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علل كیف تجد تغذیة ھذا الشخص؟. 3225,3Kjوأن إنفاقھ الطاقي الیومي ھو 4178,6Kjعلما ان اإلمداد الطاقي ألغذیة ھذا الشخص ھو -)3
.........................................................................................................................)ن1(.جوابك
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II- ات المتناولة من األمینیة الناتجة عن ھضم البروتیدلمعرفة مصیر األحماض

.2ضمي، نقترح مبیان الوثیقةطرف ھذا الشخص داخل أنبوبھ الھ
)ن1(.صف تغیر تركیز األحماض األمینیة على طول المعي الدقیق-)1
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III-أسفلھ3م اإلنسان نقترح نص الوثیقةلتحدید دور البروتیدات في جس.
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..................................................................)ن0,5.(حدد اسم العنصر الغذائي الذي یؤدي النقص فیھ إلى ھذه الفاقة-)3

)نقط5(:2التمرین
I-أسفلھ نتائج ھذه القیاسات4ویلخص جدول الوثیقة. أنجزت قیاسات مختلفة خالل نفس المدة على عضلة حصان في حالة راحة وفي حالة نشاط.

في حالة نشاطفي حالة راحة4الوثیقة
O2300المستھلكml600ml

204ml844mlالكلیكوز المستھلك
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II-لتزوید خالیا جسم اإلنسان بالكلیكوز وO2رسما تخطیطیا الحدى ھذه 5وتمثل الوثیقة. ، یدور الدم باستمرار بفضل مراحل الدورة القلبیة
.المراحل

...................................................)ن0,5(.حدد اسم ھذه المرحلة-)1
............................................................................)ن0,5(.علل جوابك

.................................................................................................
المرحلة داخل كل من القلب ھذه ، بواسطة سھمین، اتجاه مرور الدم خالل 5رسم الوثیقةمثل على-)2

)ن1(.والقلب األیسراألیمن
..............................)ن0,5(.استنتج ھیئة الصمیمات الشریانیة خالل ھذه المرحلة-)3

2الوثیقة

في بعض الدول اإلفریقیة، یصاب األطفال بفاقة غذائیة ناتجة عن سوء التغذیة تؤدي إلى أودیما ونمو غیر عاٍد خصوصاً بعد 
).الغني بالسكریات(إلى تغذیة تقتصر أساسا على دقیق الحبوب ) الغني بالبروتیدات(انتقال تغذیتھم من حلیب األم 
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