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 املرجو زيارة: ثانوي إعدادي الضنة الثالثة -املسيد من التمارين لتحميل 

 مدونة ألاصتاذ: محمد بومان لعلوم الحياة و ألارض: 

http://boummanesvt.canalblog.com 
 .تنفط عند إلانضانصلضلة تمارين درش ال

 

A –  لمعشفة أين و كيف تحذث التبادالت الغاصية التنفسية، نقتشح عليك دساسة التبادالت التي 

 علً مستىي البنية الىظيفية للشئة. 

 سسما تخطيطيا لهزه البنية. تمثل الىثيقة جانبو

 ضع مفتاحا و عنىانا مناسبين للشسم. -1

 .4إلً  1علً مارا تذل األسهم المشقمة من  -2

 حدد أرقام األسهم التً ٌكون فٌها:  -3
 ثنائً األكسجٌن بوفرة.  . أ

 ثنائً أكسٌد الكربون بوفرة. . ب
 ٌات التالٌة:لتحدٌد العامل المتحكم فً مسار الغازات التنفسٌة، نقترح علٌك المعط -4

 دم الشعٌرات  الهواء السنخً ضغط الغازات التنفسٌة فً

PO2 (kpa) 3333 533 

PCO2 (kpa) 533 633 

 .yو  xباالستعانة بمعطٌات الجدول أعاله، حدد معلال جوابك طبٌعة الغازٌن المشار إلٌهما بالحرفٌن  . أ
 .dو  cاستنتج إذن العامل المتحكم فً انتشار الغازٌن  . ب

B – دٌد مصٌر الغاز الذي ٌمر إلى الدم، و مصدر الغاز الذي ٌنتقل إلى الهواء السنخً، نقترح علٌك المعطٌات التالٌة:لتح 

  من ml 311( فً ml)ب  O2كمٌة  من ml 311( فً ml)ب  CO2كمٌة 
  الدم الداخل إلى العضو الدم الخارج منه الدم الداخل إلى العضو الدم الخارج منه

قلبال 20 9 46 55  

 الذماغ 20 14 46 52

 الكلٌتان 20 18.5 46 47

 :قارن بٌن كمٌة -3
 O2 .فً الدم الداخل إلى األعضاء و فً الدم الخارج منها 

 CO2 .فً الدم الداخل إلى األعضاء و فً الدم الخارج منها 
 ماذا تستنتج؟ -2
 .CO2و مصدر  O2إذن الوجهة النهائٌة ل إذا علمت أن األعضاء السالفة الذكر تتكون من الخالٌا، حدد  -3
C- .توضح الوثٌقة جانبه كٌفٌة حدوث التبادالت الغازٌة بٌن الدم و خالٌا الجسم 

 . CO2و  O2حدد معلال جوابك مسار الغازٌن  -3
 استنتج العامل المتحكم فً التبادالت بٌن  -2

 الخالٌا و الدم.
 و كٌف الذي تأخذه من الدم، O2لمعرفة فٌما توظف الخالٌا 

 الذي تطرحه فٌه، نقترح علٌك المعطٌات التالٌة حول النشاط العضلً. CO2تنتج 

 

 عضلة فً حالة نشاط عضلة فً حالة راحة 

  2,04  8,44 (.gكمٌة الكلٌكوز المأخوذة من الدم )

 0,3  5,2 (lالمستعمل ) O2حجم 

 0,22 5,95 ( lالمطروح ) CO2  حجم

 حلل معطٌات الجدول أعاله. -3
 المطروح من طرف العضلتٌن. CO2و الكلٌكوز و كمٌة  O2سر االختالف المالحظ فً الحاجٌات من ف -2
 الذي تطرحه فٌه. CO2و الكلٌكوز اللذان تأخذهما من الدم، و حدد مصدر  O2استنتج إذن فٌما توظف الخالٌا  -3

 أذكر اسم هذا التفاعل. -4
 معادلته الكٌمٌائٌة. حدد نتائجه، و أعط -5

 جزء من هذه الطاقة فً إنتاج المواد التً تدخل فً تركٌب الخالٌا لتعوٌض الخالٌا المٌتة.توظف الخالٌا 
 أعط اسم هذه الظاهرة، و اشرح كٌفٌة حدوثها. -6
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