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اجلزء ا ألول ( 12ن)
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اٍمترٍن ا ألول ( 05ن)
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مت اجناز اًوجَلة امللابةل من خالل حفص جمِري ًؼَية
من اًوسط ادلاخًل
أأغط غيوان مٌاسب ٌَوجَلة.
أأنتب اًبَاانت املرمقة
كارن مضن خدول بني اًؼيرصٍن(1و )3من حيث
(احلجم -اًؼدد -ادلور -اٌَون)
ارشح اًؼالكة بني اًؼيرص  3ومطدر اًعاكة يف اًؼضوًة
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اٍمترٍن اًثاين 04( :ن)

كطد دراسة سَوك خالاي فعر امخلرية يف غَاب ووحود غاز  O2مت اجناز اًرتهَب اًتجرًيب اًتايل مع اًيتاجئ
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 )1كدم ثفسريا ًتغري مكَة ( O2و ) Co2كبي اًزمن(  )T=200مث مس اًؼمََة اًيت كامت هبا خالاي امخلرية.
 )2يف اًزمن( ً )T=200يؼدم احد اًغازٍن وٌس متر اًثاين يف رالرثفا وًبد أأ هِور ووول اًييًل.
 كدم ثفسريا ذلكل ،مث مس اًؼمََة اًيت كامت هبا خالاي امخلرية يف ُذٍ املرحةل )3حدد احلاةل اًيت ًتوكف غيدُا وشاط خالاي امخلرية.

اٍمترٍن ا ألول ( 03ن)
)1
)2
)3
)4

ثتودل اًرساةل اًؼطبَة ػىل مس توى املس تلبالت احلس َة اخلارحية مث ثًتلي اىل املرانز اًؼطبَة ًَمت اإدراك.
ارشح هَف ثتودل وثًتلي مع ذهر اًؼضو املسؤول غن هلَِا
ماذا ٌسمى اًًشاط اًؼطيب اذلي جشرتك فيَ احلواس امخلسة .مثي :اًسمع
أأذهر أأمه املس تلبالت احلس َة املتوفرة يف اجلدل
معي املس تلبالت احلس َة هوغي ػَي ذكل
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اجلزء اًثاين (  08ن).
اًوضؼَة اإدماحية

s

ػًل من بني اًىثري من اًياس اذلٍن ًؼاهون من ػدة أأغراض مرضَة مثي:
(ثأأخر يف اٍمنو واًضؼف واًشووب وفلر ادلم ورالسِال اضافة اىل أأغراض أأخرى) .وهظرا حلاةل ػًل املزرًة مت هلهل اىل
املطاحل رالستشفائَة إحراء اًتحاًَي واًفووضات اخلاضة.
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اًس يدات

األمعاء الدقيقة
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حتََي حمتوى ادلم اًطادر من الأمؼاء ادلكيلة
خشص مطاب
خشص ػادي
1.1غ
اًغَوهوز
1.8غ
اًغَوهوز
04غ
ا ألحٌلض ا ألمييَة
ا ألحٌلض ا ألمييَة 8غ
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c

األمعاء مصابة

األمعاء طبيعية

tio

اًتؼَاميت:
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اًغَوثني :بروثني ًوخد يف بؼظ احلبوب اكًلمح واًشؼري،
ٌسبب حساس َة اجلسم اجتاٍ ُذا اًربوثني وًؤدي اىل
اسِال حاد وػدم رالمتطاص اجلَد ٌَمغذايت .واٍهتاب
بعاهَة املؼي ادلكيق وجسعوِا وثرضر اًيتوءات ا ألضبؼَة فهيا

الأغذًة اًيت إ حتتوي ػىل اًغَوثني:
اذلرة – اًبعاظا – ا ألرز – اًطواي  -اٌَووم بأأهواغِا –
مجَع أأهوا اخلرضوات – دون اضافة ىىِات خاضة

ابإغامتد ػىل اًس َاو ومىتس باثم واًس يدات امللدمة.
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 )1كدم ثفسريا ألس باب ا ألغراض املرضَة غيد ػًل
 )2بني ػالكة هتوءات ا ألمؼاء (ا ألُدابَ) هبذٍ ا ألغراض املرضَة مث اس تًتج هو املرض املطاب بَ ػًل
 )3كدم جالجة هطاحئ ًتجيب أأغراض ُذا املرض

{ إِعْجَـابُ اإلِنْسَـانِ بِنَفْسِهِ دَلِيـلٌ عَلَـى صِغَـرِ عَقْلِـهِ}
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