
 متوسطة عبد الحميد  

 الفرض المحروس الثاني للسنوات الرابعة متوسط 

  2018/2019 الدراسي :الموسم ساعة واحدة                                                                المدة :

 نقطة ) 12الجزء األول : ( 

 نقاط ) 6الوضعية األولى : ( 

 تمثل الوثيقة المقابلة أحد األعضاء الحسية المهمة في الجسم       

 تعرف على هذا العضو و أكتب البيانات المرقمة ؟-1
 فوخزتك شوكة سحبت يدك بسرعة : حاولت قطف زهرة-2

 حدد نوع المستقبالت الحسية المنبهة في هذه الحالة  -أ
 ما نوع الفعلين الذين قمت بهما ( القطف و السحب ) ؟ -ب

 فيما تتمثل أهمية كل فعل بالنسبة للعضوية ؟ -ج

 

  
 نقاط ) 6 : ( الثانيةالوضعية 

 رسم تخطيطي آللية عمل حاسة اآلتية  الوثيقةتمثل                   

 ) يوقف عمل الحاسة  1لوحظ أن ظهور و رم في المنطقة (

 ماذا تمثل هذه المنطقة وما هو دورها ؟-1
 بجهاز راسم االهتزاز المهبطي  2أظهر وصل العنصرين -2

 تسجيالت إلشارات كهربائية 

 يالت ؟عما تعبر هذه التسج -أ
 ؟ 3و  2استنتج دور العنصرين  -ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 اقلب الصفحة 

 

 رسم تخطيطي آللية الرؤية

 مركز الرؤية -1
 العصب البصري-2
 العين -3

 مقطع في الجلد

 البشرة-1
 األدمة-2
 مستقبالت حسية-3
 ألياف عصبية-4
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تعرف علىتعرف على هذا ا--1
حاولت قطف زحاولت قطف زهرة-2
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 نقاط  8الجزء الثاني 

، وعند  ، أن ابنها صار يمتنع عن شرب الحليب في اآلونة األخيرة ، التلميذ ذي الـخمس عشرة عاما الحظت والدة أنيس
    أخبرها أنه صار يعاني من أعراض مزعجة مؤخرا  كانتفاخ البطن المصحوب  ، استفسارها منه عن سبب ذلك

 االسهال والغثيان (قيء) وذلك بعد ساعة أو ساعتين من تناول الحليب أو أحد مشتقاته. بآالم و

،  ، فهqي تعqرف أهميتqه الكبqرى فqي الحفqاظ علqى صqحة الجسqم لم تقتنqع األم بqأن الحليqب هqو سqبب هqذه األعqراض       
الqqى ، فعرضqqت علqqى أنqqيس الqqذهاب  الحتوائqqه علqqى كثيqqر مqqن البروتينqqات والفيتامينqqات والمعqqادن التqqي تحتاجهqqا العضqqوية

: عqqqدم تحّمqqqل الالكتqqqوز  ، والqqqذي شqqqّخص حالتqqqه (بعqqqد فحوصqqqات وتحاليqqqل عqqqّدة) بأنqqqه مصqqqاب بمqqqرض يqqqُدعى لطبيqqqبا
)L'intolérance au lactose(يم الالكتاز ألن أنبوبه الهضمي ال يركب انز. 

 السندات

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ساعد أنيس على فهم حالته :التعليمات   

 قدم تفسيرا علميا دقيقا لألعراض التي يعاني منها أنيس .-1
 ماذا يترتب عن امتناع أنيس عن تناول الحليب و مشتقاته ؟-2
 االضطرابات الصحية.اقترح على أنيس حلين لتفادي هذه -3

                                                    انتB   @التوفيق أساتذة المادة

   
يحتوي الحليب على سكر يُدعى: سكر الالكتوز،   

وهو سكر ثنائي (يتكون من وحدتين من السكريات 
وال يمكن أن يمر عبر الجدار الداخلي للمعي  البسيطة)

الدقيق إال بعد هضمه من طرف إنزيم تُفرزه خاليا 
 بطانة المعي الدقيق يُدعى: إنزيم الالكتاز.

أما في حال عدم هضم الالكتوز، فهو يمر إلى المعي 
الغليظ ويسبب سرعة حركته وتدفق الماء إليه من 

السكر من  األنسجة المحيطة به. كما يُستعمل هذا
 طرف بكتيريا معوية للقيام بعملية التخمر.

، وهو مكمل غذائي في الصيدليات يوجد 
 . عبارة عن الكتاز اصطناعي

،  أغذية غنية  بالالكتوز : الحليب (طبيعي أو اصطناعي ) ، اللبن
 . ، الصلصات الجاهزة ، المايوناز، الجبن الياوورت

أغذية فقيرة من الالكتوز وغنية بالكالسيوم : سمك، بيض، برتقال، 
 حليب نباتي كحليب اللوز أو البندق أو األرز موز،

01السند  30السند    
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