من محمد يعاني  
 

 ( مابين)القيم العادية         نتائج التحليل               
 3mm 1 4333333 5333333عدد الكريات الحمراء         في كل  في كل  
 3mm 1  9 64-68في كل  gكمية الخضاب الدموي         ب  
 3mm 1 1333 4333 - 9333عدد الكريات البيضاء               في كل  
 636-338 6 ليتر من الدم  6في كل  g الكليكوز                    ب  
 64 64 في ليتر من الدم   mgالبولة                          ب  

 ن 635.  الفضالت البولية     –مواد القيت    -الخاليا الدموية   :    التحليل  ما يلي هذا إستخرج من نتيجة   -6

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

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

 

 ن 2. ؟ إستنتج إسم هذا المرض ماهو النقص  الذي  بينه هذا التحليل في دم محمد  -2

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

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

 

 

 ن2إشرح كيف يسبب  هذا النقص األعراض السالفة الذكر ؟  -3

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

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

 

 

            
 : للكشف عن التبادالت الغازية التنفسية على مستوى األنسجة قمنا بالتجربة التالية  أنظر الوثيقة أسفله  : 1التمرين

 
 ن1كيف تفسر تعكر ماء الجير ؟-2

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

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

 ن1كيف تفسر صعود السائل الملون ؟-1
...................................................................................... 

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

 
 ن1ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟-3

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

....................................................................................... 
 
 ن5.0التجربة يجب إستعمال عضلة طرية بين لماذا ؟  هذه جاحنإل -4

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

....................................................................................... 
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 ساعة  واحدة : مدة اإلنجاز   
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 : النقطة 

 ن8تمارين إسترداد المعارف                                                                       
 

 .تمثل الوثيقة التالية لطاخة دموية مالحظة بالمجهر  -6

 ن 6. ضع األسماء المناسبة في هذه الوثيقة  - أ

 ن6.إشرح  كيف يتم تحضير اللطاخة الدموية  - ب

 نضع قطرة من الدم فوق صفيحة زجاجية ثم نظيف إليها      
 .أزرق الميتيلين  و ننشرها بواسطة صفيحة      

 

 
 

        
   :    ن2   بهذه  أتمم تعبئة الفقرة التالية  بالمصطلحات-2
 

 

 اإلنقباض البطيني ثم تعقبها مرحلة   البطينين   نحو  الدم  فيدفع   الصميمات األذبطينية فتح وتن     البطيناننبسط  ي واألذنتين    نقبضتأثناء اإلنقباض األذيني 
 .الدورة القلبية     هذه المراحل تسمى  اإلنبساط العام   مرحلة  ثم  

                          
 ن2. إربط كل رقم بما يناسبه-3
 

       6 -                        عدد األسناخ الرئوية  في الرئة بالماليين                 
 l                      - 6333حجم الدم في جسم اإلنسان ب                         

  µm                      -  333333333 سمك الجذار السنخي  ب                            

 Kpa                     - 5ضغط ثنائي األكسيجين في الهواء المستنشق ب  

 

 
 ن 6  :رتب مراحل تشكل البول -4

   .إعادة اإلمتصاص    – اإلفراز    -الترشيح     - اإلبراز                                             
 

  ..  إلبراز -4      اإلفراز  -3   إعادة اإلمتصاص   -2     -  الترشيح  -6
 
 

 
 ن6: دور العناصر التالية   ماهو -5

  تجعل الدم يجري في إتجاه واحد وال يعود الى الوراء  :  الصميمات القلبية     
  تصفية الفضالت البولية من الدم و تكون البول : :األنابيب البولية     

 
 
 
 

     
 
  إقلب الصفحة                                                                        

http://www.svt123.c.la/
https://moutamadris.ma/


 ن21و التعبير البياني  تمارين اإلستدالل العلمي                                                             
   :    رين األولالتم

 . من  نتيجة هذا التحليل    لجدول مقتطفا اا يمثل .مرض من أعراضه وجه مصفر والتعب ألدنى مجهود عضلي ، مما إستوجب إجراء تحليل لدمه  من محمد يعاني  
 

 ( مابين)القيم العادية         نتائج التحليل               
 3mm 1 4333333 5333333عدد الكريات الحمراء         في كل  في كل  
 3mm 1  9 64-68في كل  gكمية الخضاب الدموي         ب  
 3mm 1 1333 4333 - 9333عدد الكريات البيضاء               في كل  
 636-338 6 ليتر من الدم  6في كل  g الكليكوز                    ب  
 64 64 في ليتر من الدم   mgالبولة                          ب  

 ن 635.  الفضالت البولية     –مواد القيت    -الخاليا الدموية   :    التحليل  ما يلي هذا من نتيجة  إستخرج  -6

 الفضالت البولية هي البولة  -هي الكليكوز   مواد القيت  -هي الكريات البيضاء و الكريات الحمراء الخاليا الدموية   

 ن 2. ؟ إستنتج إسم هذا المرض ماهو النقص  الذي  بينه هذا التحليل في دم محمد  -2

 هذا المرض يسمى فقر الدم نقص عدد  الكريات الحمراء و نقص كمية الخضاب الدموي  

 

 

 ن2إشرح كيف يسبب  هذا النقص األعراض السالفة الذكر ؟  -3

 اب الدموي فإن دمه ال بما أن الكرياتالحمراء هي التي تنقل ثنائي االكسيجين بواسطة الخضاب الدموي و بما أن محمد يعاني من نقص الكريات الحمراء و نقص الخض
 لكمية الكافية من ثنائي األكسيجين الى األعضاء قصد الحصول على الطاقة الالزمة للمجهود العضلي لهذا يعاني من التعب و العياء ينقل ا

 

 

            
 : للكشف عن التبادالت الغازية التنفسية على مستوى األنسجة قمنا بالتجربة التالية  أنظر الوثيقة أسفله  : 1التمرين

 
 ن1كيف تفسر تعكر ماء الجير ؟-2

تعكر ماء الجير ألن العضلة طرحت ثنائي أكسيد الكربون الذي 
 يعكر ماء الجير 

 ن1كيف تفسر صعود السائل الملون ؟-1
ين الذي إستهلكته صعد السائل الملون لتعويض حجم ثنائي األكسيج

 العضلة من الهواء الموجود داخل األنبوب 
 
 ن1ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟-3

 أستنتج أن األعضاء تقوم بالتبادالت الغازية التنفسية أي تستهلك ثنائي 
 األكسيجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون 

 ن5.0التجربة يجب إستعمال عضلة طرية بين لماذا ؟  هذه جاحإلن-4
 ألن خاليا العضلة الطرية مازالت حية  

 

 
 

https://moutamadris.ma/

