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كمية ثنائي أوكسيد الكربون التي  

 العضلة طرحتها
 كمية الكليكوز المستهلكة من طرف

 العضلة
 

 أثناء الراحة 
 

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

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

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

 
 أثناء الجري 

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

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

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

 ن 2.1 ؟و كيف تفسر ذلك كيف تتغير حاجيات العضلة أثناء المجهود العضلي إذن  -8
  ................................................................................................................................................................................................................ 
 

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

 

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

 ن2؟ 2في التجربة  كيف تفسر تعكر ماء الجير-2
 

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

....................................................................................... 
 ن 2؟    1كيف تفسر عدم تعكر ماء الجير في التجربة -1

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

....................................................................................... 
 
 ن2؟ ما درسته ما هي النتيجة  األخرى لهذه التجربة  لمن خال -3

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

....................................................................................... 
 
 ن2تعمال عضلة طرية بين لماذا ؟ التجربة يجب إس هذه جاحإلن-8

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

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

 

 

 

https://moutamadris.ma/


 

 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                                                                       
 

 .مناولة تحضير دم مترسب  تمثل الوثيقة التالية -6

 ن 6. ضع األسماء المناسبة في هذه الوثيقة  - أ

 ن6.دم مترسب  إشرح  كيف يتم تحضير - ب

 م نظيفإليها أكسالت األمونيوم نضع عينة من الدم في أنبوب إختبار ث 
 .و نترك الدم يستقر أو نرسبه بواسطة جهاز الترسيب  

 

 

 

        
    : ن3    التالية لتلخيص مراحل تكون البول   أتمم تعبئة الفقرة التالية  بالمصطلحات-2

  -إمتصاص  -  األنبوب المجمع   - األنبوب الملتوي  -   البالزما   -   البول النهائي   -البول األولي    -حفظة مال  -األحماض األمينية 
 الكليكوز   - البروتيدات   -حمض الهيبوريك   - الشادر 

 
 تمتحيث     األنبوب الملتوي الى الذي ينتقل البول األولي فيتشكل ، نالدهوو      البروتيداتما عدى   حفظةمال الى    البالزما  تمر جميع مكوناتالجسيم الكلوي في   

البول  .فيتشكل  حمض الهيبوريك    و ،  الشادر مواد آزوتية مثل  و إفرازبواسطة الشعيرات الدموية   األحماض األمينية و  الكليكوز مثل بعض المواد  إمتصاص إعادة
 .   األنبوب المجمع ييطرح ف الذي    النهائي
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 mlكمية بعض المواد في
 من الدم   211  
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 ن 1؟ ماهي القياسات التي يلخصها هذا الجدول    -2

 
  جدول يقارن حجك الغازا ت التنفسية وكمية الكليكوز في الدم الداخل و الخارج من العضلة أثناء الراحو وأثناء المجهود العضلي -1

 
 ن2.1ماهي المواد التي تستهلكها العضلة ؟ و المواد التي تطرحها؟   -3
 .لكربون تستهلك العضلة تنائي األكسيجين و الكليكوز و تطرح ثنائي أكسيد ا -8

 
 ن 3 أتمم تعبئة الجدول التالي   بإستعمال معطيات الجدول األول -1
كمية ثنائي األكسيجين المستهلكة  

 ن طرف العضلة م
كمية ثنائي أوكسيد الكربون التي  

 العضلة طرحتها
 كمية الكليكوز المستهلكة من طرف

 العضلة
 

 أثناء الراحة 
 
1 

 
8 

 
3 

 
 أثناء الجري 

 
21 

 
11 

10 
 

 ن 2.1 ؟و كيف تفسر ذلك كيف تتغير حاجيات العضلة أثناء المجهود العضلي إذن  -6
ة أكثر و تستمدها من ترتفع حاجيات العضلة الى ثنائي االكسيجين والكليكوز اثناء المجهود العضلي ألن الخاليا العضلية اثناء المجهود العضلي تحتاج الى طاق -1

 .حرق كمية اكبر من الكليكوز مع ثنائي األكسيجين 
 

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

 ن2؟ 2في التجربة  كيف تفسر تعكر ماء الجير-2
تعكر ماء الجير ألن العضلة طرحت ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر ماء 

 الجير
 ن 2؟    1كيف تفسر عدم تعكر ماء الجير في التجربة -1

 ألن القارورة في التجربة الثانية ال تحتوي على عضلة طرية 
 ن2؟ ما درسته ما هي النتيجة  األخرى لهذه التجربة  لمن خال -3

 إنخفاض حجم ثنائي األكسيجن داخل القارورة 
 
 ن2تعمال عضلة طرية بين لماذا ؟ التجربة يجب إس هذه جاحإلن-8

 .ألن خاليا العضلة الطرية مازالت حية  
 

 

 

 

https://moutamadris.ma/

