
06   نقاط ) ) التمرین رقم 01

(الھضم)من خالل دراستك لمختلف التحوالت التي تطرأ على األغذیة في األنبوب الھضمي 

نواتج الھضم القابلة لالمتصاص -حدد :  -)01

نواتج الھضم الغیر قابلة لالمتصاص  -

استخلص مفھوم الھضم  -)02

06 نقاط )  ) التمرین رقم 02

بعدما نمضغ قطعة خبز في فمنا لبضعة دقائق ثم نبلعھا نحس بحالوة طعمھا 

قدم تفسیرا للطعم الحلو الذي أحسسنا بھ  -)01

دعم تفسیرك بمخططات بسیطة ( سبق لك وأن شاھدتھا في مقطع الفالش) مع البیانات الالزمة  -)02

استخلص نوع الھضم في ھذه الحالة  -)03

الوضعیة ( 08 نقاط ) 

م )، بینما  7طولھ الكبیر(حوالي  یشغل المعي الدقیق عند اإلنسان جزءا صغیرا داخل تجویف البطن رغم

²م 400البنیة الداخلیة لجداره تشغل مساحة قدرھا حوالي 

باعتمادك السندات أدناه ومكتسباتك القبلیة 

التعلیمات:

 المعي الدقیق صغیرا رغم طولھ الكبیر یظھرفي نظرك ، بفضل ماذا  -1

للمعي الدقیقحدد الخصائص البنیویة التي یتمیز بھا الجدار الداخلي  -2

3- استخلص أھمیة ھذه البنیة والمساحة التي تشغلھا(400 م²)                                      سند 3

سند 2 سند 1

بالتوفیق .............................................................................................

متوسطة فرعون المختلطة

الموسم الدراسي 
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نقاط ) أجوبة التمرین األول (06

ھي:  نواتج الھضم القابلة لالمتصاص ج1)-

6×ن0.5الماء ، األیونات (أمالح) ، الفیتامینات ، جلوكوز ، أحماض أمنیة ، أحماض دسمة + جلیسیرول  

ن03=

ن نواتج الھضم الغیر قابلة لالمتصاص ھي: السیللیلوز (األلیاف) .. 01

ن02مفھوم الھضم = تبسیط األغذیة المركبة آلیا وكیمیائیا (تحت تأثیر أنزیمات نوعیة) -)2ج

نقاط ) أجوبة التمرین الثاني (06

تفسیر الطعم الحلو:-)1ج

تحت تأثیر إنزیم األمیالز  إلى سكر الشعیر(مالتوز) یدل على تحول نشاء الخبز اإلحساس بالطعم الحلو

(اللعابین)

ن02=04×ن 0.5

ن 02مخطط تحول النشاء إلى سكر مالتوز.....-)2ج

ن02نوع الھضم في ھذه الحالة : كمیائي .....-)3ج

نقاط )..مختصر شبكة التصحیح حل الوضعیة (08

ن02بفضل الغشاء أو النسیج المساریقي ....-)1ت

ائص البنیویة : وجود إنثناءات أصبعیة الشكل ثمثل عدد ھائل من الزغابات المعویة تمتاز برقة الخص-)2ت

ن04جدارھا وغنیة بالشعیرات الدمویة والبلغمیة....

) أھمیة ھذه البنیة والمساحة التي تشغلھا :3ت

ن  واسع بین الدم واألغذیة ) ...02 أو  (یشكالن سطح تماس یسمحان بامتصاص المغذیات


