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 الهضم - التغــذ ية غير الذاتيــة
 باإلنزيمات    -   الهضم كل من :      / عرف1س 
ةالهضم   -1ج/    ة  هو تحول جزيئات الطعام الكبير    بواسطةإىل جزيئات صغير

 التحلل المائ 

 بمساعدة اإلنزيمات 

ط لقدرتها عىل التنشي نتيجةه  مواد بروتينية لها خصائص العوامل المساعدة  االنزيمات    -2      

 المتخصص  

 ؟  األنزيماتمعظم التفاعالت التتم إال في وجود   :   علل/  2س
  الكائنات الحية تتم خالل مدى قصير من  أنحيث  ج/  

درجات   معظم التفاعالت الكيماوية ف 

 وه  ليست كافية لتصل   ةالحرار 

التفاعالت تتم إىل درجة حرارة التنشيط المطلوبة لبدء التفاعالت الكيميائية لذلك فهذه       

                                     .  اإلنزيماتبمساعدة 

 ؟ متخصصة في عملها  / علل : اإلنزيمات3س
 تركيب يعتمد عىلوهذا التفاعل  ينشط نوع معير  من التفاعالت داخل الخلية إنزيمألن كل ج/ 

   اإلنزيموشكل  المتفاعل الجزيء

     الجزيءمع  اإلنزيمحيث يتطابق       

 ؟   قد يكون لها تأثير عكسي اإلنزيماتبعض  / علل : 4س

  آنالذي يساعد عىل تكسير جزئ معقد إىل جزيئير  أبسط  يستطيع  اإلنزيمحيث أن نفس  ج/  

ين معا   الجريئير  يعيد ربط   الصغير

 .  المعقد إىل نفس الجزئ       

بالكتاب    26) الرسم ص      ؟  اإلنزيمكيفية) آلية ( عمل  / وضح مع الرسم 5س
 المدرسى (

 الجزيء تركيب  يعتمد عىلوهذا التفاعل  ينشط نوع معير  من التفاعالت داخل الخلية إنزيمكل       

 :اإلنزيمالمتفاعل وشكل 
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ات تحدثو  ذلك تنخفض حرارة التنشيط وأثناءؤثر عليها الت   ي  مع الجزيئات أوال  يتحد  -أ    تغير

 .  كيميائية للجزيئات المتفاعلة برسعة

 بالصورة الت   كان عليها  عن اإلنزيم  تاركة إياهيتم التفاعل تنفصل الجزيئات الناتجة   عندما  -ب

 . التفاعلقبل 

 إنزيمنواتج التفاعل +                  مركب وسط  غير ثابت          + مادة التفاعل                  إنزيم     

                                                               ؟          المساعدة  علل:لإلنزيمات خصائص العوامل   / 6س 
                                    لقدرتها عىل التنشيط المتخصص   نتيجةج/   

 / مم تتكون القناة الهضمية ؟ 7س

االمعاء  –االمعاء الدقيقة  –المعدة   –المرىء  –البلعوم   –الهضمية من الفم ج/ تتكون القناة 

ج   –الغليظة   الرسر

 / ما هى ملحقات القناة الهضمية ؟  8س
 البنكرياس  –الكبد  –ج/ تشتمل ملحقات القناة الهضمية عىل كل من الغدد اللعابية 

 / وضح مراحل الهضم فى الفم ؟ 9س
  الفمج/ 

ة بواسطة   الطعام وطحنه إىل يتم مضغ :  الهضم ف  ج  األسنانقطع صغير حت  يمي  

 ساحة اكير لعمل  وتتوفر م باللعاب

 . العصارات الهاضمة وليسهل بلعه                          

  -:  مكونات اللعاب  

 مخاط يعمل عىل تليير  الطعام ويسهل انزالقه   -أ 

(التيالير   إنزيم -ب       هضم النشا إىل سكر المالتوز ) االميلير 
  )سكر ويساعد ف 

       (ثنائ 

 

 م ؟ / علل : البلع فعل منعكس منظ10س
ذلك  وأثناء البلع يدفع الطعام من الفم إىل المرئ أثناءألنه  عملية البلع فعل منعكس ومنسقج/ 

 ترتفع القصبة الهوائية  

  . المزمار لتقفل فتتحها لسان والحنجرة أمام     
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 ؟ ودوره فى الهضم  –/ إكتب بإختصار عن المرىء  11س

  العنق وا 25طوله   -:  المرئ  ج/ 
ثم   لتجويف الصدري ويمتد محازيا للعمود الفقري سم  يمر ف 

ق الحجاب الحاجز   يخي 

  ز وال تفر دد تفرز مخاط عىل غ  المرئوتحتوى بطانة المرىء   - لينته  بالمعدة                     

 به هضم    د ال يوجلذلك  إنزيمات

 .  سطة الحركة الدوديةاللمعدة وذلك بو  الطعام وهو يوصل                    

 ؟  وأهميتها ما المقصود بالحركة الدودية ومكان حدوثها  / 12س
الهضمية وه    القناةطول  تستمر عىل  ه   مجموعة من االنقباضات واالنبساطات العضليةج/ 

 عن دفع الطعام وخضه  مسئولة

 وعجنه مع العصارات الهاضمة ليسهل امتصاص الغذاء المهضوم     

 فى هضم الطعام ؟   / اكتب باختصار عن دور المعدة13س
   عضلة حلقية تتحكم : كيس منتفخ يفصلها عن المرئالمعدة ج/ 

 نويفصلها عفتحة الفؤاد  ف 

 عارصة  األمعاء عضلة حلقية

                 
وتينات ه المادة الغذائية الوحيدة الت  تتاثر بالعصير  فتحة البواب تتحكم ف  ،   والير

 المعدى  

  عديم اللونالعصير المعدي   :  يالعصير المعدمكونات    
 يتكون من:   هو سائل حمض 

     (90  
   (الببسير   وإنزيم  HCL% منه ماء والباف 

 أنهيدريز                                 ـ : في المعدة  HCLوظيفة    

     1-   
   تال إنزيمفيتوقف عمل   ( HP  1.5–   2.5) يجعل الوسط حمض 

يالير  )الذي يعمل ف 

 .  (  ضعيف  ويوسط قل

 .  ببسير  )نشط( إىل  الببسينوجير  ) غير نشط (  إنزيمينشط عمل  -2     

 الضارة الت   تدخل مع الطعام. الميكروبات يقتل  -3     
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 -: أنزيم الببسين أهمية  
وتير  بكرس روابط ببتيدية  معينة         للير

وتير  الطويلة سال   منيعمل عىل  التحلل المائ  سل الير

ة س ويحولها أىل    السل صغير

 من عديد الببتيد     

/ حمض                                                         HCLببسير 

 ببتونات                                       بروتير  + ماء                              

 / علل يتوقف عمل انزيم التيالين بوصول الطعام للمعدة ؟ 14س
  ف  العصير المعدى الذى   HCLض حمج/ لوجود 

  (  HP  1.5–   2.5)يجعل الوسط حمض 

 يالير  تال إنزيمفيتوقف عمل 

  وسط قلوي    
 .  ( ضعيف  )الذي يعمل ف 

 جدار المعدة عضلي ؟  / علل :15س
فيعمل عىل  خض وعجن  (  دائرية وأخرىطولية )  يحتوى جدار المعدة عىل عضالت   اإلجابة/      

 تها   ار عص الطعام مع 

ةو  بواسطة انقباضاته العضلية       بالهضم  تسمحمن الوقت  تعمل المعدة عىل  خزن الطعام في 

  شكل
   كتل  ليصبح الطعام ف 

 تسىم الكيموس .  كثيفة القوام       

 

 / عرف الكيموس ؟ 16س
كثيفة القوام وهو ذو قوام مناسب للدخول عىل  دفعات    من الطعام وه كتل كيموسالس : ج/ 

  ارتخاء الدقيقة عن طريق عاءملل 

 .  العضلة الحلقية لفتحة البواب           
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   ؟ال تؤثر العصارة المعدية علي الخاليا المبطنة للمعدة  /علل / 17س

 اآلتية  للسبابوذلك ج/ 

   0  الخاليا من فعل العصارة الهاضمة هذه اإلفرازات المخاطية الكثيفة الت   تحىم   -1

  صورة غير نشطة ينلببسيفرز أنزيم ا  -2
  تجويف إىل  من الخاليا  هاال بعد خروج طوال ينشوجير  ف 

   HCl  0المعدة بفعل 

   0تفرزه من اطرافها  HCLالخاليا الت  تفرز حمض  -3

 

 علل : اإلصابة بقرحة المعدة ؟   / 18س
  جزء من جدار المعدة فتهضم العصارة المعدية هذا ج/ 

  إفراز المخاط ف 
زء الج بسبب اختالل ف 

 من جدار المعدة  

 وتحدث القرحة .                        

                                                                                                                                                                                                                                                              

 / إكتب بإختصار عن الهضم ف  األمعاء الدقيقة ؟ 19س

  بدايتها   8طولها  -:   الدقيقة األمعاء ج/  
  نهايتها  سم  3و5مي  وقطرها ف 

ىل  ع  تنثت    و  سم  1و25وف 

 نفسها 

 :   قسمير  هما  إىل تنقسم و  ا المساريقغشاء  التواءاتها  بير   ويربط      

  الكبد والبنكرياس بفتحةإسم وتصب فيه  25طوله   غعرسر ويبلثت   اال   *  
 . واحدة فرازات غدئ 

  و يحدث فيها امتصاص الغذاء المهضومو *    
 .  اللفائف 

 والعصارات الت  تعمل عىل هضم الطعام ف  األمعاء الدقيقة ه :    

 الهاضمة(    زيماتاإلن) وه تخلو من     ةالعصارة الصفراوي -1 

ل الدهون إىل  مستحلب يتحو تفرز من الكبد عىل الغذاء أثناء مروره ف  اإلثت  عرسر وتعمل عىل   

ة إىل  قطرات دهنيه دقيقه يسهل ويرسع التأثير األنزيىم  عىل   ف دهت   )أي تجزئة الحبيبات الكبير

 . الت  التذوب ف  الماء  الدهون

 

 البنكرياس عىل الطعام ف  االثت  عرسر وه تحتوى عىل :  ز من : تفر    البنكرياسيةالعصارة   -2
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 (   HP   =8وتجعل الوسط قلويا )   HCLتعادل  :  بيكربونات الصوديوم  -أ  

 ) ثنائ  ( : يحلل النشا والجليكوجير  إىل سكر مالتوز   البنكرياس   األميلير   إنزيم -ب  

بسينوجير   إنزي -ج   إىل تربسير    يتحولفانه  الثت  عرسر اصل إىل ومت  و غير نشط : وهو   الي 

وكينير   إنزيم  بفعل)نشط(   .  لمعاء الدقيقة (ل الخلوى جدار ال  هفرز الذى يإاني 

بسير  إنزيم يساعد و       وتينات إىل عديدعىل الي      .  اتالببتيدات تكسير الير

جزئتها بالصفراء  بعد تلك وذأحماض دهنية وجلرسين  يحلل الدهون مائيا  إىل    إنزيم الليبير  :   -د  

. 

    خاصةخاليا هاتفرز :  العصارة المعوية -3
  جدار األمعاء الدقيقة وتقوم بعمليات الهضم النهائ 

ف 

 :  لمكونات الغذاء وتشمل

  يختص كل نوع بتكسير الروابط الببتيدية بين أنواعهي عدة الببتيديز :   إنزيمات مجموعات  -أ

 األحماض  معينة من  أنواع
   األم   

                                                      . مختلفة المينية األ  حماضف  النهاية األ  لتكون اتالببتيد اتسلسلة عديدينية ف 

 الى السكر األحادى وهى :  المحللة للسكريات الثنائي  اإلنزيماتمجموعة -ب
 جلوكوز       الئير  سكر إىل جزي ) سكر الشعير (  سكر مالتوز -:ـ     يحلل    المالتيز إنزيم -1   

  إىل  جلوكوز وفركتوز  )سكر القصب( : ـ    يحلل  سكر السكروز إنزيم السكريز -2    

   ز وجا الكتو ( إىل جلوكوز   سكر اللير  :ـ     يحلل سكر الالكتوز )  الالكتيز إنزيم -3    

وكينير  إإنزيم  -جـ بسينوجير    نزيمفقط إل ط منشبل هو الهاضمة   اإلنزيماتليس من وهو ـ  :  ني  الي 

 .         البنكرياس  

                                

 ؟  التمثيل الغذائى ) األيض (   -  الخميالت  -الخمالت   -/ ماذا يقصد باإلمتصاص  20س
الدم خالل  إىل  مف ومنه يالدم أو الل إىل  هو عبور المركبات الغذائية المهضومة    : االمتصاص  ج/ 

   المبطنة الخاليا 
  ف 

 الدقيقة . األمعاء   للفائف 
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  جدار اللفائف   انثناءاتوه  :  الخمالت     
تبلغ   ذ الدقيقة إ  تزيد من مساحة سطح األمعاء عديدة ف 

   2م10مساحة السطح 

 . أي خمسة أضعاف مساحة سطح الجسم                   

للخملة وتعمل عىل زيادة سطح   ئيةيا الطبقة الطال امتدادات دقيقة جدا لخال   ه   : الخميالت     

 .  االمتصاص

ه  العملية الت   يستفيد منها الجسم بالمواد الغذائية المهضومة والت      :   التمثيل الغذائى ) األيض (  

  عىل عمليتير  متعاكستير  هما  تم امتصاصها وتشمل  
عملية الهدم عملية البناء و عملية التمثيل الغذائ 

.    

 خمالت ببطانة اللفائفى ؟  علل : وجود ال  /21س
نحو  لزيادة مساحة سطح األمعاء الدقيقة الذي يقوم بامتصاص الغذاء المهضوم ليصل إىلج/   

 اى خمسة أضعاف   2م  10

 مساحة سطح الجسم .           

 (   31 كتاب المدرسى ص/ وضح مع الرسم تركيب الخملة ؟  ) الرسم بال 22س
يحيط به ) ليمفاوى ( طبقه طالئيه بداخلها وعاء لبت   خملة من : تتكون التركيب الخملة      ج/ 

ات الدمويه    شبكه من الشعير

يانية           وقد لوحظ تحت ،  لوريديهاو  الرسر
وئ    وه   الدقيقةالخميالت وجود   المجهر اإللكي 

  الطبقةدقيقه جدا لخاليا  امتدادات

 .  صاصعىل  زيادة  سطح االمت  يه للخمله و تعملالطالئ        

 كيف يتم إمتصاص الغذاء المهضوم ؟    / 23س

ىل  الدم والليمف بطريقة االمتصاص بواسطة الخمالت بخاصية  انواتج الهضم تنتقل ج/  

  والنقل النشط
 .  االنتشارالغشائ 
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                                                 تستحلب الدهون في االثنى عشر ؟    / علل : 24س
عىل الغذاء أثناء مروره ف  اإلثت  عرسر وتعمل  أثير العصارة الصفراوية الت   يفرزها الكبد وذلك بتج/ 

ة إىل  قطرات دهنيه دقيقهيتحو عىل   ل الدهون إىل  مستحلب دهت   )أي تجزئة الحبيبات الكبير

 . لماء ت  التذوب ف  اال  يسهل ويرسع التأثير األنزيىم  عىل  الدهونف

 والطريق الليمفاوى ؟  قارن بين الطريق الدموى   52س
 ج/  

 الطريق الليمفاوى الطريق الدموى  وجه المقارنة 

المواد الت   

 تسلكه 

السكريات  ويمر به الماء واألمالح المعدنية و 

 واألحماضاألحادية 

 والفيتامينات الذائبة ف  الماء االمينية        

 دهنيةال حماض أل اجلرسين و ال

فيتامينات ما يذوب فيها من و 

A,D,K   بعض  اتحاد يعاد  و

الجلرسين واالحماض الدهنيه 

ن داخل  و لتكوين قطرات ده 

كما أن    خاليا الطبقة الطالئيه

ات   هذه الخاليا  تمتص قطير

يا  ائالدهن الت   لم تتحلل م 

 بطريقة البلعمه. باألنزيمات 

خط السير حت   

 تصل للقلب 

ات الدموية يبدأ با -1   كل خملة لشعير
  إىل  ف 

  الكبد الوريد البائر  الكبد
    .  ي الذي يصب ف 

  الكبد يحول -2
ىل   االزائد من الجلوكوز  ف 

  خالياه ويــهدم الزائد عن
 الجليكوجير  يخزنه ف 

 الجسم من  حاجة

  المواد . أما  األحماض األمينيه
 يحتاجها  الت   باف 

  اتمر الجسم ف
الوريد ىل  الوريد الكبدي لتصب ف 

 .  لسفىل  ا فاألجو 

 هنحوا ألوعيتتجه الدهون  

  إىل  داخل الخمله ومنها  للبنيةا

 الجهاز اللمفاوي الذي يحملها 

األجوف  الوريد  ببطء ليصبهاف  

 العلوي. 
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 / إكتب باختصار عن االمعاء الغليظة والتخلص من الفضالت ؟ 26س
حيث يتم  الغليظةاألمعاء   إىل  يقةمن األمعاء الدق الطعام الغير مهضوم  فضالتتندفع   -1ج/ 

 من األمالح  امتصاص الماء وجزء  

   الغليظة الت   خالل بطانة األمعاء      
  فضالتتصبح  ثم ذلك يوجد بها كثير من التحززات تساعد ف 

 ويحدث  الطعام شبه صلبه 

يا ال انواع من تتعفن بواسطةالمواد  لهذه        . بكي 

جعىل  شكل برا  الفضالتطرد ت - -2    عضالت المست شديدة نتيجة تقلصات  ز من فتحة الرسر
قيم  ف 

 وارتخاء العضلتير   

ج          وتفرز االمعاء الغليظة المخاط الذى يسهل مرور فضالت الطعام  العارصتير  عىل  جانتر  الرسر

          للخارج

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الح باألمعاء الغليظة ؟ م الماء واألم/ علل : يتم تأخير امتصاص معظ72س
                                                                                               -للسباب اآلتية :  ج/ 

 حاجة الطعام إىل الماء لحدوث عمليات الهضم .                                                              -1  

                                             الغذاء المهضوم يحتاج إىل الماء عند االمتصاص .                -2  

  صورة سائلة .                                                           -3  
                                            الفضالت تتحرك من األمعاء الدقيقة إىل األمعاء الغليظة ف 

  األمعاء الغل -4  
ة ف   امتصاص الماء .             يظة تساعد عىلوجود تحززات كثير
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 / قارن بين عملية البناء وعملية الهدم 28س
 عملية الهدم  عملية البناء 

    
فيها يتم تحويل المواد الغذائية البسيطة إىل مواد معقدة تدخل ف 

 تركيب الجسم 

زن ة جليكوجير  يخفيتحول السكر إىل مواد نشوية تخزن عىل هيئ  -أ 

  الكبد  
 ف 

 والعضالت .     

  الجسم   تتحول األحماض األمينية إىل أنواع الير وتينات -ب 
 ف 

   نتتحول األحماض الدهنية والجليرسي -جـ
إىل مواد دهنية تخزن ف 

 الجسم 

 خاصة تحت الجلد     

فيها يتم أكسدة المواد الغذائية 

الممتصة وخاصة السكريات النتاج  

 الطاقة 

الجسم لوظائفه لالزمة الداء ا

                 الحيوية 

  

 

 

   

 


