
 

 

 

 اإلشكالیة: ماھي القیمة العادیة للتحلون؟ ماھي التغیرات التي یمكن مالحظتھا؟ -

 : قیم عادیة وقیم غیر عادیة للتحلون: 1-1 

ثیق�ة شخص متطوع والنتائج مدونة في الم�درج الممث�ل ف�ي الو 114: تم قیاس التحلون ل تجربة*
 . 34ص2

 *حلل النتائج ؟ماذا تستنتج؟ 

 : من المدرج البیاني نجد أن ھناك:التحلیل*

 غ/ل .1.1-0.8قیم عادیة للتحلون ألغلب األشخاص تتراوح قیمتھ بین :  •
 غ/ل 1.2غ/ل أو اكبر من  0.8قیم غیر عادیة للتحلون تكون إما اقل من :  •
 غ/ل.1.8ا تفوق قیمة التحلون :قیم بلغت مرحلة الخطر وظھور الداء السكري عندم •
•  

* النتیجة: یعرف التحلون بأنھ نسبة السكر في الدم ویكون في الحاالت الطبیعیة العادیة في 
 غ/ل .1حدود : 

 

 : إظھار تنظیم التحلون عند شخص سلیم: 1-2

ساعة والنتائج ممثلة  24:نتابع تغیرات نسبة السكر في الدم عند شخص سلیم خالل  1تجربة* 
 .35ص  4المنحى البیاني الممثل في الوثیقة في 

 . 35ص  5:ممثلة في الوثیقة 2 * تجربة

 * حلل الوثیقتین؟ماذا تستنتج؟

 * ماذا تستخلص من ھذه النتائج التجریبیة؟

العشاء) یؤدي -الغداء -: بعد تناول وجبة غذائیة (فطور الصباح35ص  4* تحلیل الوثیقة 
 1.2السكریة إلى ارتفاع التحلون حتى تصل قیمتھ إلى حدود  الجلوكوز الناتج عن ھضم األغذیة

غ/ل ، لكن بعد ساعات تعود نسبة التحلون الى قیمتھا األصلیة ( قبل تناول الوجبات الغذائیة) 
 ویدل ذلك على وجود تنظیم لنسبة السكر في الدم.

 .على مستوى العضویةالتنظیم  آلیات -1  المجال التعلمي:
 .التنظیم الھرموني  -2 تعلمیة:الوحدة ال 

 . نسبة السكر في الدم -              الدرس:
 

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



ل سریع بعد : یؤدي تناول الجلوكوز الى ارتفاع قیمة التحلون بشك35ص5* تحلیل الوثیقة 
ساعات تعود  3غ/ل وبعد  1.5حوالي ساعة من تناول الجلوكوز لتصل قیمة التحلون الى حدود 

قیمنة التحلون الى قیمتھا األصلیة وتستمر في االنخفاض لعد ساعتین ثم تعود لترتفع الى قیمتھا 
 األصلیة العادیة.

 

 الخالصة

 .ا الدم في بالزم) سكر العنب(یمثل التحلون تركیز الجلوكوز  •
ول األغذیة بصورة مستمرة ورغم االستھالك الطاقوي المتغیر لمختلف ارغم تن  •

                                                   .ل /غ 1األعضاء فان نسبة السكر في الدم تبقى ثابتة وتقدر بحوالي 
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