
 1 من  1 الصفحة

  قالمة- ثانویة برج صباط الجدیدة
2016دیسمبر 06التاریخ: امتحان الثالثي األول                                        

آ ف2الفئة المستھدفة: 
  سا 01المدة: اختبار في مادة: علوم الطبیعة والحیاة     

  على التلميذ:   

,Correcteur/عدم استخدام المصحح (3./عدم الكتابة بالقلم األحمر2./قراءة األسئلة جیدا1 Effaceur(

:عندماذا يحدث  ،أجب باختصار ن)06( التمرين األول:

 تناول شخص سليم جرعة من الغلوكوز.-1

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

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

  استئصال بنكرياس-2

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

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

 حيوان مستأصل البنكرياس. حقن مستخلص بنكرياسي لدى-3

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

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

 فرد سليم بالتهاب حاد للبنكرياس. إصابة-4

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

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

 تناول شخص مصاب بداء السكري كمية من الغلوكوز.-5

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

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

 اللواقط الحساسة تغيرا في قيمة الثابت. تسجيل-6

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

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

أكمل فراغات الفقرة العلمية التالية:  ن)04: (الثانيالتمرين  

....، حيث يؤثر اجلهاز ...........نسبة الغلوكوز يف ...............هو جهاز حيافظ باستمرار على..........جهاز التنظيم.......  

           الذي نقوم به ................... هذا األخري. يتغري الثابت بتغري ....... املنظم بتعديل ........على ........بفضل عناصره ............

  خالل ساعات النهار...... ....و نوع.........
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  جد المصطلح الذي يناسب كل تعريف: :ن)06( التمرين الثالث

............................................................................يخفض من نسبة الغلوكوز في الدم. هرمون ببتيدي.1

......................................................................عضو ينشط تحت تأثير الرسائل الهرمونية التي تصل إليه..2

......................................................................................................نسبة الغلوكوز في الدم..3

......................................................................................................نسبة الغلوكوز في البول..4

.................................................................................................ارتفاع نسبة السكر في الدم..5

...............................................................................................نسبة السكر في الدم. انخفاض.6

:ن)04( الرابعالتمرين  

  الختبار اإلفراط السكري احملدث بتناول جرعة من الغلوكوز قمنا باملعايرة فتحصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول: عو  سخنضع شخصني 

  . قارن بين الشخصين "س" و "ع" من خالل الجدول.1

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

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

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

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

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

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

  . ماذا تستنتج حول الحالة الصحية للشخصين "س" و "ع"؟2

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

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

⚝�̌ ˗̢ �̝ȅȓǫ�̩ ˶�Ǫ̶ ˇ.....تعرف لك ما̤̿ ˗̢ �̝ǪǴ˅ �̪Ȁ ˲̋ �˒ȅȓǫ�̩ ⚝Ǫ̶

الشخص "ع"الشخص "س"الزمن

g/Lالبيلة السكرية  g/Lالتحلونg/Lالبيلة السكرية g/Lالتحلون 

0h0,9501,500

0h 30 min1,0501,650

1h1,1001,853

2h1,0502,207

4h0,9501,903,5

6h0,9501,600

8h0,9501,500

 ..........................................:االسم

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

 ........20.........................../العالمة: 

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

موفقين بإذن اهللا                                      

 أستاذة المادة
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الثالثي األول في مادة علوم الطبیعة والحیاةالختبارالتصحیح النموذجي 

2017-2016آ ف                                                                           2

التصحیحالعالمة
التمرين األولن06

01

01

01

01

01

01

حيدث إفراط سكري مؤقت و يتم تعديله بعد تدخل عناصر اجلهاز املنِظم.-1

 حدوث إفراط سكري حاد.-2

 تعمل مكونات املستخلص البنكرياسي على تعديل التحلون.-3

 اإلصابة بإفراط سكري.-4

 ....حنافة اجلسم-غزارة البول-بيلة سكرية-سكري حادإفراط -5

  .تستجيب عن طريق افراز مكيف للهرمون والذي يعمل على تعديل االضطراب-6

الثاني:التمرين ن04
0.5x8  حيث يؤثر اجلهاز الدم، نسبة الغلوكوز يفثبات هو جهاز حيافظ باستمرار على الخلطي جهاز التنظيم  

  الذي نقوم به النشاط هذا األخري. يتغري الثابت بتغري  تغير/إضطرابم بتعديل املنظَ  الجهازبفضل عناصره على  مالمنظِ 

  اليت نتناوهلا خالل ساعات النهار. الوجبة الغذائية و نوع

التمرين الثالثن06

01

01

01

01

01

01

األنسولين.1

عضو منفذ.2

تحلون.3

بيلة سكرية..4

  إفراط سكري..5

سكري.قصور .6

الرابع التمرين ن04

01

01

01

01

الجدول:بين الشخصين "س" و "ع" من خاللةقارنالم.1

وذلك بعد ساعتني و مل  g/l 1.10بالرغم من تناوله لكمية من الغلوكوز إال أن قيمة التحلون مل تتجاوز  الشخص "س"

  يظهر الغلوكوز يف البول.

و بعد تناول كمية  g/l 1.5قبل تناول الغلوكوز كان يعاين من إفراط سكري إذ قيمة التحلون كانت تقدر بـ  الشخص "ع"

 1.5بعد ساعتني و عادت فيما بعد إىل القيمة االبتدائية  g/l 2.20من الغلوكوز استمرت هذه القيمة يف الزيادة إذ بلغت 

g/l 1.85تناول الغلوكوز و ذلك بعدما بلغت قيمة التحلون  ...كما أن الغلوكوز ظهر يف البول بعد ساعة من g/l  

  الحالة الصحية للشخصين "س" و "ع": استنتاج. 2

  الشخص "س" سليم.

  الشخص "ع" مصاب بداء السكري.


