
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .تطور استهالك العضلة من الكليكوز و األكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون حسب حالتها  1ولالجديبين  ( نقط8) :2التمرين  

 :اقرأ الجدول جيدا وحاول ربط مضمونه بمعلوماتك؛ ثم أجب عن األسئلة اآلتية

وفي حالة راحة من خالل المقارنة بين العضلة في حالة نشاط( 1  

 (ن1)هذه العناصر؟ لذي يطرأ في حالة نشاط العضلة لكل اما 

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

  (ن1)؟المستعمل بين الحالتين O2 حجم أحسب عدد مرات تضاعف( 2

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

(ن1)فتها العناصر الثالث ؟ ماذا تستنتج من تزامن التغيرات التي عر( 3  

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

(ن1)................................................................................................................................؟  الكليكوز و األكسجين التنفسيماذا توظف الخاليا العضلية  في (3  

(ن1).............................................................................................................: .أذكرها. لنفس الغرضلكليكوز  مثلأخرى  مواد قيتتستعمل هذه  الخاليا ( 4  

(ن1) ........................................................................................................................................ما اسم الظاهرة الخلوية التي التي تكشف عنها هذه النتائج ؟ (5  

:ن خالل ملء الخطاطة التاليةلخص آليات هذه الظاهرة م( 6  

 

 

 

 

 

 

عضلة في حالة  :1 الجدول
 راحة

 عضلة في حالة نشاط

كمية الكليكوز المأخوذ 
 من الدم

2,04 g 8,44 g 

 L 5,10 L 0,30 تعملالمس 2Oحجم 

 L 5,95 L 0,22 المطروح  CO2حجم 

 (طنق 8) :1التمرين  

A  ) المجموعةX  تركيبة غذائية لوجبة تمر باألنبوب الهضمي وبعد نهاية هضمها يتم

 . Yالحصول في المعي الدقيق على المجموعة 

 

 .Y المجموعة                                            Xالمجموعة 

 أمالح معدنية -1ماء                                             - أ

 الكليكوز                   -2                                         النشا   - ب

 ماء  -3البروتيدات                                    - ت

 أحماض أمينية -4             أمالح معدنية                     - ث

                                  

بملء   Yالذي يناسبه من المجموعة ( األرقامأو )الرقم Xأنسب لكل عنصر من المجموعة ( 1

 (ن2) :األزواج التالية

 (. ............ث؛(. )  ...........ت؛ (. )    ............ب؛ (.  )   ...........أ ؛)   

   (.ن5.5.)............................................................  ؟Yسم عناصر المجموعة  -ب

 . توي العصارات الهضمية على عناصر فعالة لهضم األغديةتح( 2 

 (ن5.5)          ............  ......................................................:ما إسمها  

 .Yبعناصر المجموعة يتزودان عند مرور الدم واللمف بالمعي الدقيق ( 3

 (ن5.5)         ..............................................................  ماذا تسمى هذه الظاهرة؟  - 

 (ن5.5) ما إسم البنية المعوية التي تتم على مستواها هذه الظاهرة ؟ -

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

 

 

B ) صورة لمالحظة مجهرية  لعينة من الدم 1الوثيقةتبين. 

 (ن5.5)ماذا تسمى كذلك هذه الصورة؟  (1

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

 (ن1)أكتب على الوثيقة اإلسم المناسب لكل رقم ؟ ( 2

.على صبغة حمراء  1يحتوي العنصر ( 3  

(ن5.5) ............................................................ ما إسمها ؟ -أ  

.(5.5)ما نوع الغاز التنفسي الذي ينقل جله بواسطتها ؟ -ب  

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

أكتب المعادلة الكيميائية التي تؤدي إلى تكون مركب -ج  

 كيميائي بينهما على مستوى الرئة؟ .)1.5ن(

........................               ........................+................................... 

 الوثيقة 2

 

 

 الخلية العضلية

 :     مثل مواد القيت
.....................................  

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

.…….……………………:غاز  

 فضالت عضوية أخرى

:تفاعالت كيميائية  منتجة ل  

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

 أنشطة خلوية

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي

      -ـي قطاع التعليم المدرسـ  -ث العلمي ــوتكوين األطر و البح     

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة سوس ماسة درعة             

دادية دمحم الدرفوفي الثانوية اإلع  

 اوالد تايمة 

 نــــــــــيابة تـــــــــــارودانت 

 

(ن2)  

 حد المحلي للسنة الثالثة إعدادياالختبار المو
 علوم الحياة واألرض: مادة

 واحدة ساعة: مدة اإلنجاز   1122يناير   :دورة 
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 . 2 الوثيقةفي ثالث  مستويات من الجهاز البولي من وضع (  g/lب) مكن قياس تركيز بعض المواد( طنق4)  :3التمرين  

(ن2.5: )حدد من بين هذه المواد تلك التي . من خالل تحليل هذه الوثيقة  -1  

  ترشح وتطرح كليا في البول:................................................................................................................................................... 

 ترشح وتطرح جزئيا في البول: :................................................................................................................................................... 

 منع الكلية من طرحها في البول ت: :.......................................................................................................................................... 

 (ن1)حافض الكلية بفعل ذلك؟ على ماذا ت.  g/l 055 في حالة تناول كمية كبيرة من الماء فإن كميته في الحالب تتجاوز  -2

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

 . g/l25ية  بالبروتيدات فإن تركيز البولة يتجاوز في البول في حالة تناول أغدية غن  -3

 (ن5.5)   ...........................................................................................................................................................................ماذا تستنتج من ذلك؟ 

 

 

 

 
  g/lب :في الحالب

 055:الماء

 5 :ااكليكوز

 5 :البروتيدات

 25 :البولة

 5.8: الحمض البولي

  g/lب :في الوريد الكلوي

 015:الماء

 1 :ااكليكوز

 05: البروتيدات

 5: البولة 

 5  :الحمض البولي

  g/lب: في الشريان الكلوي

 025:الماء

 1 :ااكليكوز 

05 :البروتيدات  

5.3 :البولة  

5.55 :الحمض البولي  

 الوثيقة 2:

 الكلية

 

 

 

2/2  

وللــــــــــه ولي 

 التوفيق
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