
1

والية قالمة - ثانوية برج صباط الجديدة

2017-2016نة الدراسیة: السد      50المدة: ☜     آف 2المستوى: 

التمرين األول:    

 حالة ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم رتب الجمل التالية لتحصل على فقرة علمية تترجم فيها الية التنظيم في

اكتب رقم الجملة فقط في الترتيب ال داعي العادة كتابة الجمل):(

تؤثر املنفذات مباشرة على املتغري لتخفيض نسبة السكر يف الدم.-1

تتنبه اللواقط احلساسة الرتفاع نسبة الغلوكوز يف بالزما الدم.-2

تناول املرطبات يودي اىل ارتفاع نسبة الغلوكوز يف بالزما دم الشخص املعين. -3

ل./غ1يسرتجع الوسط الداخلي قيمة ثابته املعلومة واملقدرة ب -4

تبعث اللواقط احلساسة رسائل هرمونية اىل املنفذات عن طريق جهاز االتصال الدموي.-5

.املدروساملتغري يضطرب اجلهاز املنظم نتيجة لتغري ا-6

.تستجيب املنفذات بتخزين الفائض من الغلوكوز-7

.................................الترتيب : ................................................................................ 

التمرين الثاني:

أجب بـ"صح" أو" خطأ" مع تصحيح الخطأ إن وجد:

(........) الدم بعد وجبة غذائية لرتتفع من جديد بعد ساعتنيتنخفض نسبة الغلوكوز يف ) 1

...............................................................................................................................

���ǰȈǴǣ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�±ȂǯȂǴǤǳ�ǺȇǄţ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥ�ƨǧƾȀƬǈŭ¦�ƢȇȐŬ¦�ǞȈŦ�±ƢƬŤśƳȂ�����������

...............................................................................................................................

(........)العصبية  يؤثر األنسولني على اخلاليا املنفذة من بينها اخلاليا املعدية و) 3

...........................................................................................................................

1.6تقدر قيمة السكر يف الدم عند الشخص السليم بــ ) 4 g/L(........)

.............................................................................................................................

(........) من جزر الجنرهانس يف البنكرياس خلفض التحلون. βهرمون األنسولني هو هرمون اإلفراط السكري تفرزه اخلاليا  )5

...............................................................................................................................

(........) ينتقل اهلرمون من الغدة املفرزة إىل املنفذات عرب قنوات إفرازية متخصصة. )6

...............................................................................................................................

(........) يتم تنظيم نسبة السكر يف الدم بواسطة جهاز التنظيم اخللوي .)7

...............................................................................................................................
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التمرين الثالث:

.المقابلةضع العنوان المناسب للوثيقة -1

…..........................................................

...........................................................

اكتب البيانات المناسبة.-2

البيان الرقم

1

2

3

4

5

وفقكم اهللا

اإلسم:........................................

اللقب:........................................

القسم:........................................

20العالمة:.................../

المالحظة:....................................

..............................................

..............................................

..............................................
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والية قالمة -ثانوية برج صباط الجديدة 

2017-2016د      السنة الدراسیة: 50المدة: ☜     آف 2المستوى: 

التمرين األول:    

 حالة ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم رتب الجمل التالية لتحصل على فقرة علمية تترجم فيها الية التنظيم في

اكتب رقم الجملة فقط في الترتيب ال داعي العادة كتابة الجمل):(

تناول املرطبات يودي اىل ارتفاع نسبة الغلوكوز يف بالزما دم الشخص املعين. )1

تؤثر املنفذات مباشرة على املتغري لتخفيض نسبة السكر يف الدم.)2

فاع نسبة الغلوكوز يف بالزما الدم.تتنبه اللواقط احلساسة الرت)3

ل./غ1يسرتجع الوسط الداخلي قيمة ثابته املعلومة واملقدرة ب )4

تستجيب املنفذات بتخزين الفائض من الغلوكوز.)5

يضطرب اجلهاز املنظم نتيجة لتغري ااملتغري املدروس.)6

الدموي.تبعث اللواقط احلساسة رسائل هرمونية اىل املنفذات عن طريق جهاز االتصال )7

.................................الترتيب : ................................................................................

التمرين الثاني:

أجب بـ"صح" أو" خطأ" مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1.�ǲǰǋ�ȄǴǟ�±ȂǯȂǴǤǳ�ǺȇǄţ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥ�ƨǧƾȀƬǈŭ¦�ƢȇȐŬ¦�ǞȈŦ�±ƢƬŤśƳȂǰȈǴǣ�����������

..............................................................................................................................

(........)يؤثر األنسولني على اخلاليا املنفذة من بينها اخلاليا املعدية و العصبية .2

...........................................................................................................................

(........) يتم تنظيم نسبة السكر يف الدم بواسطة جهاز التنظيم اخللوي ..3

.............................................................................................................................

1.6تقدر قيمة السكر يف الدم عند الشخص السليم بــ . 4 g/L(........)

.............................................................................................................................

(........)من جزر الجنرهانس يف البنكرياس خلفض التحلون.  βهرمون األنسولني هو هرمون اإلفراط السكري تفرزه اخلاليا .5

..............................................................................................................................

(........) الغلوكوز يف الدم بعد وجبة غذائية لرتتفع من جديد بعد ساعتنيتنخفض نسبة .6

..............................................................................................................................

(........) ية متخصصة.ينتقل اهلرمون من الغدة املفرزة إىل املنفذات عرب قنوات إفراز .7

..............................................................................................................................
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التمرين الثالث:

.المقابلةضع العنوان المناسب للوثيقة -1

............................................................................

...........................................................................

اكتب البيانات المناسبة.-2

البيان الرقم

1

2

3

4

5

وفقكم اهللا

اإلسم:........................................

اللقب:........................................

القسم:........................................

20العالمة:.................../

المالحظة:....................................

..............................................

..............................................

..............................................
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  والية قالمة- ثانوية برج صباط

  األول في مادة علوم الطبيعة والحياة  فرض الثالثي   تصحيح  

  2017-2016السنة الدراسية :                                                                                  آف 2المستوى: 

التمرينالعالمة

التمرين األولن7

ترتيب الجمل:

3-6-2-5-7-1-4

ترتيب الجمل:

1-6-3-7-5-2-4

التمرين الثانين7
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اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

  خطأ-1

من  لتنخفض نسبة الغلوكوز يف الدم بعد وجبة غذائيةترتفع 

  .جديد بعد ساعتني

  خطأ-2

بقدرته الكبد، العضالت و النسيج الدهني كل من تاز  مي

  .على ختزين لغلوكوز على شكل غليكوجني

  خطأ-3

الخاليا العضلية يؤثر األنسولني على اخلاليا املنفذة من بينها 

و الكبدية.

  خطأ-4

1تقدر قيمة السكر يف الدم عند الشخص السليم بــ   g/L

  خطأ-5

السكري تفرزه اخلاليا  القصورهرمون األنسولني هو هرمون  

β  .من جزر الجنرهانس يف البنكرياس خلفض التحلون  

  خطأ-6

الدم.ينتقل اهلرمون من الغدة املفرزة إىل املنفذات عرب 

  خطأ-7

لخلطي.ايتم تنظيم نسبة السكر يف الدم بواسطة جهاز التنظيم 

اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

  خطأ-1

بقدرته الكبد، العضالت و النسيج الدهني كل من تاز  مي

  .على ختزين لغلوكوز على شكل غليكوجني

  خطأ-2

الخاليا العضلية يؤثر األنسولني على اخلاليا املنفذة من بينها 

و الكبدية.

  خطأ-3

يتم تنظيم نسبة السكر يف الدم بواسطة جهاز التنظيم 

الخلطي.

  خطأ-4

1تقدر قيمة السكر يف الدم عند الشخص السليم بــ   g/L

  خطأ-5

السكري تفرزه اخلاليا  القصورهرمون األنسولني هو هرمون  

β  .من جزر الجنرهانس يف البنكرياس خلفض التحلون  

  خطأ-6

من  لتنخفض نسبة الغلوكوز يف الدم بعد وجبة غذائيةترتفع 

  .جديد بعد ساعتني

  خطأ-7

الدم.ينتقل اهلرمون من الغدة املفرزة إىل املنفذات عرب 

التمرين الثالثن6

1

5

/العنوان المناسب للوثيقة:1

  عرضي يف البنكرياس.رسم ختطيطي ملقطع 

  /كتابة البيانات المناسبة:2

αاخلاليا -2/4اخلاليا العنقودية.  /       -1

 أوعية دموية.-β              /5اخلاليا -3

/العنوان المناسب للوثيقة:1

  رسم ختطيطي ملقطع عرضي يف البنكرياس.

  /كتابة البيانات المناسبة:2

αاخلاليا  -2/4أوعية دموية.    /   -1

 اخلاليا العنقودية-β          /5اخلاليا  -3


