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 اختبار الفصل األول في مادة : علوم الطبيعة والحياة
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 : أجب عن الموضوع بجزأيه األول والثاني

 نقطة 12الجزء األول: 
نقاط) 6التمرين األول: (

 الدم وبعد عملية التبرع بمصلحة التبرع  إلى والدهرافق مروان 

 تركيب الدم ودوره في الجسم.تساءل مروان عن 

 فيها لمروان قدم رسما تخطيطيا لسحبة دموية توضح )1
 تركيب الدم.

 في جدول مكونات الدم ودورها.له قدم )2
 أهمية مرور الدم بكل عضو من األعضاءاشرح لمروان )3

 التالية: 
 .الكليتين –العضلة  –الرئتين  -المعي الدقيق

 
 

 نقاط) 6التمرين الثاني: (
ماسة لكل من عضالت الرياضي في حاجة  إن : <<...الرياضة أستاذفي حصة التربية البدنية قال 

 السكر وغاز األكسجين....>>
ولمعرفة دور كل من السكر واألكسجين للعضلة ومقر استهالكها أنجزنا التركيب التجريبي 

 )2النتائج المحصل عليها يوضحها منحنى الوثيقة ( أما) 1الموضح في الوثيقة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مالحظة :الخميرة هي كائن حي وحيد الخلية
 

 

 )2الوثيقة ( )1الوثيقة (
 
 

 2من  1الصفحة 

 الخميرة الناتجة وزن

 في الوسط ) 2oحجم (

 لسكر في الوسطا وزن

) ووزن 2oوزن  السكر وحجم (
 الخميرة الناتجة في الوسط التجريبي

 )minالزمن (

 ) : رسم تخطيطي للدورة الدموية1الوثيقة (

 ماء الجير

محلول سكري 
 الخبز خميرة +

 هواء 

سدادة
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أجب عأجب عن ا

2الجزء األولالجزء األول: 

am) :نقا66ين األول: (لتمرين األول xa مصلإلىإلىوالدهوالدهنروان

تركيب التركيب الدم ودنن عن 

طيا لسحبة دمخطيطيا لسحبة دموية

ت الدم ودوركونات الدم ودورها.
ر الدم بكل مرور الدم بكل عضو

..الكليتينالكليتين–ضلة 

عضالتعضالت الإنإن<...

تهالكها أنجزنا ال استهالكها أنجزنا التر
)2نحنى الوثيقةها منحنى الوثيقة (

ed
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y

وزن  السكوزن  السكر وحجم
ميرة الناتجة فيالخميرة الناتجة في الوس

الو
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 في مادة : علوم الطبيعة والحياةتابع الختبار الفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حلل المنحنيات الثالث.-1
 الوظيفة الحيوية التي حدثت في الوسط , ثم عرفها.  سم-2
 قي العضوية ومقر استهالكهما. ) 2o(استنتج دور السكريات واألكسجين -3

  نقاط) 8الجزء الثاني : (

 وضعية إدماج:

تتعرض وظيفة التغذية عند اإلنسان لعدة اختالالت تنتج أساسا عن سلوكات غذائية خاطئة , ولكي نتجنب 
 هذه االختالالت زرنا طبيب مختص فزودنا بالسندات التالية:

  

 نتائج تحليل الدم أهم األعراض السريرية للمصاب ض التغذيةأمرا
 وجود ميكروبات في الدم.- ألم في البطن. -إسهال التسمم الغذائي

 زيادة عدد كريات الدم البيضاء.-
 نقص عدد كريات الدم الحمراء.- التعب عند القيام بمجهود بدني. فقر الدم الغذائي

 نقص في كمية الهيمو غلوبين.-
نقص األحماض اآلمينية في - وزن الجسم دون المعدل الطبيعي. النحافة

 البالزما.
وزن الجسم يفوق المعدل الطبيعي  السمنة

 بكثير.
 ارتفاع ضغط الدم.

زيادة نسبة األحماض الدسمة -
 والجليسيرول في البالزما

السريري والدموي ): جدول يوضح أمراض التغذية األكثر انتشارا في المجتمع مع نتائج الفحص 1السند (
 للمصاب به.

 

 طاقة كبيرة+ ثاني اكسيد الكربون + ماء سكر + اوكسجين                                          
 ) : معادلة التنفس الخلوي2السند (

 

 التعليمات: اعتمادا على مكتسباتك والسندات أجب:

 قدم تفسيرا لكل من: -1
 فقر الدم الغذائي.التعب المالحظ على المصاب بمرض  -أ

 وزن الجسم دون المعدل الطبيعي عند الشخص المصاب بالهزال. -ب
 قدم نصيحة غذائية واحدة لكل حالة من حاالت الجدول , مع التعليل.-2
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نقاط88 الثاني : (الجزء الثاني : ( am:دماج:ية إدماج

 التغذية عند اظيفة التغذية عند اإلنس
طبيب مخزرنا طبيب مختص

coألم فيألم في البطن.--لسهالcoعراض السم األعراض السريرية
nبمجهود بدنيقيام بمجهود بدني.
t.لطبيعي.دل الطبيعيtttioat ز-بيعي
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استنتج شروط التغذية الصحية.-3

 شبكة تقويم الوضعية
 العالمة المؤشرات المعيارالسؤال

 كلية مجزأة
 األول

 
  0.25 للتعب والهزال له عالقة بالتغذية يقدم تفسيرا الوجاهة

 
 
)2.5 

 نقاط)

تفسير التعب: التعب سببه نقص الكريات الحمراء - االنسجام 
والهيموغلوبين المسئول عن نقل األكسجين 

الضروري للخلية للحصول على الطاقة الالزمة 
 للجهد البدني.

تفسير الهزال: نقص في األحماض اآلمينية -
 الضرورية للبناء

1 
 
 
1 

استعمال 
أدوات ومفاهيم 

 المادة

 توظيف الجدول.-
 توظيف معادلة التنفس.-

0.25 

 الثاني
 
 

  0.25 يقدم نصيحة لها عالقة بالتغذية في كل حالة. الوجاهة
 
 
)2.5 

 نقاط)

 تنظيف الغذاء واأليدي لقتل الميكروبات. -:1الحالة  االنسجام 
طحال)  -: تناول أغذية غنية بالحديد(عدس2الحالة

 الضروري لتركيب الهيموغلوبين.
لحم..)الضروري  –: تناول أغذية بروتينية (بيض 3الحالة
 للبناء.
: التقليل من الدسم والسكر ألن الفائض منها يخزنه 4الحالة 

 الجسم على شكل دهون.

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

استعمال 
أدوات ومفاهيم 

 المادة

 0.25 يوظف الجدول(تحليل الدم)

 الثالث
 

  0.5 يذكر على األقل شرطين من شروط التغذية الصحية الوجاهة
)2.5 

 نقاط)
 يجب أن يكون الغذاء نظيفا(خال من الميكروبات).- االنسجام

 جب أن يكون الغذاء كامال.-
 يجب أن يكون الغذاء متوازنا.-

1 
1 

 0.5 0.5 تنظيم الورقة.- اإلتقان 
 نقاط

 
 

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
ssاألواألولssmsاالن mms

/e
am

s
مال 

م ومفاهيم 
-
توظي-- /e/e/em/e

تنظيفتنظيف الغذا--::11حالة ommmmم نصيحة ليقدم نصيحة لها عال
اول أغذية غن: تناول أغذية غنية ب

كيب الهيموغ لتركيب الهيموغلوبي
ذية بروتينية (بيضل أغذية بروتينية (بيض

والسكر ألنلدسم والسكر ألن الفائ
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