
: メヱصل اأヘال ケゅらわخま تصحيح 

 )ヅゅボ7 ن( : メヱين اأゲヨわال 
          メ/パ 1.15 يم بين 0.65 ـヤص السガゼال ギレع ゥヱاゲわي ، ュギفي ال )コヲكヲヤالغ( ゲムالس るらنس ゴكيゲت ヲه : ラヲヤحわ1 ـ أ ـ ال

1 
  x 8 = 2 0.25 : れゅنゅيらـ ال ゆ 

 جケゴ انゲイهゅنس ـ  α                4الガايゅ ـ  β           3الガايゅ ـ  ヱ  2عゅء キمヵヲـ  1 
 خايゅ عキヲボレيる )غりギ عキヲボレيる(        ـ  6 هゲمヲنれゅ بゲムレيゅسيる )اانسヲلين ヱالغヲヤكゅغラヲ(         ـ  5
 ـ قりゅレ بゲムレيゅسيる  8،  انゴيれゅヨ هゅضるヨـ  7 

ァ  يـわال るلキين اأらت サゅيゲムレらال ラأ  : るトヤわガم りギغ 
 ヱنس يدلゅفي جزر انجره るيヱدم るعيヱد اヱج  れي غدة ذاヰشرة فゅمب ュفي الد ゅヰي بمفرزاتボヤان هذه ااخيرة ت ヴヤع

  ヰ.75 افراز داخヤي.
 ヱ ヴヤيدل ع るボء الدقيゅバاام ヴال るضمゅヰال れゅل اانزيمボفج لنバالヱ るديヱボنバال ゅتصل بين الخاي るسيゅبنكري れاヱد قنヱج

  ヰ.75ان البنكريゅس غدة ذاれ افراز خゅرجي. 

ヲ : ميヤバـ النص ال 
 るدمボؤل  +المゅالتسヰ.ヲ5   : رضバالヲ  : るتمゅالخヰ.ヲ5  

لتسゅهュ في عمヤيる الヰضュ البنكريゅس غدة مختヤطる تفرز اإنزيمれゅ الゅヰضمる في الボنゅة البنكريゅسيヱ る من ثュ إل الバفج ، ـ 
 ، ヱ تفرز هرمヱنれゅ في الدュ لتバديل نسبる السكر في الدュ ، مゅ هヱ دヱر البنكريゅس في تバديل التحヱヤن ؟

     るلゅـ في ح るيバالمرج ゅヰن أكبر من قيمتヱヤالتح るن قيمヱتك ゅعندم ، ヵاإفراط السكر(>ヱ.ヱ5  ゅتتحسس الخاي ، )ل/パ
β  حث الكبد من مركز جزر ヴヤمل عバي ヵالذ "ヵر السكرヱصボن الヱلين "هرمヱن اأنسヱبإفراز هرم ュヱボنس فتゅانجره

 التحヱヤن إلヴ قيمته المرجバيる . عヴヤ تخزين الفゅئض من السكر ヱ بذلポ تنخفض نسبる السكر في الدュ أヵ يヱバد
パ/ل( ، تتحسس  0.65 >ر من قيمتゅヰ المرجバيる )أصغفي حゅلる الボصヱر السكرヵ ، عندمゅ تكヱن قيمる التحヱヤن ـ    

 ゅالخايα  من るنس المحيطيゅجزر انجرهヱغゅكヱヤن الغヱبإفراز هرم ュヱボض فتゅذا اإنخفヰر لヱصボن الヱن "هرم
 "ヵالسكر ュشرة في الدゅيمب ヵالذ ヴه إلヤボالكبد ن るبتحرير كمي ュヱボي ヵدة من السكر الذゅإع ュقيمته في الد ヴن إلヱヤالتح
. るيバالمرج 

 るボبطري るسيゅالبنكري れゅنヱرمヰبإفراز ال ゆفيستجي "るسゅاقط حسヱل"  ュالسكر في الد るنسب れس بتغيراゅحسس البنكريゅـ ي
 مكيفる لتバديل التحヱヤن .

 نヅゅボ( 3.51) الゲヨわين الゅんني :
: メヱءاأゴイال 

1  : ラケゅボヨيل الヤحわـ ال 
( るボثيヲمن ال )أ( لムゼل الんヨ1ت)  るバس れاゲغيわل るنيゅبي りギヨصأعヤボت  ゅヰصヤボت りギا مグك ヱ )ま ヱ( るلヱゴバم ネギヘض グガف るヤツع

 ゆゅفي غي ヱ キヲجヱ في )るنيゅث(Pyrèthre  : حيث ناحظ ، るヤツバال ログヰصل بわヨصب الバヤل メゅバيه فらレت ゐاギحま ギバلك بク ヱ
250.   

ثゅ( أヵ أラ هポゅレ تヤボص شギيギ  10) لコ りギヨمレيる كらيま ヱりゲ(  4) سるバ تヤボص الるヤツバ كらيりゲتPyrèthre :  ラヲムفي ヱجキヲ ـ 
 るツバヤ0.5 .ل 

ま ヱ( ヱ  2تラヲム سるバ الヤボわص الヤツバي أقل مゅヰレ في حゅلヱ るجロキヲ ) )الحゅلる الキゅバيPyrèthre : )る غيゆゅ بيゅヨレ فيـ 
( ゲأقص るيレمコ りギم ベゲغわ2يس ゅث りキゅم ラأ ヴヤع メギي ゅم )Pyrèthre  .يヤツバص الヤボわمن الコ ヱ るバمن س ギيゴ0.5ت 

: ァゅわレわم  اإسガツي ヵヲツـ ع ヲヘسヲヘال ヵゲゼالح ギيらヨال. るレمコ يلトي ヱ يヤツバص الヤボわال るバ0.5  س     
 
 الゲヘضيれゅ : ـ  2

فا تحま ゐギمゅهる اأسわيل كヲلين من مسらボわاته الヲレボيま  るنゴيم اأسわيل كヲلين まسわيゲاPyrèthre コـ يらんط مらيギ  1ف
 るيらصバال るلゅسゲال ケヱゲمن م キゴي ゅヨم るヤيヲヅ るيレمコ りギヨل るحヲわヘم れاヲレボال ヴボらت ヱ るعيヲレل الヨバال れゅنヲヨك れاゲاتヲت ギيゴت ヱ ヱ

  0.5 بグلك تゴيギ سるバ الヤボわص الヤツバي ヱ يコ メヲトمレه .
من ゅドهりゲ اإゲヅاゥ الヵヲヤガ فيゴيギ تゲكيゴ الヤらヨغ الバصらي في الゼق الムらゼヨي ヱ يゴيギ عPyrèthre   キギيゴيギ مらيギ ـ  2ف

 0.5تゴيギ سるバ الヤボわص الヤツバي ヱ يコ メヲトمレه . الヲレボاり الヲわヘヨحる مゅヨ يゴيギ كヲヨنれゅ الヨバل ヱ بグلك 
 

  الゴイء الゅんني :
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 "الゲسゅلる الバصらيる عヴヤ مسンヲわ الらゼヨك تボわレل بヘゼわيゲين كゲヰبゅئيين بيゅヨヰレ تヘゼيゲ كيヨيゅئي" الりケゅらバ : تヤバيلـ  1
 るبゲイわ1ـ في ال  ヴレحレل مイنس メゅバヘيه الらレわال ギバب :)ゆ( ヱ )ين )أわيヤガل في الヨع ラヲヨك  るلゅسゲال ラクま ヴヤع りゲヘゼم るيらصバال

 れ 0.5 الヨバل( .)بギالる تヲاتゲاれ كヲヨنゅ مسンヲわ الヤガيる قらل ヱ بギバ مムらゼيる بヘゼわيゲ كゲヰبゅئي
 るبゲイわيل  2ـ في الイط: تسボف )ゆ( るيヤガل في الヨع ラヲヨي  كムらゼヨق الゼفي ال るيらصバال るلゅسゲال ラأ ギكぽل يらق るيヤمن خ ゲヨت

 ネヲ . 0.5 آخゲ من الヘゼわيゲ عヴヤ مسンヲわ الらゼヨكヱجキヲ نヤيる بギバ مムらゼيる مゅ يメギ عヴヤ مムらゼيる )تゲヘعれゅ نゅヰئيま)るلヴ خ
 るبゲイわ3ـ في ال  : ギバص( بヤボي )تヤツバيف الヤل في الヨع ラヲヨيل كイن النسボحヨيらصバغ الヤら يムらゼヨق الゼفي ال  れゅらمع ث

)بヨムيる  يヨيゅئيムらゼゅي كالゲسゅلる الバصらيる تゲヘゼ في الゼق الヲヨيصاれ الムらゼヨيヱ る هグا في غيゆゅ الらレわيه مゅ يメギ أラ عキギ الح
 0.5 يل كヲلين( .わاأس

الムらゼヨيる )تヘゼيゲ كيヨيゅئي( تゥゲト الحヲيصاれ الムらゼヨيる محヲわاهゅ من الヤらヨغ ـ بヱ ギバصメヲ الゲسゅلる الバصらيる لヤガヤيる قらل 
  0.25 الバصらي في الゼق الムらゼヨي )تヘゼيゲ كيヨيゅئي( ليحヱコ ゐギاメ اسゆゅトボわ لヤガヤيる بギバ الムらゼヨيる )تヘゼيゲ كゲヰبゅئي( .

 
2  : れゅضيゲヘال ヴヤع るقキゅصヨـ ال 

 ° りキゅم ゆゅغي ヱ キヲجヱ ي فيヤツバي ـ الらصバك الらゼヨال るيレらل ヵゲسيヘي تトيトسم تحケ ضحヲي ヵグل )أ( : الムゼمن ال

Pyrèthre  : أ( حيث ناحظ( るيヤガفي ال メゅバيه فらレت ゐاギحま ギバلك بク ヱ0.25 

 りキゅم ゆゅـ في غيPyrèthre  :يムらゼヨق الゼفي ال るيムらゼヨال れيصاヲالح ンヲわحヨل ゥاゲヅま ゅゼمع الغ ゅヰجゅمギان るイيわل نらء ق
 ヱ يムらゼヨالヤらヨضع الヲغت るصゅガال るعيヲレال るيヲレボال れاらボわسヨال ヴヤي عらصバلك  الク ヵキぽٍفي るيヤツバال るيヤガء الゅゼغ ヴヤبه ع

ヱ تキヲバ لحゅلる اإسゲわخゅء ヱ الるヤツバ  مゅ يメヱゴ تヤボصسゲعラゅ )تヲاتゲ كヲヨنれゅ الヨバل قヤيل( لムن  لヱゴاメ اسゅトボわبゅヰ فヤボわわص
يキゅバ امわصゅصه الヵグ حヨض اأسわيك ヱ الヲムلين ل ヲلين بヲاسま るトنゴيم اأسわيل كヲلين まسわيゲاコتムヘيك اأسわيل كهグا بسらب 

  1مりゲ أخヱ ンゲ هグا مゅ يヘسゲ تヲقف عヤヨيる الボレل الムらゼヨي . 
 りキゅم キヲجヱ في ゅヨレـ  بيPyrèthre  ラء أゅレんわسゅب るボبゅاحل السゲヨس الヘن ゐギن من تحムヨわلم ي コاゲيわسま لينヲيل كわيم اأسゴنま

ヱ مレه اسゲヨわاケ تأثيゲهヱ ゅ  عヤيヱ ゅヰ تレヨع تらんت اأسわيل كヲلين )تゅレفسه( Pyrèthreكヲلين لらんわت مりキゅ تムヘيك اأسわيل 
 0.5 بゅلゅわلي تヲليギ كヲヨنれゅ عヨل أكコ ヱ ゲんيりキゅ سるバ الヤボわص الヤツバي .

 りキゅم ヵـ أPyrèthre  هレم ヱ るيムらゼم ギバب るيヤガل في الヨバال れゅنヲヨك れاゲاتヲمن ت ギيゴت りキゅيコص الヤボわال るバسバヨل ヱ يヤツ りギ
メヲヅأ  . )るيキゲヅ る0.25)عاق  

 
 
°  りキゅم キヲجヱ في ヱ ゆゅفي غي るكゲحヨال るحヲヤال ンヲわمس ヴヤع ゅيゲأج ゆケゅイわل メヱギل جんヨي ヵグال : )ゆ( لムゼمن ال

Pyrèthre : 0.25 حيث ناحظ 
( るبゲイわ1ـــ ال : ) ギバب ヱ لらين قわيヤガل في الヨع ラヲヨل كイنس るيムらゼヨل الらق るيヤガيه الらレت ギレع ヴヤع メギي ゅم るيムらゼヨال メゅボわان

 ゅا مグه ヱ )لينヲيل كわي )اأسらصバغ الヤらヨل الツヘلك بク ヱ るيムらゼم ギバب るيヤخ ヴلま るيムらゼل مらق るيヤمن خ るيらصバال るلゅسゲال
يヘسゲ تゅレقص عキギ الحヲيصاれ الムらゼヨيる ، لムن سゲعラゅ مゅ يメヱゴ الわأثيゲ )اسゲわخゅء الるヤツバ بギバ الヤボわص( بسらب تギخل 

. コاゲيわسま لينヲيل كわيم أسゴنま 0.5 
 るبゲイわـــ ال(ل في 2ボわレت るيらصバال るلゅسゲال ラأ ヴヤع メギي ゅم るيムらゼヨال れيصاヲالح キギع ゲغيわا ي )ゆ( るيヤガيه الらレت ギレع : )

. るيムらゼم ギバب るيヤخ ヴلま ラヲらصバヤئي لゅヰن ネゲヘك من تらゼヨ0.25 ال  
( るبゲイわ3ـــ ال : ) ギバب るيヤガل في الヨع ラヲヨيل كイم تسわي يムらゼヨق الゼلين في الヲيل كわي أسらصバغ الヤらヨن الボح ギバب

 るلゅسゲال ラأ ヱ يムらゼم ギバء بゅゼالغ ンヲわمس ヴヤع りギاجヲわلين مヲيل كわأسゅب るصゅガال れاらボわسヨال ラأ メギي ゅط مボف るيムらゼヨال
  0.5 الバصらيる في الヤガيる قらل مムらゼيる هي الわي تسヨح بゥゲト الحヲيصاれ لヨحヲわاهゅ في الゼق الムらゼヨي .

( るبゲイわ4ـــ ال りキゅن مボح ギバب : )Pyrèthre ゼヨال ケヲヘسヲヘلゅب るمヲسヲヨال ゅي مムらゼヨق الゼفي ال ネゅバاإش ギاجヲع ناحظ ت
  0.5 يメギ أラ تأثيゲهゅ يラヲム في الゼق الムらゼヨي .

( るبゲイわ5ـــ ال : ) りキゅن مボح ギバبPyrèthre  يムらゼヨق الゼل في الイنس るيムらゼヨل الらق るيヤガفي ال メゅバيه فらわن ゐاギحま مع
كヲヨنれゅ عヨل مゅわわليヱ る مسりゲヨわ في الヤガيる بギバ الムらゼヨيヱ る تゅレقص في عキギ الحヲيصاれ الムらゼヨيラクま ، る يわم まفゲاコ الヤらヨغ 

 るيらصバال るلゅسゲال りギي حسب شらصバيالムらゼヨال ギバب るيヤガال ゆゅトボわاس メヱゴفي るئيゅゼاته الغらボわمس ヴヤع ゅهギバت بらんわي ヱ ヱ る
 ギيらヨال ラه( أわهゅمま( هムムヘت ュギع ヱ لينヲيل كわاأس ヅゅゼء نゅボらلك لク ヱ  لヨバال れゅنヲヨك れاゲاتヲت ゅاهヲわمس ヴヤل عイيس

Pyrèthre . コاゲيわسま لينヲيل  كわيم أسゴنま لヨط عら0.5 ث  
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( るبゲイわ6ـــ ال( るبゲイわال ヅヱゲس شヘفي ن : )5 りキゅم ゆゅن في غيムل )Pyrèthre  يلわيم اأسゴنま لヨيط عらんلين مع تヲك
( るبゲイわئج الゅわس نヘل نイنس コاゲيわسま5 りキゅم ラأ ゲسヘي ゅم ، )Pyrèthre . コاゲيわسま لينヲيل  كわيم أسゴنま لヨع ヴヤع ゲثぽت 

0.5  
: ァゅわレわاإس  れاゲゼالح ギيらم ラまPyrèthre  りキゅيコ يقゲヅ ي عنヤツバي ـ الらصバك الらゼヨال ンヲわمس ヴヤع ゅيヰيらレا تゲتأثي ゲثぽي

لヨバل まنゴيم اأسわيل كヲلين まسわيゲاコ نゲヌا لゅゼわبه بレيるわ الゲヘاغيる مع اأسわيل  سヱ るバ مりギ الヤボわص الヤツバي ク ヱلك بらんわيトه
 0.5 كヲلين .

( るضيゲヘال るصح ギكぽي ゅا مグه ヱ 1ـ ) 0.25   
( るضيゲヘي الヘレي ヱ ا 2ـ ) ギيらم ギيゴيPyrèthre   قゼي في الらصバغ الヤらヨال ゴكيゲت ギيゴفي ヵヲヤガال ゥاゲヅاإ りゲهゅド من

   0.25 سるバ الヤボわص الヤツバي ヱ يコ メヲトمレه .تゴيギ الムらゼヨي ヱ يゴيギ عキギ الヲレボاり الヲわヘヨحる مゅヨ يゴيギ كヲヨنれゅ الヨバل ヱ بグلك 
 

  الゴイء الゅんلث :
  x 1.5 = 3 0.5    ـ نギボ اسギガわاュ مらيギ الحぽゼاれ في الメゅイヨ الケゴاعي :

 ギバي ـيレج ヴヤع ギعゅي تسヰبي( فゅイيま ゲأث( るاعيケゴصيل الゅحヨلゅب りケゅツال れاゲゼالح るفحゅムヨل りギجي るボيゲヅ れاゲゼالح ギيらم
. りキヲج れاク ヱ りケゲツわم ゲغي ヱ りゲيらك るيヨムصيل بゅحヨال 

. るائيグالغ るヤسヤا في السヤخ ゐギلي تحゅわلゅب ヱ ンゲاأخ るバفゅレال れاゲゼالح ゅツأي ゲツت ギـ ق 
ك عن ゲヅيق انクケ メゅボわاクهゅ ليゐヲヤ الヲヰاء الヵグ تヘレわسه الゅムئれゅレ الحيヱ る كグلك الヨيロゅ ـ تأثيゲهゅ السらヤي غيゲ الゅらヨشク ヱ ゲل
 ).... ラゅيキヲال ، れاゲحيらال ، ケゅاآب(. 

ـ يゲツ بصحる الゴヨاネケ خゅصる عギレ اسギガわاュ جゲعれゅ قヲيる جギا حيث تصيるら بゅلわسヨم الヵグ يヵキぽ لレゼわج عツاته ヱ مゅゼكل 
. りゲيトخ るسيヘレت 

 x 1.5 = 3 0.5 ين في هグا الメゅイヨ كإجゲاءاヱ れ قゅئيる مصゅحるら اسゅヨバわلゅヰ :تギボيم نصゅئح لأفゲاキ الグ ـ 
 ـ تレイب اسメゅヨバわ الゲイعれゅ الヲボيる خゅصる في الらيれヲ الらاسわيムيる )اسメゅヨバわ عボاني( .

.  りケヱゲツال ギレا عま メゅヨバわااس ヵキゅヘـ ت 
ゅحヨـ الド. りキゅツم るحي れゅレئゅك ュاギガわسゅب れاゲゼحヤل るجيヲلヲيらال るبゲ 

.)ベゅゼレわااس ヱس أヨヤب الレイت( れاギيらヨال ログه ネケاゴヨال メゅヨバわاس ギレع ソゅخ サゅらل ヱ اقيヱ ネゅレاء قギتケـ ا 
. メゅヨバわااس ギバب  りゲشゅらا مギجي ュゅヨحわـ ااس 
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