
 

 االسم:                     الصباحيدوام ال الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعبة:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  الدرجة :                           (    2018– 2017ي )ـالثانوي العلم األول                                                                                                                      
 (ةدرج 40)                                                                                                                                                                                                 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي السؤال األول:

 .يتوقف عمل أنظيم الببسني يف املعي الدقيق( 1

 .الفيتامينات بصورة منتظمة و مدروسةتؤخذ ( 2

 .تكون الكلية اليمنى أخفض من الكلية اليسرى بقليل( 3
 .ارتشاح اجلزيئات املنحلة  يف املاء باجتاه حمفظة بومان( 4

 (ةدرج 40)              :فيهمكان العمل و الغذاء الذي يؤثر  :من حيث  أنظيم األميالز اللعابي و أنظيم الرتبسني قارن يف جدول بني  السؤال الثاني:
 (ةدرج 30)                                                                                                                                                                                    :أجب عن السؤال اآلتي :الثالثالسؤال 

 عدد ثالث مبادئ من عمل النفرون)األنبوب البولي(, و أين يتم إعادة امتصاص شوارد الصوديوم و من املسؤول عن ذلك.
 (ةدرج 30)                                                                                                                                                                 :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي :الرابعالسؤال 

 :يوجد النسيج العظمي االسفنجي يف ( 1

 أ جسم العظم ب السمحاق ج نياملشاشت د القناة املركزية

 : فيتامني ضروري لتخثر الدم( 2   

C د K ج D ب A أ 

 (ةدرج 20)                                                                         صّحح ما حتته خط:                                                                                                      :اخلامسالسؤال 
 اهليكل الطريفيعد العمود الفقري من  -1 

 املعدةيبدأ هضم الدسم يف  -2 

 (ةدرج 20)                                                                                                                                                                                  :يأتيوظيفة كلٍّ مما ما  :السادسالسؤال 
 A D Hحاثة  

 الدسم 

 (ةدرج 20)                                                                                                      :                                               رقامهاأضع املسميات املناسبة حسب  :السادسالسؤال 
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 االسم:               الدوام الصباحي       الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعبة:املادة : علــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                                                        
  الدرجة :    (                           2018– 2017ي )ـالثانوي العلم األول                                                                                                                      

 (ةدرج 40)                                                                                                                                                                                                 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي السؤال األول:
 يتوقف عمل األميالز اللعابي يف املعدة.( 1

 .A T Pمتصاص املواد املغربة من البول بصرف تتم إعادة ا( 2

 أهمية املادة املخاطية اليت تبطن املعي الغليظ من الداخل.( 3
 .بعض اجلراثيم يف املعي الغليظ مهمة لإلنسان( 4

 (ةدرج 40)                                                                                   :التشكل و املكوناتمن حيث : مكان البول األول و النهائي قارن يف جدول بني  السؤال الثاني:
 (ةدرج 30)                                                                            أجب عن السؤال اآلتي:                                                                                                          :الثالثالسؤال 

 سؤول عن ذلك؟ و ما مسار امامتصاص الذ  تسلك؟؟ما الناتج النهائي هلضم الدسم؟ و ما األنظيم امل
 (ةجدر  30)                                                                                                                                              :                   اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي :الرابعالسؤال 

 :يفالكثيف يوجد النسيج العظمي ( 1

 أ جسم العظم ب املشاشتني ج السمحاق د القناة املركزية

 : لرتكيب الكوالجنيفيتامني ضروري ( 2   

B3 د D ج C ب A أ 

 (ةدرج 20)                                                                         صّحح ما حتته خط:                                                                                                      :اخلامسالسؤال 
 ببعضها بقنوات فرعية قنوات فولكمانتتصل  -1 

 املعدةيستكمل هضم النشاء املطبوخ يف  -2 

 (ةدرج 20)                                                                                                         ما وظيفة كلٍّ مما يأتي:                                                                          :السادسالسؤال 
  األلروستريون حاثة 

 الربوتينات 

 (ةدرج 20)                                                                                                      :                                               رقامهاأضع املسميات املناسبة حسب  :السادسالسؤال 
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