
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية                                               -العلمة  – متوسطة الشهيد حمو عوف
                             18\ 17 ولاأل الثالثي  فرض                                   

 الحياةفي  مادة علوم الطبيعة و 
 

 

 (ن  70: ) التمرين األول

  (1)باجراء التجربة المبينة في الوثيقة  مخبريقام 

 ساعةالمعايرة لمحتوى األنبوبتين كل  وأنجز

 ( ب   –أ )  المنحنيين مسجال النتائج على

  (2) الممثلين في الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م 730لماذا استعمل المخبري حمام مائي  -1 

 وماذا تستنتج ؟( وب  أ)نيين حلل المنح -2 

 .ساعات  5حدد المادة الناتجة في األنبوبين أ و ب بعد مرور  – 7 

 (.أ ) حدد طريق االمتصاص الذي تسلكه المادة الناتجة في األنبوبة  – 4 
 

 (:ن 07)التمرين الثاني 

مالحظة يؤمن اتصال خاليا أنسجة األعضاء وسطوح التبادل  وقد سمحت الالدم نسيج سائل  

  1من إنجاز الوثيقة ( سحبة دموية)لقطرة منه الضوئي بالمجهر 

 . بالمصطلحات المناسبة  7.  2. 1ـ استبدل األرقام  1

 . المعادلة الكيميائية التالية تشرح دور احد خاليا الدم   -2
                                             Hb + 4O2                  HbO8                                          

                

 المعنية  ؟ ولماذا ؟  ا ــ ما هي الخاليا    

 لون الدم       حدد( س ) المركب ب ــ  على أساس    

 ج  ــ ما هو الدور الذي تم اظهاره من خالل المعادلة ؟   
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 (ن 00):التمرين الثالث

الناقلة واألوعية اللمفاوية  األوعية الدموية الناقلة للدم  : دقيق بنوعين من األوعيةيرتبط المعي ال

  .وجبة غذاء هضم الجدول التالي يوضح تركيب الدم واللمف بعد نهاية .للمف 

 

أحماض  جلوكوز ماء   مغذيات

 أمينية

أحماض 

+  دهنية

 غليسيرول

مالح األ شوارد

 معدنيةال

 فيتامينات

 

تركيزها في 

 الدموية وعيةالا

+ + + -- + + 

تركيزها في 

 اللمفاوية وعيةاال

+ -- -- + + + 

                                                                                

 .ارتفاع التركيز:  +                                                                                     

 .تابثتركيز :     --                                                                                        

 .حلل معطيات الجدول    -1          

 .ماذا تستنتج     -2          
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 2013/2012تصحيح  فرض الثالثي األول 

 
 (ن  07: ) التمرين األول

 

 ( 1) .لمعادلة درجة حرارة جسم االنسان م 730استعمل المخبري حمام مائي   -1

 ( :أ وب )تحلل المنحنيين  -2 

 ( 1)  .تتناقص كمية البروتينات وفي المقابل تتزايد كمية األحماض اآلمينية  : في أ 

 ( 1) . بقاء كمية البروتينات كما هي : في ب 

 ( 1)  .تتأثرالبرتينات أثاء الهضم بانزيم البروتياز  والتتأثر بانزيم األميالز : تاج االستن 

 : ساعات  5المادة الناتجة في األنبوبين بعد مرور   – 7 

 ( 1)  األحماض اآلمينية:في أ هي                                              

 ( 1)  .زالل البيض يبقى كما هو :وفي ب هي                                            

 ( 1)  .الطريق الدموي ( : أ ) طريق االمتصاص الذي تسلكه المادة الناتجة في األنبوبة   – 4 
 

 (:ن 07)لتمرين الثاني ا

 

 ( 1.5)  .درية دم حمراء  7. مصورة  2.كرية دم بيضاء  1ـ استبدل األرقام  1

2 -

  ( 1) . النها تحتوي على  الهيموغلوبين  .( 1) كريات الدم الحمراء  :المعنية  الخاليا ا ــ    

    ( 1)   (فاتح ) احمر قان : ب ــ لون الدم    

    ( 1)ل الكريات الحمراء لغاز األكسجيننق: هولذي تم اظهاره من خالل المعادلة االدورــ ج  

 ( 1)  .بفضل الهيموغلوبين                                 
 (ن 00):التمرين الثالث

 : معطيات الجدول تحليل    -1          

 ( 1.5) كل من الدم واللمف  تمر الى الفيتامينات  وشوارد األمالح  .الماء  -         

 ( 1)  . الدم فقط تمر الى األحماض اآلمينية  والجلوكوز  -          

 ( 1)  .ى اللمف فقط االحماض الدسمة والغليسيرول تمر ال -          
  :تمتص المغذيات في مستوى األمعاء الدقيقة حيث تنتقل عبر طريقين هما : االستنتاج  -   2     

                                                                                                                                                           ( 1)  األمالح المعدنية  والفيتاميناتتنتقل عبره الجلوكوز واألحماض األمينية والماء و :ـ الطريق الدموي  1

 ( 1)  تنتقل عبره األحماض الدسمة والجليسيرول وجزء من والماء واألمالح المعدنية :ـ الطريق البلغمي  2      

 

 تنظيم الورقة  0.5
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