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ن)6:   (  التمرین األول
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أجل التعــرف على أحد أھم مكونات الوسط الداخلي.

تمثل رسما تخطیطیا لسحبة دمویة ملّونة إلیك الوثیقــة التالیــة والتي  

المجھر. عند االنسان كما تبدوا تحت

.سم العناصر المشار إلیھا بأرقامــ  1 

����ΎѧѧϬϴϓ�ϢϫΎѧѧδΗ�ϲѧѧΘϟϭ�ϩϼѧѧϋ�ΎѧѧϬϴϟ·�έΎѧѧθϤϟ�ΔѧѧϳϮϴΤϟ�Δ˰ѧѧ˰ϔϴυϮϟ�ϲѧѧϫ�Ύѧѧϣ�˰ѧѧ˰

؟ مثلھا بمعادلــة كیمیائیــة.)2(العناصر 

بالنسبة للعضویة؟ )3(ــ  ما ھــو دور العناصــر  3 

اذكره. لم تظھر الوثیقة عنصرا یلعب دورا في تخثّر الدم،ــ  4 

ـ اذكر اوجھ االختالف بین البلغم (اللمف) والدم من حیث التركیب. 5 

ن)6(:التمرین الثاني 

المعدیة .) باستعمال العصارةنات نوع من البروتی زالل البیض (االصطناعي للھضم ا بة نتائج تجر أ)(تمثل الوثیقة 

ماذا تالحظ في نھایة التجربة ؟ -1

.Aكیف تفسر نتیجة األنبوب -2

ھل نحصل على نفس النتیجة  عند استبدال العصارة المعدیة باللعاب ؟ علل .   -3

لھضم زالل البیض . و حدد دوره في العضویة .   يسم الناتج النھائ-4

ن)8(: اإلدماجیةالوضعیة 
تعاني من بعض األعراض التي نوجزھا في اآلتي: بعد الحمل والوالدة كانت أم سعید

االختبار األول في مادة علوم الطبيعة والحياة

+ عصارة 
معدية



شحوب واصفرار الوجھ والجلد
تعب شدید بمجرد القیام بأقل نشاط
ضیق في التنفس من حین آلخر

كما ھو موضح في الجدول التالي:الطبیب والقیام بتحالیل وفحوص طبیة فكانت النتائج زیارةمما اضطرھا الى 

:التالیةعلى األسئلةجب أكمعارفوالسندات المقدمة لك الجدول والنص، اعتمادا على 
 ؟لو كنت مكان الطبیب المعالج ألم سعید ماھو تشخیصك لنوع ھذا المرض-1
فسر سبب األعراض التي تعاني منھا أم سعید-2
سعید وجمیع األمھات للوقایة والشفاء من ھذا المرض.ھي النصائح التي تقدمھا ألم ما-3

عبالتوفیق للجمی

تركیب الدم بعد الحملالدم قبل الحملتركیب المعیاروجھ المقارنة

ملیون/ملم5-4الكریات الحمراء
3
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3

ملیون/ملم3,2
3

آالف/ملم10-4الكریات البیضاء
3
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3

آالف/ملم5
3
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األحمر یتمیز بشراھتھ لألكسجین
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لمختلف نشاطاتھ
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 مالھیموغلوبین في الجس
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