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 .2الظلظلت زكم  طلظلت جمازيً دزض الهظم و الامخصاص.

A- 
 كصد معسفت الخدىالث التي جخظع لها الظكسياث أثىاء مسوزها بأعظاء ألاهبىب الهظمي، جم جدظير أهبىبي اخخباز.

 مطبىخ اليشا + لعاب طسي. : ًدخىي على1ألاهبىب  -

 : ًدخىي على مطبىخ اليشا. 2ألاهبىب  -

 دكيلت. 22دة مل Cº 37هظع ألاهبىبين في مسخً مائي دزجت خسازجه 

 .Cº 37في مسخً مائي دزجت خسازجه  2و  1خدد الهدف مً وطع ألاهبىبين  -1

 .2بماذا ًمكىىا أن هىعذ ألاهبىب  -2

 ت ماء اليىدي.خدد املادة التي ًخم الكشف عنها بىاطط -أ -3

 خدد املادة التي ًخم الكشف عنها بىاططت مدلىل الفهليىغ. -ب

 اعخمادا على معلىماجك، أجمم حعبئت الجدول الخالي بخددًد الىخائج املالخظت في ألاهبىبين بعد إطافت الكىاشف. -4

 نهاًت الخجسبت بداًت الخجسبت 

إطافت مدلىل  إطافت ماء اليىدي الكىاشف

 الفهليىغ+ حسخين

إطافت مدلىل الفهليىغ  إطافت ماء اليىدي

 + حسخين

 ... ... ... ... 1ألاهبىب 

 ... ... ... ... 2ألاهبىب 

 .1خدد املادة املظؤولت عً الخفاعل الكيميائي في ألاهبىب  -5

 .1لخص بىاططت معادلت كيميائيت الىديجت املدصل عليها في ألاهبىب  -6

B-                                                                                                                                            - 
بفعل جأثير عىد وصىله إلى املعي الدكيم لخدىالث كيميائيت  في الفم العىصس الغرائي )املالخىش( الىاجج عً جدىل بعع الظكسياث ًخظع

 العصازة املعىيت.

 خدد اطم أهصيم العصازة املعىيت املظؤول عً جدىل املالخىش. -1

 طم العىصس الغرائي الىاجج عً هرا الخدىل. -2

C-                                                                                                                                                - 
 ً جطىز الظكسياث داخل ألاهبىب الهظمي وعخمد على معطياث الىثيلت الخاليت:الكشف ع كصد

 صف جطىز وظبت الظكسياث على طىل ألاهبىب الهظمي، كبل بداًت -1

 .املعي الدكيم و بعده

 .اكترح جفظيرا لخغيرا وظبت الظكسياث على مظخىي املعي الدكيم -2

 

 

 

D-                                                                             - 
 .m 8و طىلها  cm 3ًمكً حشبيه املعي الدكيم عىد إلاوظان بأططىاهت كطسها 

 أخظب مظاخت املعي الدكيم. -1

 .m2 322جبلغ املظاخت الحليليت للمعي الدكيم عىد إلاوظان 

 كازن بين املظاخخين. -2

 كيف جفظس  هرا الفسق؟ -3

 ه املظاخت؟ما هي الظاهسة التي حظهل خدوثها هر -4

 

 

 



 


