
 

 2018/2019السنة الدراسية : 

                                                                                      اإلجابة على ورقة الموضوع

 نقاط)4.5(التمرين األول : 

 بالكلمات المناسبة :امأل الفراغ   ®

 .  األعضاء الملحقةو  األنبوب الهضمييتكون الجهاز الهضمي لإلنسان من  

 ...... ................ ...و ..............و .................و . .....................و ............... و .............بدوره من .... األنبوب الهضمييتألف 

 .......... ....................و...................و.................. هي  الملحقةاألعضاء  أما

 نقاط) 10( التمرين الثاني :

 .  أكثر من جواب واحد صحيح ) ألسئلةيكون ل قد (  ضع دائرة حول الرقم المرافق لإلجابة الصحيحة : إقرأ األسئلة جيدا ثم  ®   

 يتم الكشف عن النشاء في الغذاء بواسطة :   - أ

 محلول بندكت         -4ماء الكلور       -3ماء اليود            -2محلول فهلنج           -1               

  :لكشف عن سكر بسيط في الغذاء يظهر عند استعمال محلول فهلنج  ل  - ب

 لون أزرق بنفسجي   -4آجوري   راسب أحمر  -3ني مصفر  راسب ب  -2لون أحمر آجوري    - 1               

  نواتج هضم الدسم هي :   - ت

 سكريات بسيطة     -4أحماض دهنية       – 3جلسرول      -2أحماض آمينية      – 1               

 يتم هضم البروتينات بواسطة :   -ث 

 إنزيم المالتاز .   -4إنزيم البروتياز     -3إنزيم األميالز      -2إنزيم الليباز      – 1               

 يتم هضم النشاء على مستوى :  -ج  

 الفم . -4المرىء     – 3المعي الدقيق      -2المعدة     -1                

 تتأثر اإلنزيمات بواسطة :   - ح

 درجة الحموضة   .   -4البنكرياس       -3الكبد      -2   درجة الحرارة    -1                

 المغذيات التي تنتقل في الدم و اللمف هي :   - خ

 جلسرول  -4أحماض آمينية       -3الجلوكوز      -2أحماض دهنية       -1               

 الزغابات المعوية :   -د  

   تمتص المغذيات   -4تفرز إنزيمات الهضم     -3تتواجد في المعي الدقيق         -2تهضم الغذاء         -1               

 أول مرحلة من مراحل نخر األسنان هي :  –ذ 

 عظم الفك      بإلتها  - 4تشقق الميناء         – 3إلتهاب اللب               – 2تفتح العاج         - 1               

 ينتج عن هدم النشاء في الفم : -ر

 سللوز  - 4مالتوز            -3سكر عنب        -2    سكر شعير       -1               

 موضوع مقترح من طرف 

 طالب بالمدرسة العليا لألساتذة

 تخصص علوم طبيعية

بالأل الفرمأل الفراغ  sكون الجهاز الهضيتكون الجهاز الهضمي ل

بدوره م نبوب الهضمياألنبوب الهضميلف 

am هيهي   لحقةالملحقةاء .............  .....a)10 (نقاط) نقاطxدائرة حول الرقم الضع دائرة حول الرقم المراف /e : سطة : غذاء بواسطة

ماء  -3اليود        ماء اليود          

:سيط في الغذاء يظسكر بسيط في الغذاء يظهر 

آجورسب أراسب أحمر  --33مصفر  

  سكرياتسكريات بسيط   --44   دهنية    

لمالتاز .نزيم المالتاز .
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 نقاط ) 54.( التمرين الثالث : 

 

 أكمل المخطط بمأل الفراغات :

 

 

 

 

                    مواد غذائية

 

 فضالت           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ''.كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرععن أبي طالب رضي هللا عنه قال : ''
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 اإلجابة النموذجية ::

 )9*0.5(نقاط  4.5التمرين األول : 

 امأل الفراغ بالكلمات المناسبة :  ®

 .  األعضاء الملحقةو  األنبوب الهضمييتكون الجهاز الهضمي لإلنسان من  

 . المعي الغليظو  المعي الدقيقو  المعدة و   المرىءو  البلعومو الفم بدوره من  األنبوب الهضمييتألف 

  البنكرياس  و الكبد و الغدد اللعاببة  هي  األعضاء الملحقةأما 

 )1x10نقاط (10 التمرين الثاني :

 .  أكثر من جواب واحد صحيح ) ألسئلةيكون ل قد (  ضع دائرة حول الرقم المرافق لإلجابة الصحيحة : إقرأ األسئلة جيدا ثم    

 يتم الكشف عن النشاء في الغذاء بواسطة :   -أ 

 محلول بندكت         -4ماء الكلور       -3          ماء اليود  -2محلول فهلنج           -1               

 عند استعمال محلول فهلنج  للكشف عن سكر بسيط في الغذاء يظهر :   - ب

 لون أزرق بنفسجي   -4   راسب أحمر آجوري   -3     راسب بني مصفر  -2    لون أحمر آجوري  - 1               

  نواتج هضم الدسم هي :   - ت

 سكريات بسيطة     -4    أحماض دهنية   – 3جلسرول      -2 أحماض آمينية     – 1               

 يتم هضم البروتينات بواسطة :   -ث 

 إنزيم المالتاز .   -4  إنزيم البروتياز   -3إنزيم األميالز      -2إنزيم الليباز      – 1               

 يتم هضم النشاء على مستوى :  -ج  

 الفم .   -4المرىء     – 3المعي الدقيق      -2 المعدة    -1                

 تتأثر اإلنزيمات بواسطة :   - ح

 .   درجة الحموضة   -4البنكرياس       -3الكبد      -2    درجة الحرارة   -1                

 المغذيات التي تنتقل في الدم و اللمف هي :   - خ

 جلسرول  -4أحماض آمينية       -3الجلوكوز      -2أحماض دهنية       -1               

 الزغابات المعوية :   -د  

    تمتص المغذيات  -4تفرز إنزيمات الهضم     -3      تتواجد في المعي الدقيق   -2تهضم الغذاء         -1               

 أول مرحلة من مراحل نخر األسنان هي :  –ذ 

 عظم الفك      بإلتها  - 4        تشقق الميناء – 3إلتهاب اللب               – 2تفتح العاج         - 1

 ينتج عن هدم النشاء في الفم : -ر

 سللوز  - 4           مالتوز  -3سكر عنب        -2        سكر شعير   -1               

 

  

    2-33–

     3-

   1-   4   4 -

  1-     2-   3-     4-

  4 4 -    2-   2-

  –     3–

    4 -

  3 3-   1-

en
cy
-ed
uc
ati
on
.co
m/
ex
am
s

 الفراغ

sكون الجهازيتكون الجهاز الهضم

بدو األنبوب الهضمياألنبوب الهضمييتألف  mالغالغدد الل   هيهي   الملحقةعضاء الملحقةam: 1نقاطنقاط (101يxx1010( xaئرة حول الرقم المرضع دائرة حول الرقم المر/ex : اء بواسطة :ي الغذاء بواسطة

-3           ماء اليودماء اليود 

بسيط في الغذاءن سكر بسيط في الغذاء يظهر

رراسب أح     مصفربني مصفر

 سسكريات بس   --4    نيةض دهنية

م المالتاز .إنزيم المالتاز .
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 )5.0x9نقاط ( 4.5التمرين الثالث :

 

 أكمل المخطط بمأل الفراغات :

 

 

 

 

                    مواد غذائية

 

 فضالت           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغذيات الجهاز الهضمي

 اللمف.

الدم ( نقي ، غني 
األكسجين )ب  

 

 أعضاء الجسم
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الكليتين
 البول

 

 الرئتين

CO2 

O2 

sن ين الثالث
mمخطط بمأل الفراغكمل المخطط بمأل الفراغات :

m/m/momom

uc
a
uc
aدم

لكربو

onionn
.con.c
o

cc
n cn cn

ency-education.com/4am


