
د الصحیة , للمحافظة على الجھاز التنفسي یجب مراعاة بعض القواع03التمرین األول :
قم بربط

األحرف للحصول على مفاھیم صحیحة تبین ھذه القواعد .األرقام مع 
نفسي سلیم . لضمان بنیة قویة وجھاز ت-االبتعاد عن التدخـــــین والمــخــدرات             أ-1
لـــتـــــــفــــادي االخــــتـــنــــــاقات .- تجدید الھواء في أماكن العمل واألقسام            ب-2
لحمایة الجھاز التنفسي من سرطـان .- یـجــب مــمــــارســـــــة الریــــاضـــة           جـ -3

قة ,إلثبات ذلك قمنا بالتجربة الموضحة في تحتاج الكائنات الحیة لنشاطھا الطا05:التمرین الثاني 
ماذا یوضح ھذا التركیب ؟- 1).01الوثیقة (

أعط مثال على كائنات یمكن أن تعیش في مثل ھذه الظروف .- 2
إذا علمت انھ یمكن تلخیص ھذه العملیة في المعادلة التالیة :- 3

....+ طاقة . كحول + .....سكر + ........   .في غیاب     
.................

أتمم المعادلة 

فجأة سقط مریضا , بعد أخذه إلى الطبیب أخبرك بأن زمیلك  كنت تتمشى مع زمیلك12:المسألة اإلدماجية
) .2ضح في  الوثیقة (مصاب بمرض مزمن , ولیشرح لك قام بإحضار مجسم مو

ضع عنوانا مناسبا لھذه الوثیقة .-1
أكتب البیانات المرقمة في الشكل .-2
ماھو الدور الذي یلعبھ ھذا العضو في الجسم ؟ .-3

ما ھي الظاھرة التي یقوم بھا الجسم ویشارك قیھا ھذا العضو ؟-من خالل ما سبق ومعلوماتك :  أ
عرفھا ؟-ب
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الربط للحصول على جمل مفیدة التمرین األول :
لضمان بنیة قویة وجھاز تنفسي سلیم .-عن التدخین و المـخــــــــدرات  .                 أاالبتعاد-1
لتـــــفـــــــــــــادي االخـــــــتــــناقات .-تجدید الھواء في أماكن العمل واألقسام  .                 ب-2
لحمایة الجھاز التنفسي من سرطـــان .-یجب ممارســـــــــــــة الریاضــــــــــة  .                 جـ -3

التمرین الثاني : 
)01............... (كیب تجریبي یوضح ظاھرة التخمر في محلول سكري .ترما یوضح التركیب :-1
)01................................................................... (الخمائر .مثال على الكائنات :-2
إتمام المعادلة :-3

3)*01.............................(.سكر +  خمیرة                    كحول + غاز الفحم + طاقة .

المسألة اإلدماجیة :
)01............................................................ (رسم تخطیطي لما فوق بنیة الكلیة .العنوان :-1
6)*01...(رید كلوي .و- 4شریان كلوي .   - 3القشرة .      -2النخاع .     - 1:  كتابة البیانات-2

حویضة  .-6حالب .       -5
)02.......(.من المواد السامة والزائدة عن حاجة الجسمتعمل الكلیة كمصفاة تصفي الدم دور الكلیة :-3
)01.............................................................(.    .......................: اإلطراحالظاھرةأ*-4

)02: ھو طرح الجسم للمواد السامة والزائدة عن حاجتھ على شكل بول وعرق خارجھ ..(اتعرفھب * 

في غیاب
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