
ّل  استعمال المادّة و تحويل الطاقة: المجال التعلّمي األو

  مادّة و تحديد مصدرھااستعمال ال: 1الوحدة 

  :وضعیة اإلنطالق
ّة التي تحتاج من أجل ذلك إلى مواد بناء تسمح ببناء خاليا تنمو،  من مظاھر تطور الحیاة، نمو الكائنات الحی

 .ا أعضاء تقوم بوظائف مختلفة في العضويةتتكاثر و تتمايز، لتعطي أنسجة، تشكّل بدورھ

 مظاھر نمو الكائنات الحیة: 1النشاط 

ّة بقدرتھا على النمو :وضعیة اإلنطالق  .تمتاز الكائنات الحی

 ما ھي مظاھر ھذا النمو؟ :اإلشكالیة

 :التقصي

 :مظاھر النمو عند الحیوان - 1
 :12ص  1تحلیل الوثیقة  *

ّن ھذه الوثیقة منحنى ت ّر القامة تبی  .بداللة العمر، عند اإلنسان) الطول(غی
  .سم 82تكون قامة الطفل حوالي : سنة 2عند  -
ّة )تناسب طردي(كلما زاد عمر الطفل زادت قامته : سنة 14إلى  2من  - ّى تبلغ قامته قیمة أعظمی ، حت
  .سنة 14عند العمر ) سم 160حوالي (
ّة  رغم تزايد عمر المراھق،: سنة 18إلى  14من  -  ).سم 160حوالي (تبقى قامته ثابتة و أعظمی

 :12ص  2تحلیل الوثیقة  *
ّر الوزن بداللة العمر، عند اإلنسان ّن ھذه الوثیقة منحنى تغی  .تبی

  .كغ 11يكون وزن الطفل حوالي: سنة 2عند  -
ّى يبلغ وزنه قیمة أعظ)تناسب طردي(كلما زاد عمر الطفل زاد وزنه : سنة 15إلى  2من  - ّة ، حت می
  .سنة 15عند العمر ) كغ 55حوالي(
ّا : سنة 18إلى  15من  -  ).كغ 55حوالي (رغم تزايد عمر المراھق، يبقى وزنه ثابتا و أعظمی

 :استنتاج عام

  
  

 :12ص  3تحلیل الوثیقة  *
لیة ّ  :معلومات أو

  .عند الطفل، تحتوي معظم العظام الطويلة على نسیج غضروفي يسمح بنمو العظام -
ّن العظام من بروتین يدعى تت - ّة فوسفات الكالسیوم(و من أمالح الكالسیوم  العظمینكو  ).خاص
  .على شكل مناطق بیضاء كثیفة Cartilageفي الصور اإلشعاعیة، يظھر الغضروف  -

 )12ص  3الوثیقة ( :مقارنة صور إشعاعیة لیّد طفل و يّد شخص بالغ
 :عند المقارنة، نالحظ

على سطوح العظام و نھاياتھا عند الطفل، بینما تكاد ) تمثّل النسیج الغضروفي(وجود مناطق بیضاء  -
ّل نسیجه الغضروفي إلى نسیج عظمي  .تنعدم ھذه المناطق عند الشخص البالغ، دلیل على تحو

  .تكون أطول عند الشخص البالغ مّما ھي علیه عند الطفلاختالف طول سالمیات األصابع، حیث  -

 :استنتاج

  

ّنة من حیاته  ّرات الكّمیة، و تعرف ھذه )الطفولة و المراھقة(تزداد قامة اإلنسان و وزنه في فترة معی  التغی
.، و الذي يكون غیر عكوسالنموب

ّل النسیج ) ة القامةأي زياد(عند اإلنسان، يحدث النمو الطولي  نتیجة النمو الطولي للعظام، و ذلك بتحو
 .الغضروفي الموجود في نھاية العظام الطويلة إلى نسیج عظمي

األستاذة ب. نورة ج م ع ت



  :بیهتن
ّة  ّل إلى   Ossification" التعظّم"تتّم عملی بارتفاع نسبة أمالح الكالسیوم في النسیج الغضروفي، فیتحو

  ).سنة 20عند حوالي (تنتھي عملیة التعظّم عند نھاية سّن المراھقة . نسیج عظمي

:مظاھر النمو عند النبات - 2

 :13ص  4تحلیل الوثیقة  *
ّر ّن ھذه الوثیقة منحنى تغی ّام تبی  .الوزن الجاف لنبات الطماطم بداللة األي

ّام، يبقى وزن الطماطم منعدما: يوم 38إلى  0من  -   .رغم مرور األي
ّام زاد وزن الطماطم : يوم 104إلى  38من  - ّى يبلغ الوزن )تناسب طردي(كلما زاد عدد األي غ في  400، حت

  .104الیوم 
 .عند النبات سريعانالحظ أّن تزايد الوزن كان 

 .ينمو النبات بحدوث تزايد سريع في وزنه :استنتاج

 :13ص  5تحلیل الوثیقة  *
ّن ھذه الوثیقة صور لمراحل إنتاش بذرة الفول  .تبی

 :عند إنتاش بذرة الفول نالحظ الظواھر التالیة
  .الجذير إلى الخارج و نموه نحو األسفل، ثّم تظھر علیه جذيراتبروز  -
ّة معھا العجز يتبع ذلك تطاول السويقة  - الذي ينتج عن نموه ) البرعم النھائي(شاقولیا نحو األعلى، جار

 .ورقتان صغیرتان
ّا -   .تقلّص حجم البذرة تدريجی

 ".نبیتة"يطلق على مجموع األعضاء التي برزت من البذرة إسم 

  : استنتاج
ّل إلى نباتالموجود في البذرة، ثّم تنمو النبیتة ) الجنین(تنتج النبیتة عن نمو الرشیم   .تدريجیا فتتحو

 :13ص  6تحلیل الوثیقة  *
ّن تغیرات طول نبات الطماطم بداللة األشھر  .ھذه الوثیقة عبارة عن جدول يبی

  ).م 0,10(في شھر مارس، كان طول النبیتة صغیرا  -
ّت األشھر، زاد طول النبتة : من شھر مارس إلى شھر جويلیة - غ طولھا إلى أن يبل) تناسب طردي(كلّما مر

 .م في شھر جويلیة 2,5

  :استنتاج
إلى غاية شھر جويلیة ) بداية الربیع(تنمو نبتة الطماطم طولیا بمرور الزمن، ابتداءا من شھر مارس 

 ).الصیف(

:استنتاج عام

 نورة. ب :األستاذة

.تتمثّل مظاھر النمو عند النبات في زيادة وزنه و زيادة طوله



 عند النباتنمو ال ناطقم: 2 النشاط

 .یارأينا أن من مظاھر نمو النبات، نموه طول :وضعیة اإلنطالق

 ما ھي مناطق النمو الطولي عند النبات؟ :اإلشكالیة

 :التقصي

 :تحديد األعضاء التي تسمح بالنمو الطولي للنبیتة *
ّن تنامي نبیتة البزالء بعد اإلنتاشالتي  14ص  1الوثیقة : السند  .تبی

: التعلیمات
 .األعضاء التي تسمح بنمو النبیتة طولیا حّدد  -1
 .ات تخّص تموضع المناطق المسؤولة عن نمو النبیتةضع فرضیة أو فرضی -2

 :األجوبة
 :تتمثّل ھذه األعضاء في: اتحديد األعضاء التي تسمح بنمو النبیتة طولی -1

 الجذر -  
  الساق -     

 :قد توجد مناطق نمو النبیتة في: وضع فرضیات تخّص تموضع المناطق المسؤولة عن نمو النبیتة -2
  أعلى الجذر - منتصف الجذر             -نھاية الجذر             - 
 أعلى الساق -منتصف الساق           - قاعدة الساق          - 

  :1تجربة  *
أيام من بداية اإلنتاش، نرّش مبید عشبي على نھاية الجذر و  4بعد . نزرع بذور البزالء على وسط معدني

 ).شاھدة( اق لبعض النبیتات الناتجة عن إنتاش ھذه البذور، و نترك النبیتات األخرى على حالھنھاية السا

ّنة في  :المالحظة صور لنبیتتین إحداھما معالجة بمبید عشبي، و  مثّلالتي ت 14ص 2الوثیقة ھي مبی
  .أيام من المعالجة 10، بعد مبید الاألخرى غیر معالجة ب

  .المعالجة بالمبید تةألعضاء النبی يالنمو الطولتوقف  نالحظ -
 ).الشاھدة(غیر المعالجة بالمبید  ةاستمرار نمو أعضاء النبیت بینما نالحظ -

الضرورية في  رغم توفر العناصر الغذائیة(توقف النمو الطولي ألعضاء النبیتة المعالجة بالمبید  :التفسیر
  .مو، و ذلك بسبب تأثرھا بالمبیدراجع إلى توقّف نشاط الخاليا المسؤولة عن الن) الوسط

 .يعود نمو النبات إلى نشاط خاليا موجودة في الجذر و في الساق :استنتاج

  :2تجربة *
تّم تثبیت على قاعه في طبق بتري ) بعد يوم من بداية إنتاشھا( نضع نبیتات ناتجة عن إنتاش بذور البزالء

  .الخارجي ورقة ملیمترية
ثّم نضیف قلیال من الماء . ة قّمة الجذر، خطوط متقاربة، باستعمال الحبر الصینيثّم نرسم، انطالقا من نھاي

 .إلى طبق بتري و نغلفه بغطاء

ّنة في الوثیقة  :المالحظة صور لجذر نبیتة البزالء في مراحل مختلفة من ، التي تمثّل 15ص  3ھي مبی
  .نموه

في منطقة الجذر الموجودة بین القلنسوة و ، نالحظ تباعد الخطوط السوداء )يوم إلى يومین(بعدة مّدة 
  .في المنطقة الوبرية الخطوط متقاربةالمنطقة الوبرية، بینما تبقى 

 .توجد المنطقة المسؤولة عن النمو الطولي للجذر بین القلنسوة و المنطقة الوبرية :استنتاج

ّته :تنبیه  .تقع المنطقة المسؤولة عن النمو الطولي للساق عند قم



  :خالصة

  
 

 نورة. ب: األستاذة

ذلك إلحتوائھما  الجذر، و نھاية قّمة الساق، و تتموضع مناطق النمو الطولي عند النبات عند نھاية قّمة
).اإلنشائي( النسیج المرستیميعلى نسیج يسمح بالنمو يدعى 



 التجديد الخلوي: 3 النشاط

ّض العديد من خاليا الجسم إلى ال :وضعیة اإلنطالق موت، فإّن عددھا يبقى ثابتا نسبیا، دلیل رغم تعر
  .على حدوث تجديد خلوي

  ؟مظاھر التجديد الخلوي و آلیتهما ھي  :اإلشكالیة
  :التقصي

  :التجديد الخلوي - )1
ّن عمر بعض الخاليا عند اإلنسانا 16ص  1الوثیقة : السند   .لتي تبی

  كیف تفّسر الثبات النسبي لعدد الخاليا رغم عمرھا القصیر؟: التعلیمة
ّض الخاليا التالفة :اإلجابة  .يعود ثبات عدد الخاليا إلى تشكّل خاليا جديدة تعو

  :تجديد الكريات الحمراء - )2
  16ص  2الوثیقة : السند

  :التعلیمات
ّة في الشكل وّ ما ھي المك -1   ؟) 1(نات الخلوية المرئی
ّة  -2   ).س(حّدد نشاط الخلی
ّات الدموية الحمراء -3  .حّدد اآللیة التي تسمح بثبات عدد الكري

  :األجوبة
نات الخلوية المرئیة في الشكل  -1 ّ   ):1(المكو

ّھا في مراحل مخ ّات الدموية الحمراء، مختلفة األشكال، دلیل على أن ّة للكري  .من التطور تلفةخاليا أصلی
  ):س(تحديد نشاط الخلیة  -2

ّة إنشائیة للكريات الدموية الحمراء في حالة إنقسام) س(الخلیة  ، ألّن )نالحظ فیھا نواتین( عبارة عن خلی
  .صورة مأخوذة من النخاع األحمر للعظام حیث تنقسم ھذه الخاليا بنشاطال
ّا -3   :ت الدموية الحمراءتحديد اآللیة التي تسمح بثبات عدد الكري

  .ھي اإلنقسام الخلوي للخاليا اإلنشائیة للكريات الدموية الحمراء، على مستوى النخاع األحمر للعظام

ات  على مستوى النخاع األحمر للعظام، تنقسم الخاليا اإلنشائیة للكريات الدموية الحمراء :تنبیه ّ عّدة مر
ّل بعد ذلك إلى ّة، التي تتحو  .كريات دموية حمراء بعد طرحھا للنواة معطیة خاليا وسیطی

  :تجديد خاليا الجلد - 3
ّتة تنزع ) البشرة الخارجیة(تظھر على سطح الجلد  قشور تنفصل باستمرار، ھي عبارة عن خاليا می

ّض بخاليا جديدة  .باستمرار أثناء تنظیف الجلد، و تعو
 ما ھو مصدر ھذه الخاليا الجديدة؟ -س

ّة مشعة، ال تستطیع الخاليا التخلّص منھا بشرةالعمیقة للندخل في الخاليا  :تجربة نقول عن ھذه . ماد
  .Cellules marquees موسومةالخاليا أنھا 

ّنة في الوثیقة : النتائج   17ص  4ھي مبی
ّن ھذه الوثیقة: التحلیل ّر  صور تبی   .الجلد بمرور الزمن بشرة اإلشعاع عبر خالياتطو

ّة المشّعةتمثّل البقع السوداء الخاليا ال    .موسومة بالماد
  .للبشرة )الطبقة المولّدة(نالحظ ظھور اإلشعاع في الطبقة العمیقة : 1عند ز -
  .منھا نالحظ ظھور اإلشعاع في الطبقة المتوسطة من البشرة، و تناقصه في الطبقة العمیقة: 2عند ز -
 .و تناقصه في الطبقة المتوسطة للبشرة،) الخارجیة(نالحظ ظھور اإلشعاع في الطبقة السطحیة : 3عند ز -
يدّل انتقال اإلشعاع من الطبقة العمیقة إلى الطبقة السطحیة للبشرة على حركة الخاليا الموسومة  *

  .باتجاه السطح
  :استنتاج

تدعى ھذه الظاھرة . يتّم تعويض الخاليا السطحیة التالفة للبشرة بخاليا جديدة تنشأ عن الطبقة المولّدة
  .يالتجديد الخلوب

تنشأ الخاليا الجديدة عن تضاعف الخاليا القاعدية الموجودة في الطبقة المولّدة، و يتّم ھذا التضاعف 
  ).Mitoseمیتوز ( اإلنقسام  الخیطي المتساويبظاھرة 

ّة تدعى ب إنقساميحدث التجديد الخلوي بفضل : استنتاج عام  .الخاليا اإلنشائیةخاليا خاص



 النمو اتآلی: 4 النشاط

 .ورتنمو الجذور طولیا نتیجة نشاط مناطق موجودة في نھاية قّمة الجذ :عیة اإلنطالقوض

ّز نشاط ھذه القممما ھي  :اإلشكالیة  ؟اآللیات الخلوية التي تمی

 :التقصي

ّن صورة مجھرية لمقطع طولي  18ص  1الوثیقة : 1السند  ّن(التي تبی  في نھاية قّمة جذر نبات الجوثن) ملو
  صف الخاليا التي تظھر في المقطع، و ماذا تستنتج؟: التعلیمات

 :اإلجابة
 :وصف الخاليا التي تظھر في المقطع *
  .خاليا كبیرة لكن قلیلة العدد، بھا أنوية في حالة راحة )أسفل النقطة أ( القلنسوةنالحظ على مستوى  -
ّةالنالحظ على مستوى  - أة،  العدد،ثیرة صغیرة، كخاليا ) أعلى النقطة أ( منطقة المرستیمی ّ ذات أنوية مجز

ّھا في حالة إنقسام   .دلیل على أن
ّة إلى انقسامات نشطةينمو الجذر نتیجة : استنتاج * ّض الخاليا الموجودة في المنطقة المرستیمی  .تعر

   18ص  2الوثیقة : 2السند 
 و ماذا تستنتج؟ 2حلّل منحنیي الوثیقة : التعلیمات

 :اإلجابة
 :1تحلیل المنحنى  *

ّر معّدل تكاثر الخاليا في نھاية الجذر، بداللة بعد منطقة اإلستطالة عن النقطة    ).أ(يمثّل ھذا المنحنى تغی
ّه رغم تزايد البعد يبقى معّدل )أ(من النقطة  القريبة جّدافي المنطقة : ملم 0,6إلى  0,2من  - ، نالحظ أن

  ).4,5(تكاثر الخاليا شبه ثابت و كبیر 
، نالحظ تزايد معّدل تكاثر الخاليا بتزايد )أ(من النقطة  القريبةفي ھذه المنطقة : ملم 0,8إلى  0,6من  -

ّى يبلغ معّدل )تناسب طردي(البعد  ّة ، حت   .ملم 0,8عند البعد ) 5,5(تكاثر الخاليا قیمة أعظمی
ّى )سيتناسب عك(نقص معّدل تكاثر الخاليا ) أ(كلّما زاد البعد عن النقطة : ملم 1,8إلى  0,8من  - ، حت

  .ملم 1,8تكاثر الخاليا عند البعد ينعدم معّدل 
 .، يبقى معّدل تكاثر الخاليا منعدما)أ(مھما زاد البعد عن النقطة : ملم 1,8بعد  -

: 2تحلیل المنحنى  *
ّر طول الخاليا في نھاية الجذر، بداللة بعد منطقة اإلستطالة عن النقطة    ).أ(يمثّل ھذا المنحنى تغی

ّه رغم تزايد البعد: ملم 2إلى  0,5من  - و ) µ 10حوالي (صغیرا  الخالياطول يبقى  ) أ(عن النقطة  نالحظ أن
  .ثابتتقريبا 

ّى يبلغ الطول ) تناسب طردي(زاد طول الخاليا ) أ(كلّما زاد البعد عن النقطة : ملم 5,5إلى  2من  -  µحت
 .ملم 5,5عند البعد  110

 :استنتاج عام

 .التي تمثل صور مجھرية لتطور البنیات الخلوية في مستوى القمة النامیة للجذر 19ص  3الوثیقة : 3السند 
  : التعلیمات

  و ماذا تستنتج؟ 1،2،3في مستويات الجذر المرقّمة بـ قارن البنیات الخلوية المالحظة  -1
  .حّدد اآللیات الخلوية المتتالیة في نشاط المرستیم الجذري -2
  من النتائج السابقة؟ ماذا تستخلص -3

أي تنقسم (في المنطقة التي تلي القلنسوة مباشرة، تكون الخاليا صغیرة لكن معّدل تكاثرھا كبیر 
ّى تتوقف تماما). بنشاط  ثّم كلما ابتعدنا أكثر عن القلنسوة، زاد طول الخاليا و نقص معّدل تكاثرھا حت

 .عن اإلنقسام



  :اإلجابة
 :1،2،3البنیات الخلوية المالحظة في مستويات الجذر المرقّمة بـ مقارنة  -1

 3في المستوى  2في المستوى  1في المستوى 
 خاليا صغیرة في حالة إنقسام -

عوضا عنھا نالحظ (غیاب النواة  -
 )خیوط تدعى الصبغیات

  فجوات شبه منعدمة -

 في حالة راحة خاليا صغیرة -

 وجود نواة ضخمة -

 فجوات عديدة و صغیرة متجمعة-
  )انتقالیةمرحلة (

في  خاليا متطاولة، كبیرة الحجم -
  حالة راحة

 وجود نواة صغیرة نسبیا -

فجوات عديدة و كبیرة نسبیا  -
 )ناتجة عن اندماج الفجوات الصغیرة(

 :استنتاج

  
  

ّات في لتتمثّ : تحديد اآللیات الخلوية المتتالیة في نشاط المرستیم الجذري -2  :ھذه اآللی
  ).باإلنقسام الخلوي( تضاعف الخاليا -أ 
 ).نتیجة التغذية و تركیب مواد عضوية(، أي نموھا ياتزايد أبعاد الخال -ب 

 :ستخالصاإل -3

 
 
 

  :خالصة

  

 :الصیغة الصبغیة لخاليا الجذور* 
ّة من  ّزة للنوع خاليا الجذر نفس العدد و نفس األنماطنجد في كّل خلی ّات الممی   .من الصبغی

ّات على شكل أزواج تتواجد ھذ ّة )نسختینالصبغیات  نمط منحیث يوجد لكل (ه الصبغی ، فنقول أّن الخلی
ّة ّة الصیغة الصبغی . ، حیث ن ھو عدد أنماط الصبغیاتن2و نرمز لھا بـ  ثنائی

ّة لخاليا البصل ھي  :مثال أنماط من الصبغیات، و  8أي يوجد في كّل خلیة بصل ، 16= ن 2الصیغة الصبغی
  .لكّل نمط نسختین

، فھي ن صبغيالتي تحتوي على  الخاليا التكاثريةن صبغي، ماعدا 2 تحتوي كّل خاليا العضوية على :تنبیه
ّة  .أحادية الصیغة الصبغی

 نورة. ب: األستاذة

  ، فتدفع نحو نحو )ناتجة عن اإلنقسام الخلوي(تتشكّل في المنطقة المرستیمیة للجذر خاليا جديدة 
)بفضل التغذية و تركیب المواد(منطقة اإلستطالة حیث تتوقف الخاليا عن اإلنقسام و تبدأ في النمو طولیا 

ة قّمة الجذر، أعلى القلنسوة، حیث توجد تتوضع المنطقة المسؤولة عن النمو الطولي للجذر في نھاي
ّة ّة، ھي الخاليا المرستیمی  .خاليا غیر متمايزة، ثنائیة الصیغة الصبغی

ّة لتعطي خاليا جديدة ّ ھذه الخاليا بعّدة انقسامات خیطی   .تمر
ھي  ، ثّم تدفع ھذه الخاليا إلى منطقة أعلى)في منطقة اإلستطالة(تنمو الخاليا الجديدة و تتطاول 

ّنةمن ّص في وظائف معی ّر شكل الخاليا أي تتمايز لتتخص .طقة التمايز، حیث يتغی

ّة(ينتج النمو عن تكاثر الخاليا و تزايد أبعادھا  ).نتیجة التغذية و تركیب الماد



 تحويل الطاقةاستعمال المادة و : 1المجال التعلمي 

 تحويل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في األغذية: 2الوحدة التعلمیة 

، و يتطلب ھذا التركیب )مثل البروتینات(يتطلب نمو الكائنات الحیة تركیب مواد عضوية  :وضعیة اإلنطالق
  .طاقة

  یب المادة أثناء النمو؟ما ھو مصدر الطاقة الضرورية لترك :اإلشكالیة
  :التقصي

 التنفس: 1النشاط 

 فما ھي مظاھر التنفس؟. التنفس ظاھرة حیوية ھامة تسمح بإنتاج الطاقة

 :المظاھر الخارجیة للتنفس - 1
 52ص  1نحضّر التركیبین التجريبیین الممثلین في الوثیقة  :1تجربة 

ةبوجود بذور منتشة، نالح ):أ(في التركیب التجريبي *  ّ  :ظ بعد مد
 .تعكّر ماء الجیر - 
ّن -   .، في األنبوب المعكوفارتفاع مستوى الماء الملو

  : التفسیر
، الذي ارتفعت نسبته في الوسط نتیجة طرحه من طرف البذور CO2يعود تعكر ماء الجیر إلى تثبیته لغاز  -

 .المنتشة
Ca (OH)2  +  CO2                                  Ca CO3  +  H2O 

  ماء الجیر    غاز الفحم                 كربونات الكالسیوم     ء    ما      
ّن في األنبوب إلى حدوث نقص في الضغط داخل األنبوب، نتیجة اختفاء  - يعود ارتفاع مستوى السائل الملو

نة لھواء األنب ّ  .وبإحدى الغازات المكو
ل األنبوب، فنالحظ إنطفاءه، دلیل على لمعرفة طبیعة الغاز المختفي، ندخل بسرعة عود ثقاب مشتعل داخ

 .، الذي امتصته البذور المنتشةO2أنّ الغاز المختفي ھو 
   :استنتاج

ّى بـ CO2و طرح  O2تقوم البذور المنتشة بامتصاص    ".المبادالت الغازية التنفسیة"، و ھذا ما يسم
الذي يتكثف على الجدران الباردة لألنبوب الذي توجد فیه ) H2O(، طرح بخار الماء  CO2يرافق طرح  :تنبیه

  .البذور المنتشة، مشكّال قطیرات ماء

ة ):ب(في التركیب التجريبي *  ّ  :بوجود بذور جافة، نالحظ بعد مد
 .CO2عدم تعكر ماء الجیر، دلیل على أنّ البذور الجافة لم تطرح  - 
ّن -      .O2البذور الجافة لم تمتص ، دلیل على أنّ عدم ارتفاع مستوى السائل الملو

 ).ألنھا في حالة عطالة فیزيولوجیة(ال تقوم البذور الجافة بمبادالت غازية تنفسیة  :استنتاج

بذور منتشة، بینما نضع ) أ(نضع في الزجاجة . مزودتین بمحرار Thermos نأخذ زجاجتي ترموس :2 تجربة
  ] 52ص  2الوثیقة [ .بذور جافة) ب(الزجاجة في 

ّر درجة : المالحظة ة، نالحظ ارتفاع درجة الحرارة في الزجاجة الحاوية على بذور منتشة، بینما ال تتغی ّ بعد مد
  .في الزجاجة الحاوية على بذور جافةالحرارة 
رية من طرف البذور المنتشة، فقط دلیل على تحرير طاقة حرا) أ(ارتفاع درجة الحرارة في الزجاجة : التحلیل

ر طاقة حرارية ّ   .على عكس البذور الجافة التي ال تحر
ر البذور المنتشة طاقة حرارية: استنتاج ّ  .أثناء التنفس، تحر
 :خالصة

، و تحرير طاقة )H2O(و بخار الماء  CO2و طرح غاز  O2تتمثل المظاھر الخارجیة للتنفس في امتصاص غاز 
 .حرارية

األستاذة ب. نورة ج م ع ت



 :استھالك المادّة العضوية - 2

  :53ص  4و  3المقارنة بین الوثیقتین  *
 .انعات النشوية سلیمة و كاملةتكون الص: في بذور الفاصولیاء غیر المنتشة - 
 .تكون الصانعات النشوية متآكلة: في بذور الفاصولیاء المنتشة - 

 .أثناء اإلنتاش يتم استھالك مدخرات البذرة: استنتاج

 ":الحیاة النشطة"و  "الحیاة البطیئة"الصورة التي تتواجد علیھا الطاقة في البذرة في مرحلتي  *
  .طاقة كیمیائیة كامنة :أثناء الحیاة البطیئة -
 .طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال: أثناء الحیاة النشطة -

ّ النبیتة، بداللة الزمن *  :رسم منحنى يمثّل تغیرات الوزن الجاف للبذرة ثم

ّن  ّتغیرات المنحنى يبی وزن الجاف للبذرة ثم
  ).بوجود الضوء(النبیتة، بداللة الزمن     

ّن تفسیر المنحنى الذي  * ّ النبیتة، بداللة الزمن منحنى يبی  ):بوجود الضوء(تغیرات الوزن الجاف للبذرة ثم

لغذائیة بمرور الزمن، دلیل على استھالك المدخرات ا للبذرةنالحظ تناقص الوزن الجاف : أيام 10إلى  0من  -
إلى مواد عضوية ) بمساعدة أنزيمات نوعیة(الجنین بإماھة ھذه المدخرات حیث يقوم  الموجودة فیھا،

يستعمل جزء منھا في بناء مادة حیة جديدة تساعده على النمو، بینما يستعمل الجزء اآلخر إلنتاج بسیطة، 
 .الخلويةالطاقة الالزمة لتركیب المادة الحیة الجديدة و لحدوث اإلنقسامات 

 ).غ 70(يصل الوزن الجاف إلى أدنى قیمة له : أيام 10= عند ز  -

، حتى يفوق الوزن اإلبتدائي للبذرة، بمرور الزمن للنبیتةنالحظ تزايد الوزن الجاف : يوم 20إلى  10من  -
ور األوراق بقیامھا بالتركیب الضوئي، و ھذا بعد ظھ دلیل على أنّ النبیتة قامت بتركیب مواد عضوية جديدة

 ).أي أصبحت النبیتة ذاتیة التغذية(الخضراء 

  : استنتاج
أثناء اإلنتاش، يتم استھالك المواد العضوية المدخرة في البذرة، إلى أن تصبح النبیتة الناتجة عن اإلنتاش 

  .العضوي بنفسھا قادرة على صنع غذاءھا

 20 15 10 5 0 )أيام(الزمن 

ّ الوزن الجاف للبذرة ثم
 )غ(النبیتة 

100 80 70 80 125 

غ 20

أيام 5



 :مصدر الطاقة الناتجة عن التنفس - 3
 :إلیك الوثیقة التالیة

د مقر الطاقة الكیمیائیة الكامنة في مادة بمقارنة بنی -1 ّ ات مادة األيض و المواد الناتجة عن ھدمھا، حد
  .األيض

ّ جز -2 رة ما ھي إال ّ ء من الطاقة اإلجمالیة الموجودة في مادة األيض، إذا علمت أنّ الطاقة الحرارية المحر
رة ّ د مصیر الجزء الباقي من الطاقة المحر ّ   .حد

ّف عملیة التنفس و اكتب المعادلة اإلجمالیة التي تلخصھا -3  .انطالقا من معطیات الوثیقة السابقة، عر

  :األجوبة
ّن من سلسلة كربونیة ذات (بالمقارنة بین بنیة مادة األيض  -1 و بنیة المواد الناتجة عن ) C6الغلوكوز المكو

 الروابط الكیمیائیةالكامنة في مادة األيض ھي الطاقة الكیمیائیة  ، نستنتج أنّ مقر)H2Oو  CO2(ھدمھا 
  .بین ذرات الكربون فیما بینھا، و أيضا بین ذرات الكربون و ذرات الھیدروجین

ر الطاقة الكیمیائیة التي كانت مخزنة فیھا كسر الروابط الكیمیائیةعند  ّ   .الموجودة في مادة األيض، تتحر

رة -2 ّ   :مصیر الجزء الباقي من الطاقة المحر
، تستعمل من طرف الخلیة في مختلف )ATP(ھذا الجزء عبارة عن طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال 

  .إلخ...بناء مواد عضوية جديدة، التضاعف الخلوي : مثل ،نشاطاتھا الحیوية

 :تعريف التنفس -3
ّة األيض  ّ خاللھا ھدم كلّي لماد ، O2بوجود في الخلیة، ) مادة عضوية بسیطة(التنفس ظاھرة حیوية يتم

يرافق . لغرض تحويل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في مادة األيض إلى طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال و حرارة
 .H2Oو   CO2 ھذا الھدم طرح مواد ال عضوية ھي 

 :المعادلة اإلجمالیة للتنفس

 أنزيمات تنفسیة 
 C6 H12 O6  +   6 O2  +  6 H2O  12 H2O  +  6 CO2  +  E 

  غلوكوز   كسجینوماء    غاز األ  ماء  طاقة   غاز الفحم  

األستاذة ب. نورة



ّر: 2 النشاط  التخم

ّة يمك ّة المجھري و أيضا لبعض أنسجة الكائنات الحیة متعددة الخاليا، ) بكتیريا، خمائر(ن لبعض الكائنات الحی
ّى غي غیاب  ّل الطاقة الكیمیائیة الكامنة إلى طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال، حت  .O2أن تحو

 ؟O2كیف يتم إنتاج الطاقة الكیمیائیة القابلة لإلستعمال، في غیاب 

  )مPasteur )1857 :باستورتجربة 
) ب(و ) أ(في وسطین  )فطر مجھري وحید الخلیة(من خمیرة الجعة ) غ 2(زرعت كمیتان متساويتان 

ّ أنّ   :يحتويان على نفس الوسط المغذي، إال
 )وسط ھوائي(غني بغاز األوكسجین ) أ(الوسط  -
)وسط الھوائي(عديم غاز األوكسجین ) ب(الوسط  -
-

ّنة في :النتائج  :الجدول التالي ھي مبی

 )ب(الوسط   )أ(الوسط   المواد المستھلكة أو المنتجة
  ةككمیة الغلوكوز المستھل

  المستھلك O2حجم 
  المنتج CO2حجم 

  ةكمیة اإليثانول الناتج
 كمیة الطاقة الحرارية الناتجة

  كتلة الخمیرة الناتجة

  غ 1
  ل 0,75
  ل 0,74

  غ 0
 كیلوجول 1722

  غ 0,6+ غ  2

  غ 1
  ل 0

  ل 0,24
  غ 0,46

  كیلوجول 79
 غ 0,02+ غ  2

  .قارن نتائج التنفس و التخمر عند خمیرة الجعة -1
ّل علیھا و ماذا تستنتج؟ -2 ر النتائج المحص ّ   فس
ّم تعريفا لظاھرة التخمر، و اكتب المعادلة اإلجمالیة التي تلخصھا -3 .اعتمادا على ما سبق، قد

  :األجوبة
 :عند خمیرة الجعةمقارنة نتائج التنفس و التخمر  -1
  .الھوائي و الالھوائي كمیة الغلوكوز المستھلكة من طرف الخمیرة ھي نفسھا في الوسطین -
  .في الوسط الالھوائي O2في الوسط الھوائي، بینما لم تستھلك  O2استھلكت الخمیرة  -
ا ھو علیه في المنتج في الوسط الھوائي أكبر ممّ  CO2في كال الوسطین، لكن حجم  CO2أنتجت الخمیرة  -

 .الوسط الالھوائي
  .أنتجت الخمیرة إيثانول في الوسط الالھوائي، بینما لم تنتجه في الوسط الھوائي -
ا  - ّ أنتجت الخمیرة طاقة حرارية في كال الوسطین، لكن كمیة الحرارة المنتجة في الوسط الھوائي أكبر مم

  .ھي علیه في الوسط الالھوائي
ا ھي علیه في الوسط الخمیرة في الوسطین نمت - ّ ، لكن كتلتھا الناتجة في الوسط الھوائي أكبر مم

 .الالھوائي

ّل علیھا -2 :تفسیر النتائج المحص
ّ ذلك باستعمال الطاقة الناتجة عن ھدم الغلوكوز ّ زيادة كتلة الخمیرة على نموھا و تكاثرھا، و تم   .تدل

 التنفسنّ الطاقة الناتجة عن ھدم الغلوكوز بعملیة نمو و تكاثر الخمیرة كان شديدا في الوسط الھوائي أل -
  .في الوسط O2قامت الخمیرة بالتنفس نظرا لتوفر  .كانت كبیرة

 خمرالتھوائي ألنّ الطاقة الناتجة عن ھدم الغلوكوز بعملیة الفي الوسط الضعیفا نمو و تكاثر الخمیرة كان  -
 .الوسطفي  O2 غیابنظرا ل خمرقامت الخمیرة بالت. قلیلة كانت

  ".التخمر الكحولي"بـ ، لھذا يدعى)كحول إثیلي(التخمر إيثانول  ھذا نتج عن
ّة عضوية طاقوية إذن، في الوسط الالھوائي لم يھدم الغلوكوز كلیا، لھذا كانت كمیة الطاقة . اإليثانول ماد

 .المنتجة قلیلة



  :استنتاج
ي إلى تحرير طاقة، إالّ أنّ الطاقة المنتجة في ، فإنّ ھدم الغلوكوز يؤدّ )ھوائي أو الھوائي(مھما كان الوسط 

  ).بعملیة التخمر(أكبر من الطاقة المنتجة في الوسط الالھوائي  )بعملیة التنفس(الوسط الھوائي 

  :تعريف التخمر -3
ّ خاللھا ھدم  ّة األيض في الخلیة،جزئي التخمر ظاھرة حیوية يتم  جزئي تحويلفیحدث ، O2 في غیاب لماد

ا باقي الطاقة .یمیائیة الكامنة في مادة األيض إلى طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال و حرارةلطاقة الكل ّ ، أم
  ).اإليثانول: مثال(فیبقى مخزنا في المادة العضوية الناتجة عن التخمر 

ة أنواع من التخمرات :تنبیه ّ   )...زبدي( وتیريتخمر كحولي، تخمر لبني، تخمر ب: نجد في الطبیعة عد

 :خمر الكحوليلة اإلجمالیة للتالمعاد

 أنزيمات 
C6 H12 O6  2 CO2  +  2 C2 H5 OH  +  E  

غلوكوز طاقة  إيثانول          غاز الفحم  

  :خالصة

  

 مخطط مقارن لنتائج التنفس و التخمر

 نورة. ب: األستاذة

طاقة الكیمیائیة الكامنة في المغذيات العضوية إلى تسمح بتحويل الالتنفس و التخمر ظواھر حیوية 
.طاقة كیمیائیة قابلة لإلستعمال من طرف الخلیة



 نورة. ب: األستاذة :...................... ثانوية

 تحويل المادة و تدفق الطاقة في نظام بیئي: 2المجال 

  :وضعیة اإلنطالق
ّل المتمثل في النباتات  في النظام البیئي، يتم انتقال المادة العضوية و ما تخزنه من طاقة، من المنتج األو

 .إلى بقیة الكائنات المستھلكة) التي تقوم بالتركیب الضوئي(الیخضورية 
  :اإلشكالیة

 دخول الطاقة الضوئیة في العالم الحي؟كیف يتم  -
 كیف يتم تحويل المادة و الطاقة في نظام بیئي؟ -

 دخول الطاقة الضوئیة في العالم الحي: 1الوحدة 

  :وضعیة اإلنطالق
للنباتات الیخضورية القدرة على تركیب المادة العضوية انطالقا من مواد معدنیة بسیطة، و ذلك باستعمال 

  .الممتصة من طرف الیخضورالطاقة الضوئیة 
  :اإلشكالیة

لیة الالزمة لتركیب المادة العضوية، و ما ھي العناصر النسیجیة  ّ ّ النباتات الخضراء المواد األو من أين تستمد
  التي تنقلھا؟

 التغذية عند النبات األخضر - 1

  :تذكیر بالمكتسبات القبلیة
 .أخضر مثّل على رسم تخطیطي، بواسطة أسھم، تغذية نبات :1س

  :1ج

ّن تغذية نبات أخضر ط يبی ّ  رسم تخطیطي مبس

لیة التي تحتاجھا؟ :2س ّ ّ النباتات الخضراء المواد األو  من أين تستمد
ّھا من الوسط الخارجي :2ج   .تستمد

 ماذا يمثّل الماء و األمالح المعدنیة التي يمتصھا النبات من التربة؟ :3س
  ).صالنسغ الناق(يمثّل النسغ الخام   :3ج



 العناصر النسیجیة لنقل النسغ الخام: 1النشاط 
  :وضعیة اإلنطالق

عن طريق الجذور، بفضل األوبار ) الماء و األمالح المعدنیة(النسغ الخام معظم النباتات الخضراء  تمتص
ّة ّ ينتقل النسغ الخام إلى األجزاء الھوائیة من النبات. الماص  .عبر األوعیة الخشبیة ،ثم

  :اإلشكالیة
ّ من األوبار الماصة و األوعیة الخشبیة؟  ما ھي بنیة كل

  :التقصي
  :68ص  1استغالل الوثیقة 

 وعاء لحائي - 6ضوء         -CO2     5غاز  - O2       4غاز  -3      وعاء خشبي -2وبرة ماصة       -1:  البیانات

 :68ص  2استغالل الوثیقة 
ّة        وصف بنیة الوبرة الماصة  إنجاز رسم تخطیطي لوبرة ماص

ّن  الفحص المجھري أنّ الوبرة الماصة عبارة عن يبی
ّن من سیتوبالزم تسبح  خلیة بشرية متطاولة، تتكو

ّ السیتوبالزم . فیه نواة و فجوة عصارية كبیرة يحد
  .من الخارج غشاء سیتوبالزمي و جدار سلیلوزي

الماصة بالخاليا المجاورة لھا عن  تلتصق الوبرة
نة من مادة البكتین(طريق صفیحة وسطى  ّ  ).مكو

 :69ص  4استغالل الوثیقة 
ّن أوعیة الخشب باألحمر: المالحظة   .نالحظ تلو

عموديا باتجاه األجزاء الھوائیة من النبات، ) النسغ الخام(و األمالح المعدنیة  مقر انتقال الماء: اإلستخالص
  .الخشبھي أوعیة 

 :69ص  5استغالل الوثیقة 
 .في األسطوانة المركزية للجذر تقع األوعیة الخشبیة: تحديد موقع األوعیة الخشبیة في الجذر -
  : تعلیل اختالف قطر األوعیة الخشبیة -

 .كلما زاد عمر النبات زاد قطر األوعیة الخشبیة المتشكلة، مما يسمح بانتقال كمیة أكبر من النسغ الخام

 80رسم ص : صف الوعاء الخشبيو
ّن الوعاء الخشبي من خاليا متطاولة، متوضعة فوق بعضھا البعض، و قد زالت جدرانھا العرضیة و  يتكو

" الخشبین"، فال تبقى سوى الجدران السلیلوزية الجانبیة التي تترسب علیھا مادة السیتوبالزم و النواة
 .فتصبح سمیكة) Lignineاللغنین (

 :خالصة
، و ھي متواجدة عند معظم النباتات الترابیة في نھاية الجذر، النسغ الخامبار الماصة ھي مقر امتصاص األو

  ".المنطقة الوبرية"في منطقة تدعى 
بنتقل النسغ الخام أفقیا إلى غاية األسطوانة المركزية، حیث توجد األوعیة الخشبیة التي بعد اإلمتصاص، 

  ).الساق، األوراق(اء النبات ستقوم بنقله عموديا نحو مختلف أجز

ّن بنیة الوبرة الماصة . ت. ر )بالمجھر الضوئي(يبی

األستاذة ب. نورة



 مصدر الكربون في المادّة العضوية: 2 النشاط

  :وضعیة اإلنطالق
 .عضوي و معدني: في شكلین..) في التربة، الھواء، الماء، جسم الكائنات الحیة(يوجد الكربون في الطبیعة 

  :اإلشكالیة
 لنبات األخضر؟ما ھو مصدر الكربون الموجود في المادة العضوية التي يركّبھا ا

 :التقصي

 70ص  1استغالل الوثیقة 
المعدني، و تزويد جزء آخر بھواء   CO2يعتمد التركیب التجريبي على تزويد جزء من النبات بھواء غني بـ  -

 .CO2خالي من 
ّ استعمال محلول البوتاس لتخلیص الھواء من  - ّ  CO2تم الموجود في   CO2، حیث يمتص ھذا المحلول كل

  .الھواء
ّ استعمال ماء الجیر للتأكد من أنّ الھواء قد أصبح خالیا من  - في ھذه التجربة يبقى ماء الجیر صافیا . CO2تم
ّا من طرف البوتاس(  CO2دلیل على أنّ الھواء خالي من ) ال يتعكر( ّ كلی  ).الذي امتص

 :70ص  3و  2استغالل الوثیقتین 
  :تفسیر النتیجتین

اة بھواء  - ّ ّن الورقة: CO2خالي من الورقة المھو باألزرق البنفسجي عند معاملتھا بماء الیود، دلیل  عدم تلو
 . في الھواء  CO2نظرا لغیاب  )مادة عضوية( لم تقم ھذه الورقة بتركیب النشاء. على غیاب النشاء فیھا

اة بھواء غني بـ  - ّ ، دلیل على الیودعند معاملتھا بماء  األزرق البنفسجيب الورقة نتلوّ : CO2الورقة المھو
 . في الھواء  CO2نظرا لتوفر  )مادة عضوية( قامت ھذه الورقة بتركیب النشاء. احتوائھا على نشاء

ّ تركیب مواد عضوية إالّ بوجود (ضروري لتركیب المواد العضوية  CO2: استنتاج  ).CO2ال يتم

 :71ص  5و  4استغالل الوثیقتین 
  :شرح التجربة *
 ).14Cبه (مشع  CO2أخضر لھواء غني بـ تعريض و رقة نبات  -
 .إجراء تصوير إشعاعي ذاتي -

  :تعلیل ظھور اإلشعاع على مستوى الورقة و باقي أجزاء النبات *
ّ ھذه النتائج على إدماج  ّ استعمال  *CO2تدل في تركیب المادة  *CO2ضمن المادة العضوية، أي تم

 .إلى مختلف أجزاء النباتالعضوية، التي انتقلت بعد ذلك مع النسغ الكامل 

 :خالصة

المعدني المتوفر في الوسط  CO2 الكربون الموجود في المادة العضوية ھوالداخل في تركیب مصدر الكربون 

 .ه النباتات المائیة من الماءمن الھواء، بینما تمتص CO2تمتص النباتات الھوائیة :تنبیه

األستاذة ب. نورة



 دراسة الثغور الورقیة: 3النشاط 
  :نطالقوضعیة اإل

ھو مصدر الكربون الداخل في تركیب المادة العضوية التي تركّبھا أنسجة يخضورية داخلیة  CO2رأينا أنّ 
 .موجودة في النبات األخضر

  :اإلشكالیة
 ؟إلى داخل األنسجة عند النبات األخضر CO2ھو المدخل الذي يعبر منه ما ھو 

  :التقصي
 :المالحظة المجھرية للثغور *

زع قطعة صغیرة من بشرة ورقة نباتیة خضراء، و نضعھا في قطرة ماء بین صفیحة و ساترة، و نن: تجربة
  .نفحصھا بالمجھر الضوئي

  72ص  1أنظر الوثیقة  :المالحظة
ّن من خلیتین كلويتي الشكل ھما  ، و اللتان تحصران "الخلیتان الثغريتان الحارستان"نالحظ ثغر مفتوح، مكو

  ".ثغرفتحة ال"بینھما فتحة ھي 
 .تحتوي الخلیتان الثغريتان الحارستان على عدد كبیر من الصانعات الخضراء

   :73 -72ص  3و  2استغالل الوثیقتان  *
ّن من: تحديد مكونات الثغر - ّن المقطع في الثغر أنه يتكو خلیتین ثغريتین حارستین، فتحة الثغر و غرفة : يبی

 .تحت ثغرية
 ):ب(و ) أ(المقارنة بین الشكلین  -

ّن ثغر مفتوح، يقوم بالمبادالت الغازية الیخضورية): أ(الشكل     .يبی
ّن ثغر مغلق، ال يقوم بالمبادالت الغازية الیخضورية): ب(الشكل    .يبی

  :73ص  5و  4استغالل الوثیقتان  *
ا قبل الثامنة . الیخضورية لقیامھا بالمبادالت الغازية) سا 16سا إلى  8(تنفتح الثغور خالل ساعات النھار  - ّ أم

  .و بعد الرابعة مساءا، فإنّ الثغور تكون مغلقة فال تقوم  بالمبادالت الغازية الیخضورية صباحا
ّ عندما تكون الثغور مفتوحة، و يتوقف دمج  CO2دمج  -  عندما تكون الثغور مغلقة CO2في المادة العضوية يتم

نسجة الداخلیة للنبات لكي يدمج بعد ذلك في المادة العضوية إلى األ CO2تسمح الثغور بدخول : استنتاج
  .المركبة أثناء التركیب الضوئي

 :خالصة

ّ نفوذ   .إلى األنسجة الداخلیة للنبات عبر الثغور، التي تكون مفتوحة في النھار و مغلقة في اللیل CO2يتم
ّن الثغ   .غريةخلیتین ثغريتین حارستین، فتحة الثغر و غرفة تحت ثر من يتكو

األستاذة ب. نورة



 التركیب الضوئي: 4النشاط 
  :وضعیة اإلنطالق

انطالقا من مواد ...) نشاء، سكروز ( أثناء التركیب الضوئي، تقوم النباتات الیخضورية بتركیب مواد عضوية
  .معدنیة، و ھذا باستعمال الطاقة الضوئیة

  :اإلشكالیة
ّض للضوء يركّب موا  ؟د عضوية أثناء التركیب الضوئيكیف يمكن إثبات أنّ النبات الیخضوري المعر

  :التقصي
 :اإلظھار التجريبي لتركیب النشاء عند النباتات الیخضورية -1

  74ص  :تجربة
مغروس في أصیص، و نغطي إحدى أوراقه بورق أسود لمنع وصول الضوء  )مثال جیرانیوم( أخضر نحضر نبات -

ة  ّ ّضة للضوء لعد   .ساعاتإلیھا، بینما نترك األوراق الباقیة معر
ة  - ّ ّضة للضوء و نضعھما في ماء يغلي لمد  5بعد ذلك، ننزع الورقة المغطاة و إحدى األوراق التي كانت معر

 ).لقتل الخاليا و توقیف جمیع نشاطاتھا الحیوية(دقائق 
ّ ننقل الورقتین إلى كحول - ة  )90°( ثم ّ   ).األصبغة الیخضورية إلزالة(دقیقة  15يغلي و نتركھما فیه لمد
ّ منھما في علبة بتري بھا ماء يودي  - ّ نضع كل  ).كاشف النشاء(و أخیرا، نغسل الورقتین بالماء البارد ثم

  :المالحظة
ّضة للضوء باللون األزرق البنفسجي، دلیل على احتوائھا على نشاء - ّن الورقة التي كانت معر  .نالحظ تلو
ا الورقة التي كانت مغطاة بورق أسود، فال تتلوّ  - ّ عدم احتوائھا على  ن باألزرق البنفسجي، دلیل علىأم

  .نشاء
  : استنتاج

ّضة للضوء بتركیب النشاء  على عكس األوراق غیر ) بالتركیب الضوئي(تقوم األوراق النباتیة الخضراء المعر
 .المعرضة للضوء

: الكشف عن السكروز -2
  75ص : تجربة

ّ الكشف عنه  .ھو السكروز: تحديد نوع السكر الذي تم

 :خالصة

ة من وسط معیشتھا إلى مادة عضوية، ّ ّل النباتات الخضراء المواد المعدنیة المستمد و ھذا باستعمال  تحو
 ".التركیب الضوئي"تدعى ھذه الظاھرة بـ. الطاقة الضوئیة

األستاذة ب. نورة



 دور التخضور في عملیة التركیب الضوئي: 5النشاط 
  :وضعیة اإلنطالق

 .طاقة ضوئیة يمتصھا الیخضورإالّ بوجود  H2Oو  CO2ن تركیب مواد عضوية انطالقا م ال يتمّ 

  :اإلشكالیة
 ما ھو دور الیخضور في تركیب المادة العضوية؟

 :التقصي
 76ص  :لطیف امتصاص الیخضور الخام اإلظھار التجريبي -1

ّ حزمة ضوئیة بیضاء عبر موشور زجاجي فإنھا تتحلّل إلى مجموعة من اإلشعاعات ذات أطوا ل عندما تمر
ّن بمجموعھا ) نانومتر 700و  400تتراوح ما بین (موجات مختلفة  طیف الضوء " (لضوء األبیضاطیف "تكو

ّن من اإلشع)المرئي  .البنفسجیة، النیلیة، الزرقاء، الخضراء، الصفراء، البرتقالیة و الحمراء اعات، و الذي يتكو

  76ص  1الوثیقة : تجربة -)أ
ّ موشور زجاجينجعل حزمة ضوئیة بیضاء تخترق إن ، و نستقبل اءا زجاجیا به محلول الیخضور الخام، ثم

  .اإلشعاعات الخارجة من الموشور على شاشة
لكن . نالحظ اختفاء قسم من اإلشعاعات، و تظھر مكانھا مناطق سوداء على الشاشة: المالحظة

 .اإلشعاعات الخضراء تظھر تقريبا كاملة على الشاشة
 .البنفسجیة - ھي اإلشعاعات الحمراء و اإلشعاعات الزرقاء اإلشعاعات الممتصة بكثرة -
ّ ھي اإلشعاعات -   .الصفراء -البرتقالیة اإلشعاعات الممتصة بصورة أقل
ا اإلشعاعات التي يكون امتصاصھا شبه منعدم  - ّ  .، فھي اإلشعاعات الخضراء)ضعیف جدا(أم

 76ص  4الوثیقة  :الخام تحلیل منحنى طیف امتصاص الیخضور - )ب
ّر شدة إمتصاص ّن المنحنى تغی . اإلشعاعات ھذه بداللة طول موجة الیخضور لإلشعاعات الضوئیة يبی

ّ بكثرة اإلشعاعات ّ البنفسجیة و اإلشعاعات الحمراء،  -الزرقاء نالحظ أنّ الیخضور يمتص بینما يمتص
ا اإلشعاعات الخضراء فال يم -اإلشعاعات البرتقالیة ّ  ).امتصاص مھمل(تصھا تقريبا الصفراء بصورة قلیلة، أم

ّر شدة امتصاص الیخضور لإلشعاعات الضوئیة بتغیر طول موجة : استنتاج  .ھذه اإلشعاعاتتتغی

  77ص  :طیف نشاط التركیب الضوئي -2
  )م 1884( Engelman :تجربة أنجلمان -)أ

ّ واحد من الخاليا،  Algue verteوضع بین صفیحة و ساترة، طحلب أخضر  ّن من صف في وجود بكتیريا مكو
  .، و أضاء الطحلب بطیف الضوء األبیض و فحصه مجھريا)O2شرھة لغاز (ھوائیة 



البكتبريا الھوائیة بكثرة حول قطعة الطحلب المضاءة باإلشعاعات الحمراء، و توزع أقل  الحظ توزع: المالحظة
ة الطحلب المضاءة باإلشعاعات أما عند قطع. البنفسجیة - حول قطعة الطحلب المضاءة باإلشعاعات الزرقاء

  .الخضراء، فیكون تواجد البكتريا شبه منعدم
  :تحلیل نتائج تجربة أنجلمان

ّھا تتوزع في المنطقة التي يتواجد فیھا غاز  زاد  في منطقة ما O2، و كلما كثر O2بما أنّ البكتیريا ھوائیة، فإن
  .عدد البكتیريا المتواجد فیھا

ّة  ّ كمی  .الطحلب األخضر على شدة التركیب الضوئي، حیث يوجد تناسب طردي بینھماالمنطلقة من  O2تدل
ّ التوزع السابق للبكتیريا على أنّ شدة التركیب الضوئي كبیرة عند اإلضاءة باإلشعاعات الحمراء، و  إذن، يدل

  .البنفسجیة، و شبه منعدمة عند اإلشعاعات الخضراء -متوسطة عند اإلشعاعات الزرقاء
ّ اإلشعاعات اإل: استنتاج شعاعات الضوئیة األكثر فعالیة في التركیب الضوئي ھي اإلشعاعات الحمراء، ثم

  .البنفسجیة، أي اإلشعاعات الطرفیة لطیف الضوء األبیض - الزرقاء

 77ص  6الوثیقة  :منحنى طیف نشاط التركیب الضوئيتحلیل  - )ب
ّر شدة التركیب الضوئي بداللة طول موجة ا ّن المنحنى تغی   . إلشعاعات الضوئیةيبی
البنفسجیة و اإلشعاعات الحمراء، بینما ھي  -نالحظ أنّ شدة التركیب الضوئي كبیرة عند اإلشعاعات الزرقاء

 .الصفراء، و ضعیفة جدا عند اإلشعاعات الخضراء - متوسطة عند اإلشعاعات البرتقالیة
ّر شدة التركیب الضوئي بتغیر طول موجة : استنتاج   .لضوئیةا شعاعاتاإلتتغی

 :مقارنة طیف امتصاص الیخضور الخام و طیف نشاط التركیب الضوئي -)ج

د المقارنة نالحظ أنھما متماثالن، حیث أنّ اإلشعاعات األكثر امتصاصا من طرف الیخضور ھي األكثر فعالیة عن
  ).و العكس صحیح(في التركیب الضوئي 

  :دور الیخضور في عملیة التركیب الضوئي - )3
ّعة دور ّ تحويلھا إلى طاقة كیمیائیة كامنة في المادة العضوية المصن ه ھو امتصاص الطاقة الضوئیة لكي يتم

  .أثناء التركیب الضوئي

  77ص  7الوثیقة : الصبغة الخضراء تحديد موقع - )4
التي تظھر في الخلیة النباتیة الیخضورية على  و ،"الصانعات الخضراء" عضیات تدعى يوجد الیخضور في

ّ الظواھر الكیمیائیة للتركیب الضوئي شكل أقراص خضراء   .صغیرة و عديدة، و ھي مقر
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 تأثیر اإلضاءة على شدة التركیب الضوئي: 6النشاط 
  :وضعیة اإلنطالق

 .ضروريا لحدوث عملیة التركیب الضوئيالذي يعتبر  ،تتوقف حیاة النباتات الیخضورية على وجود الضوء

  :اإلشكالیة
 وء في عملیة التركیب الضوئي؟ما ھو دور الض

  :التقصي
  78ص  1الوثیقة  :O2تأثیر اإلضاءة على انطالق  إظھار - )1

  :الھدف من تغییر المسافة بین التركیب التجريبي و المنبع الضوئي
، و )و العكس صحیح(الھدف من ذلك ھو تغییر شدة اإلضاءة، حیث كلما زادت المسافة قلّت شدة اإلضاءة 

ّر شدة اإلضاءة على انطالق غاز علیه يمكن تت ّع تأثیر تغی   .O2ب

نبات أخضر (طعة من غصن اإليلوديا المنطلقة في الدقیقة من ق O2 غاز نقوم بحساب عدد فقاعات: تجربة
 ).أي تغییر شدة اإلضاءة(، مع تغییر المسافة بین التركیب التجريبي و المنبع الضوئي )مائي

 .CO2ة الحرارة و تركیز خالل التجربة نحافظ على ثبات درج
ّنة في الجدول التالي  :النتائج مبی

 40 35 30 25 20 15 10 5 2,5 )سم(المسافة 
 6 7 10 14 21 33 50 80 88 د\O2عدد فقاعات 

ّر شدة التركیب الضوئي -أ ّن تغی بداللة  )المنطلقة في الدقیقة O2عدد فقاعات ( أرسم المنحنى الذي يبی
  .)شدة اإلضاءة(ئي البعد عن المنبع الضو

  حلّل المنحنى و ماذا تستنتج؟ - ب

  :اإلجابة
 :رسم المنحنى -أ

 :تحلیل المنحنى - ب
ّر شدة التركیب الضوئي بداللة شدة اإلضاءة   .يمثّل المنحنى تغی

المنطلقة من  O2نالحظ أنه كلما زادت المسافة بین التركیب التجريبي و المنبع الضوئي نقص عدد فقاعات 
 ).تناسب طردي(يلوديا، أي كلما نقصت شدة اإلضاءة نقصت شدة التركیب الضوئي غصن اإل

.تتأثر شدة التركیب الضوئي بشدة اإلضاءة، حیث يوجد تناسب طردي بینھما: استنتاج



 :العالقة بین شدة اإلضاءة و شدة التركیب الضوئي عند النباتات الیخضورية الشمسیة و الظلیة - )2
  :79ص  4نحنیي الوثیقة التحلیل المقارن لم

ّر كمیة  ّن المنحنیان تغی بداللة شدة اإلضاءة، عند نباتات ) أي شدة التركیب الضوئي(المنطلقة  O2يبی
 .يخضورية شمسیة و ظلیة

أي تزايد (المنطلقة  O2في البداية، نالحظ عند كل من النباتات الشمسیة و النباتات الظلیة، تزايد كمیة  -
ّى تبلغ كمیة )تناسب طردي(بزيادة شدة اإلضاءة  )شدة التركیب الضوئي أي شدة (المنطلقة  O2، حت

 .بعد ذلك، مھما زادت شدة اإلضاءة قیمة أعظمیة، فتثبت عندھا) التركیب الضوئي
لكن نالحظ أنّ شدة اإلضاءة الالزمة لوصول شدة التركیب الضوئي إلى قیمتھا األعظمیة عند النباتات  -

  %). 25(شدة الالزمة للنباتات الظلیة ف الھي ضع%)  50(الشمسیة 
األعظمیة عند النباتات الشمسیة ھي ضعف ما ) المنطلقة O2كمیة (كما نالحظ أنّ شدة التركیب الضوئي  -

  .ھي علیه عند النباتات الظلیة
  :استنتاج

بینما  لنموھا،إلى إضاءة شديدة ...) مثل عباد الشمس، الطماطم، السبانخ(تحتاج النباتات الشمسیة 
  .إلى إضاءة ضعیفة لنموھا...) مثل السراخس، الحمیضة(تحتاج النباتات الظلیة 

 79ص  5الوثیقة : المنطلق، عند النباتات الیخضورية المائیة O2 الـ العالقة بین الطاقة الضوئیة و - )3
ّ من تركیز  ّر كل ّن الوثیقة تغی   .وى بركةو الطاقة الضوئیة بداللة ساعات الیوم، على مست O2تبی

ثابتا عند قیمة  O2نالحظ انعدام الطاقة الضوئیة و بقاء تركیز  ):أي في اللیل(قبل الساعة السابعة صباحا  -
 ).عدم قیامھا بالتركیب الضوئي( O2، دلیل على عدم طرح النباتات المائیة لـ )مھملة(ضعیفة جدا 

أي تزداد ( O2طاقة الضوئیة فیزداد انطالق في الصباح و الظھیرة، تزداد ال: السابعة صباحا الساعة بعد -
أي شدة (المنطلقة  O2تبلغ كمیة  ، و عندما تبلغ الطاقة الضوئیة قیمتھا األعظمیة)شدة التركیب الضوئي

  .قیمتھا األعظمیة أيضا) التركیب الضوئي
لى قیمته حتى يعود تركیزه إ O2، فینخفض انطالق في آخر النھار، تنخفض الطاقة الضوئیة حتى تنعدم -

ا ّ  .اإلبتدائیة الضعیفة جد
 :استنتاج

المنطلقة من النباتات الیخضورية المائیة، فكلما زادت  O2توجد عالقة طردية بین الطاقة الضوئیة و كمیة 
  ).و العكس صحیح( O2الطاقة الضوئیة زاد انطالق 

  :استنتاج عام
  .جد تناسب طردي بینھماأثناء التركیب الضوئي، حیث يو O2اإلضاءة عامل أساسي إلنطالق 

  .تختلف النباتات الیخضورية من حیث احتیاجاتھا لشدة اإلضاءة

 :خالصة
التركیب الضوئي عملیة حیوية تسمح بتركیب مواد عضوية انطالقا من مواد معدنیة و باستعمال الطاقة 

الحیوي عند فالتركیب الضوئي ھو نقطة انطالق عملیات التركیب . الضوئیة الممتصة من طرف الیخضور
ّعة أثناء التركیب الضوئي في البرنشیم الورقي على شكل جزي.النبات األخضر ئات تتراكم السكريات المصن

ّ تتفكك ھذه الجزيئات الضخمة إلى جزيئات بسیطة تسري في النسغ الكامل )مثل النشاء(ضخمة  ، ثم
  .الذي يوزعھا على مختلف أجزاء النبات

لطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة كامنة في روابط جزيئات المواد العضوية يسمح التركیب الضوئي بتحويل ا
  .المركّبة

ّة للتركیب الضوئي  :المعادلة اإلجمالی
 ضوء 

6 CO2   +   12 H2O  C6H12O6  +  6 O2   + 6 H2O  
 غاز الفحم          يخضور           ماء              غلوكوز       غاز          ماء   

 األوكسجین 



:تركیب النشاء معادلة
 التكثیفأنزيم  

n C6H12O6 (C6H10O5)n  + (n-1) H2O
ماء                   نشاء      غلوكوز

 :الحوصلة

87ص  8و  6و التمرينین  86ص  5مرين تال :التقويم
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 تحسین إنتاج الكتلة الحیوية: 3المجال 

  : وضعیة اإلنطالق
الحیوية في  تلبیة الحاجیات المتزايدة للبشرية للغذاء و الطاقة، كان على اإلنسان تحسین إنتاج الكتلة قصد

  .أنظمة بیئیة اصطناعیة تتوفر فیھا الشروط المثلى إلنتاج الكتلة الحیوية
  :اإلشكالیة

من أجل تحسین إنتاج الكتلة الحیوية في ھذه األنظمة البیئیة ب التأثیر علیھا ما ھي العوامل التي يج
  اإلصطناعیة؟

 تأثیر العوامل الخارجیة على إنتاج الكتلة الحیوية: 1الوحدة 

  :وضعیة اإلنطالق
تحسین إنتاج الكتلة الحیوية، يسعى الفالحون و المختصون إلى البحث في العوامل الخارجیة  من أجل

  .الزراعي من أجل التحكم فیھا و تسخیرھا لفائدة النباتات الزراعیة نتاجاإلرة على المؤث
  :اإلشكالیة

، ما ھي تأثیراتھا و كیف يمكن لإلنسان التحكم رجیة المؤثرة على إنتاج الكتلة الحیويةاما ھي العوامل الخ
  فیھا؟

 تأثیر العوامل الترابیة على إنتاج الكتلة الحیوية: 1النشاط 

  :عیة اإلنطالقوض
تشكّل التربة الدعامة اإلستنادية للنباتات الخضراء و مصدر غذائھا، و يتطلب تحسین إنتاج الكتلة الحیوية 

 .تحسین التربة دون التأثیر على نوعیتھا من حیث الخصائص الفیزيائیة و الكیمیائیة
  :اإلشكالیة

د نوعیة التربة و كیف تؤثّر على خ ّ  صائصھا؟ما ھي العوامل التي تحد

 :التقصي

 120ص  :العوامل الترابیة المؤثرة على اإلنتاج النباتي - 1
دة إلنتاج الكتلة النباتیةالعتحديد * ّ   :وامل الترابیة المحد

 ).بالتسمید(و التركیب الكیمیائي ) بالسقي(، الرطوبة )بالحرث(البنیة الفیزيائیة 

ّدا، يجب اإلعتناء بالكي يكون * ّ ذلكلتربةالمردود الزراعي جی   :بـ ، و يتم
ّل الزرع و إضافة مواد : الحرث -   ...يسمح بتھوية التربة، يسھ
  .تيسمح بتوفیر الماء الضروري للنبا: السقي -
  . بتوفیر المواد التي يحتاجھا النبات للنمو) المعدني و العضوي(يسمح التسمید : التسمید -
 .سنوات، لتستعید خصوبتھا 3ة، دون حرث، دوريا كل ترك التربة في حالة راح: اإلستعانة باألرض البور -

ّة التسمید - 2  121ص : أھمی
: تحديد تأثیر التسمید المعدني على نمو النباتات الزراعیة*
  :121ص  5استغالل الوثیقة  -

ا ھو علیه في غیابه ّ  .نالحظ أنّ نمو القمح في وجود التسمید المعدني أكبر مم
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  :121ص  6استغالل الوثیقة  -
ّة في نالحظ أنّ المردودية في وجود التسمید المعدني أكبر مما ھو علیه في غیابه ، كما نالحظ أنّ المردودي

 .معا، أكبر مما ھي علیه في وجود عنصرين فقط  K ،P ،N العناصر الثالثة وجود 
 :K ،P ،Nالھدف من استعمال أسمدة تحتوي على العناصر *

ّ العناصر  K ،P ،N تعتبر الضرورية لنمو النبات، فاآلزوت مثال يدخل في تركیب البروتیدات، و الفوسفور من أھم
  إلخ... ATPيدخل في تركیب الفوسفولیبیدات الغشائیة، الـ 

ا البوتاسیوم فیساعد على حدوث العديد من التفاعالت الكیمیائیة   ّ   ...أم
 .إنّ غیاب أحد ھذه العناصر يؤثّر سلبیا على نمو النبات

  :ج الفروق بین التسمید المعدني و التسمید العضوياستخرا*
  .السماد المعدني ، مقارنة مععدد أكبر من العناصريحتوي السماد العضوي على  -
تستعمل عناصر السماد المعدني بصورة مباشرة و سريعة، بینما تستعمل عناصر السماد العضوي بصورة  -

  .بطیئة
ّتة لآلزوتيسمح السماد العضوي بنمو و تكاثر البك -  .، على عكس السماد المعدنيتريا المثب

إذا كانت األسمدة العضوية لیست بنفس أھمیة األسمدة المعدنیة، فیمكن تحسین ھذه المعالجة بتزويد *
 .التربة بسماد عضوي مقرون بقلیل من السماد المعدني

 .يساعد التسمید على زيادة إنتاج الكتلة الحیوية :استنتاج

ّة ا - 3   )الريّ : (لسقيأھمی
ّ ّة، تم ّة و أخرى غیر مسقی ط المردودية للمادة الجافة في أرض زراعیة مسقی ّ م الجدول التالي متوس ّ يقد

 .زراعتھما بأنواع مختلفة من البذور

 نوع النبات
السقي السنوي 

  )ملل(المتوسط 

  )ھكتار|قنطار مادة جافة(المردودية 

ّة ّة  أرض مسقی  أرض غیر مسقی

 63,5 90 230 الذرة

 24,1 31,5 150 عباد الشمس

 25,7 33,5 150 الصوجا

  :تحلیل نتائج الجدول
ّة أحسن مما ھي علیه  نالحظ أنّ مھما كان نوع النبات، فإنّ المردودية تكون في األرض الزراعیة المسقی

ّة في األرض  .الزراعیة غیر المسقی

  :التفسیر
مركّب كیمیائي يدخل في تركیب األنسجة النباتیة بنسبة الماء عنصر أساسي في زيادة المردودية ألنه 

ّه عالیة، باإلضافة إلى خواصه الكیمیائیة و الفیزيائیة ، فھو يدخل في العديد من التفاعالت الكیمیائیة، كما أن
ّ فیه األمالح المعدنیة الموجودة في التربة، فیقوم بنقلھا إلى الجذور، و بعد اإلمتصا ّد تنحل ص يعتبر مذيب جی

 .يقوم بنقلھا في أوعیة الخشب على شكل نسغ ناقص، لتغذية النبات

  :استنتاج
 .يساعد السقي على زيادة إنتاج الكتلة الحیوية، كما يساھم في التغذية المعدنیة للنبات
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 ة على إنتاج الكتلة الحیويةمناخیتأثیر العوامل ال: 2 النشاط

  :وضعیة اإلنطالق
 الطبیعیة أو في األوساط الزراعیةإنتاج الكتلة الحیوية، سواء في األوساط البیئیة  تؤثر العوامل المناخیة على

  :اإلشكالیة
 ھو تأثیر العوامل المناخیة على إنتاج الكتلة الحیوية، و كیف يمكن التحكم فیھا؟ما 

  :التقصي
ّةال   124ص  1الوثیقة  :زراعة المحمی

 .على إنتاج الخضر و بعض أنواع الفواكه) یةالبیوت البالستیك(سیطرت الزراعة في الدفیئات 
  .و الرطوبة CO2الحرارة، اإلضاءة، نسبة : العوامل التي يؤثر فیھا استعمال الدفیئات ھي

ة التركیب الضوئي ّ   .نالحظ أنّ ھذه العوامل ھي نفسھا التي تؤثّر على شد
 .م في إنتاج الكتلة الحیويةإذن، التحكّم في العوامل المؤثرة على شدة التركیب الضوئي يسمح بالتحك

  :تأثیر الحرارة - 1
ّن الجدول التالي تغیرات إنتاج الكتلة الحیوية بداللة تغیرات درجة الحرارة  .يبی

 :رسم المنحنى

 :ية بداللة درجة الحرارةتحلیل منحنى تغیر إنتاج الكتلة الحیو
ا  منخفضةعندما تكون درجة الحرارة  - ّ  .، ينعدم إنتاج الكتلة الحیوية)م° 0(جد
ّى يبلغ اإلنتاج ) تناسب طردي(كلما زادت درجة الحرارة زاد إنتاج الكتلة الحیوية  :م° 30إلى  م° 0من  - حت

  .م° 30عند ) إ.و 40(قیمة أعظمیة 
ّى ينعدم ) تناسب عكسي(زادت درجة الحرارة نقص إنتاج الكتلة الحیوية  كلما: م° 45إلى  م° 30من  - حت

 .م° 45اإلنتاج عند 
  :استنتاج

يتأثّر إنتاج الكتلة الحیوية بتغیرات درجة الحرارة، حیث توجد درجة حرارة مثلى يكون فیھا اإلنتاج أعظمیا، و 
ّ اإلنتاج كلما ابتعدنا عنھا  .يقل

تعمل ھذه . مل األنزيمات المسؤولة عن التركیب الضوئي و البناء الحیويتؤثّر الحرارة على ع:تنبیه
دا عند درجة حرارة مثلى، و يتناقص نشاط ھذه األنزيمات كلما ابتعدنا عنھا، حتى ينعدم األنزيمات جی

  .نشاطھا عند درجات الحرارة جد المنخفضة أو المرتفعة

 45 40 30 20 10 0 )م°(درجة الحرارة 
 0 20 40 25 10 0 )إ.و(إنتاج الكتلة الحیوية 



 ).6، النشاط 1، الوحدة 2المجال (ة التركیب الضوئي تأثیر اإلضاءة على شدّ أنظر درس : تأثیر اإلضاءة - 2

  :CO2تأثیر تركیز  - 3
ّ حساب عدد فقاعات : تجربة* المنطلقة في الدقیقة، من مقطع غصن اإليلوديا، في وجود تراكیز  O2تم

ّ استعمال ماء مغلCO2متزايدة من  ، ثم أضیف إلیه محلول بیكاربونات )CO2عديم الـ (ي ، حیث في البداية تم
  .البوتاسیوم  بتراكیز متزايدة

ّر عدد فقاعات  المنطلقة في الدقیقة عن شدة التركیب الضوئي، أما بیكاربونات البوتاسیوم فھو مصدر  O2يعب
 :كما ھو موضح في المعادلة التالیة CO2لغاز 

2(KHCO3)                               K2CO3 + H2O + CO2        
 غاز الفحم   ماء     كربونات البوتاسیوم              بیكاربونات البوتاسیوم 

 :النتائج مبینة في الجدول التالي
 0,70 0,60 0,40 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,07 0,03 0 (%)في الوسط  CO2تركیز 

لقة المنط O2عدد فقاعات 
  في الدقیقة

0 30 62 75 86 95 100 100 100 40 0 

ة التركیب الضوئي بداللة تركیز  ّ ّر شد  :في الوسط CO2رسم منحنى تغی

ّر شدة التركیب الضوئي بداللة تركیز   :في الوسط CO2تحلیل منحنى تغی
 .تنعدم شدة التركیب الضوئي CO2تركیز  عند انعدام -
تناسب (زادت شدة التركیب الضوئي  في الوسط CO2كلما زاد تركیز %:  0,25إلى %  0من التركیز  -

ّة )طردي ّى تبلغ شدة التركیب الضوئي قیمة أعظمی   %. 0,25عند التركیز ) د|اعةفق 100(، حت
، تبقى شدة التركیب الضوئي ثابتة و في الوسط CO2رغم تزايد تركیز %:  0,40إلى %  0,25من التركیز  -

  ).د|اعةفق 100(أعظمیة 
تناسب (في الوسط نقصت شدة التركیب الضوئي  CO2كلما زاد تركیز %:  0,70إلى %  0,40من التركیز  -

ّى)عكسي ا يصل تركیز  ، حت ّ  %. 0,70إلى  CO2تنعدم شدة التركیب الضوئي لم
  :استنتاج

ناك تركیز أمثل لـ في الوسط، حیث ھ CO2بتغیرات تركیز ) و بالتالي اإلنتاجیة(تتأثر شدة التركیب الضوئي 
CO2  قیمة أعظمیة، كما أنّ ھناك قیمة قصوى لتركیز  )و اإلنتاجیة(تبلغ عنده شدة التركیب الضوئيCO2 

ا للنبات  CO2يتحملھا النبات، فإذا زاد تركیز  ّ ّم للنباتي(عن ھذه القیمة، أصبح ضار   ).حدث تسم



  :الممتص من طرف النبات CO2تحديد مصیر *
 ).إنتاج كتلة حیوية(أثناء التركیب الضوئي، لصناعة مواد عضوية  CO2يستعمل النبات 

ة التركیب الضوئي* ّ   :اقتراح تجربة أخرى لقیاس تأثیر عامل اإلضاءة على شد
 .استعمال حواجز ضوئیة متدرجة العتمة، مع بقاء النبات و المنبع الضوئي ثابتین في مكانھما

ّن كیف يمكن، میدانیا، *  :و في شدة اإلضاءة CO2التأثیر في نسبة اقتراح تجارب تبی
ر : CO2لزيادة نسبة  - ّ ر، فیحر ّ  .CO2إضافة سماد عضوي و تركه يتخم
ة اإلضاءة - ّ  .استعمال اإلضاءة الكھربائیة: لزيادة شد

األستاذة ب. نورة



 مفھوم العامل المحدّد: 3النشاط 

  :وضعیة اإلنطالق
لعوامل المحیطة به، لكن أحد ھذه العوامل يكون أكثر أھمیة في تحديد اإلنتاج النباتي، يتأثر النبات بمختلف ا

  .و ھو الذي يجب التأثیر علیه لتحسین إنتاج الكتلة الحیوية في األنظمة الزراعیة

د لإلنتاج النباتي؟ ما :اإلشكالیة ّ  ھو العامل المحد

 :التقصي
ّ حساب عدد فقاعات : تجربة* من غصن اإليلوديا ) أي شدة التركیب الضوئي(في الدقیقة المنطلقة  O2تم

، في وسطین بھما تركیزين مختلفین لـ )أي شدة اإلضاءة(بداللة تغیر المسافة بین المنبع الضوئي و النبات 
KHCO3 ) أي بوجود تركیزين مختلفین لـCO2:( 

KHCO3من %  5به ): أ(الوسط  -

  KHCO3من  0,01به ): ب(الوسط  -
 .رة ثابتة و متساوية في الوسطیندرجة الحرا

 :ھي مبینة في الجدول التالي: النتائج*

 110 100 75 50 25 12,5 6 )سم(المسافة بین المنبع الضوئي و النبات 
المنطلقة  O2عدد فقاعات 

  في الدقیقة
 11 11 12 17 25 34 47 )أ(في الوسط 
 11 11 12 17 25 26 28 )ب(في الوسط 

فس المعلم، منحنى تغیر شدة التركیب الضوئي بداللة شدة اإلضاءة، في كل من أرسم، على ن - )1
  ).ب(و ) أ(الوسطین 

  و ماذا تستنتج؟) تحلیال مقارنا(حلّل المنحنیین  - )2
  .استخرج مفھوم العامل المحدد - )3

  :اإلجابة
 :رسم المنحنیین - )1

 :التحلیل المقارن للمنحنیین - )2
ّر ّن المنحنیان تغی  :، علما بأنCO2شدة التركیب الضوئي بداللة شدة اإلضاءة و نسبة  يبی

ّر عن شدة التركیب الضوئي O2عدد فقاعات  -   المنطلقة في الدقیقة تعب
ّر عن شدة اإلضاءة، حیث كلما زادت ھذه المسافة نقصت شدة  - المسافة بین المنبع الضوئي و النبات تعب

 .اإلضاءة



ّر عن تركیز ) بوتاسیومبیكاربونات ال( KHCO3تركیز  -  :CO2مصدر لـ  ھو KHCO3، ألن CO2يعب

 2 KHCO3                    K2CO3 + H2O + CO2

 بیكاربونات البوتاسیوم      كربونات البوتاسیوم    ماء      غاز الفحم 

ّى  )تناسب طردي(شدة التركیب الضوئي نالحظ من المنحنیین أنه كلما نقصت شدة اإلضاءة، نقصت  * حت
، أي )ب(و ) أ(، و ھذا في الوسطین فتثبت عندھا مھما نقصت شدة اإلضاءة) د|فقاعة 11(تبلغ قیمة دنیا 

  .CO2مھما كان تركیز 

 :لكن من جھة أخرى، نالحظ أنّ  *

  :سم] 25 – 6[في المجال  -
) أ(، لكن تكون في الوسط )ب(و ) أ(في الوسطین بوجود إضاءة قوية، تكون شدة التركیب الضوئي كبیرة 

. CO2ذو التركیز المنخفض بـ ) ب(أكبر مما ھي علیه في الوسط  CO2التركیز المرتفع بـ 
 . CO2إذن، في اإلضاءة القوية، تتوقف شدة التركیب الضوئي على تركیز 

  :سم] 110–25[في المجال  -
، أي مھما )ب(و ) أ(وئي ضعیفة و متساوية في الوسطین بوجود إضاءة ضعیفة ، تكون شدة التركیب الض

  .CO2كان تركیز 
 .إذن، في اإلضاءة الضعیفة، تتوقف شدة التركیب الضوئي على شدة اإلضاءة

: استنتاج
د ھو تركیز  - ّ ّض من شدة التركیب الضوئي  CO2في اإلضاءة القوية، العمل المحد ألنه (ألنه ھو الذي يخف

  ).ذه الحالةالعامل األضعف في ھ
ّض من شدة التركیب الضوئي  - د ھو شدة اإلضاءة، ألنھا ھي التي تخف ّ في اإلضاءة الضعیفة، العمل المحد
 ).ألنھا العامل األضعف في ھذه الحالة(

ّد - )3  :مفھوم العامل المحد
ّض النبات األخضر في الطبیعة إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على شدة التركیب الضو - ئي، و يتعر

ّد شدة التركیب الضوئي، فیطلق علیه إسم  د تأثیر العوامل األخرى و يحد ّ العامل األضعف منھم ھو الذي يحد
د" ّ   ."العامل المحد
د، بینما في فصل الصیف تركیز  - ّ ھو العامل  CO2ففي فصل الشتاء مثال، درجة الحرارة ھي العامل المحد

د لشدة التركیب الضوئي ّ  .المحد

 :خالصة

  
  
 

   
  
  
  

  :تنبیه
في حالة الزراعة في الھواء الطلق، يمكن التحكم في بعض العوامل فقط، بینما في الزراعة المحمیة يمكن 

  .التحكم في جمیع العوامل تقريبا، حسب اإلمكانیات المتوفرة
 نورة. ب: األستاذة       

  .تؤثر العوامل الخارجیة على إنتاج الكتلة الحیوية *
النباتیة عن طريق التأثیر على العوامل الخارجیة المتمثلة في  ج الكتلة الحیويةإنتايمكن رفع و تحسین  *

  .العوامل الترابیة و العوامل المناخیة
بالتأثیر في خصائصھا الفیزيائیة و الكیمیائیة بعملیات الحرث، السقي و  العوامل الترابیة التأثیر علىيتم  *

  .التسمید
في العوامل المؤثرة على شدة التركیب الضوئي، و المتمثلة بالتأثیر ة المناخی يتم التأثیر على العوامل *

  .و درجة الحرارة CO2الضوء، تركیز : في
د للتركیب الضوئي و  * ّ ه األدنى في الوسط ھو العامل المحد ّ إنّ العامل المناخي الذي يقترب من حد

. لإلنتاجیة لدى النبات األخضر
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 األستاذة ب. نورة                  : وحدة العضوية4المجال                        ج م ع ت     
 أثناء عملھا، تؤثر أعضاء الجسم على بعضھا البعض لتؤدي وظائفھا بصورة منسقة. وضعیة اإلنطالق:

 كیف يتم التنسیق بین أعضاء الجسم؟ اإلشكالیة:
 

 د العضلي: استجابة العضوية للجھ1الوحدة 
 : تأثیر الجھد العضلي على الوظیفة القلبیة و التنفسیة1النشاط 

عند بذل جھد عضلي، تتزايد الوتیرتان القلبیة و التنفسیة، دلیل على وجود عالقة بین  وضعیة اإلنطالق:
 الوظیفتین القلبیة و التنفسیة.

 و التنفس؟ التي يؤثر بھا الجھد العضلي على الدورانما ھي اآللیة  اإلشكالیة:
 التقصي:
 :172ص  1الوثیقة استغالل 

 أشخاص. 3تبیّن ھذه الوثیقة تغیّر قیم الوتیرتان التنفسیة و القلبیة، بداللة تزايد النشاط العضلي، عند 
نالحظ، عند األشخاص الثالثة، تزايد الوتیرتان التنفسیة و القلبیة بتزايد سرعة النشاط العضلي (تناسب  *

 طردي).
 :172ص  2الوثیقة استغالل 

تبیّن ھذه الوثیقة نتائج تحالیل أجريت على الدم، قبل دخوله إلى عضلة رياضي و بعد خروجه منھا، أثناء الراحة 
 و أثناء النشاط.

 عند المقارنة نالحظ أّن: التحلیل المقارن للنتائج:
، دلیل على تزايد دوران الدم أثناء راحةحجم الدم المار عبر العضلة يكون أثناء النشاط أكبر مما ھو علیه أثناء ال -

 النشاط.
النشاط أكبر مما ھو علیه أثناء الراحة، دلیل على تزايد شدة أثناء  ةحورطملا 2COالمستھلكة و  2Oكمیتي  -

 المبادالت الغازية التنفسیة أثناء النشاط.
 كمیة الغلوكوز المستھلكة أثناء النشاط أكبر مما ھي علیه أثناء الراحة. -
 عدم استھالك البروتیدات ال أثناء النشاط و ال أثناء الراحة. -

 تفسیر اإلختالف بین كمیة الغلوكوز و البروتیدات المستھلكة:
العضلة الغلوكوز ألنه مصدر للطاقة الالزمة لنشاطھا، و ال تستعمل البروتیدات ألّن ھذه األخیرة مواد  تستعمل

 بناء.
 ن على مستوى العضلة:الكو الغلوكوز المستھ 2Oتحديد مصیر 

 ألكسدة الغلوكوز، لغرض إنتاج الطاقة الالزمة لنشاطھا. 2Oتستعمل العضلة 
 تحديد العالقة بین نشاط العضلة و دور الدم في التغیرات المسجلة:

و الغلوكوز، لضمان إنتاج كمیة  2Oأثناء النشاط يزداد تدفق الدم في العضلة لكي يحمل إلیھا كمیات أكبر من 
 یرة من الطاقة تتوافق مع النشاط العضلي المتزايد.كب

 ، إلى الرئتین لیتم التخلص منھما عن طريق الزفیر.اللذان تطرحھما العضلة O2Hو  2COبعد ذلك، ينقل الدم 
 :173ص  3استغالل الوثیقة 

 .تبیّن ھذه الوثیقة قیم التدفق الدموي و الھوائي أثناء الراحة و أثناء جھد عضلي
 تذكیر:

 في الدقیقة. األيسر للقلب التدفق الدموي ھو حجم الدم المقذوف من طرف البطین -
 التدفق الھوائي ھو كمیة الھواء المتبادل من طرف الرئتین في وحدة الزمن. -

 تحلیل النتائج:
 أكبر مما ھما علیه أثناء الراحة.  التدفق الدموي و التدفق الھوائييكون  ،أثناء النشاط



 قة بین النشاط العضلي و التدفق الدموي و التدفق الھوائي:استخراج العال
 التي يحملھا الدم إلیھا. 2Oإلى العضلة، فتزداد كمیة عند النشاط العضلي، يزداد تدفق الدم 

 يتحكم النشاط العضلي في التدفق الدموي و في التدفق الھوائي. استنتاج:
 :173ص  4استغالل الوثیقة 

ت كل من التدفق الدموي و التدفق الھوائي و الوتیرة القلبیة أثناء الراحة، أثناء النشاط و تبیّن ھذه الوثیقة تغیرا
 عند اإلسترخاء.

 تحلیل المنحنیات:
 و حجم الدم و الوتیرة القلبیة ثابتة و ضعیفة نسبیا. 2Oأثناء الراحة، تكون قیم كل من حجم  -
 لھا، فتثبت عندھا. أثناء النشاط، تزداد ھذه القیم حتى تبلغ أقصى قیمة -
 عند اإلسترخاء، تنخفض ھذه القیم حتى تعود إلى قیمھا اإلبتدائیة. -

 استنتاج:
فیزداد حجم الدم المتدفق إلى العضلة، و بالتالي يزداد حجم  يؤدي النشاط العضلي إلى زيادة الوتیرة القلبیة

2O .الذي يحمله إلیھا 
 تدفق الھوائي، بداللة الزمن:استخراج تغیرات التدفق الدموي و عالقتھا بال

يتزامن التدفق الدموي و التدفق الھوائي، حیث التدفقان الدموي و الھوائي بنفس الوتیرة، و يضمن ھذا التزامن 
 و من مغذيات طاقوية. 2Oتلبیة حاجیات العضلة من 

 :4و  3، 2، 1العالقة بین معطیات الوثائق 
و المغذيات  2Oو التنفسیة، مما يؤّمن تزويد العضالت بكمیة أكبر من  أثناء الجھد العضلي تزداد الوتیرة القلبیة

 الطاقوية لغرض إنتاج طاقة أكبر، تتوافق مع الجھد العضلي.
 

  174ص  الحوصلة:
 

 177و  176تمارين ص  التقويم:
 األستاذة ب. نورة                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 م العصبيك: التح2 الوحدة

 
يقوم الجھاز العصبي اإلعاشي بالتنظیم و التنسیق بین األعضاء المسؤولة عن النشاطات  وضعیة اإلنطالق:

 القلبیة و التنفسیة، مما يسمح بالتكیف مع النشاط العضلي.
تحرك ذاتیا، و ما ھو تأثیر النظام العصبي اإلعاشي على كل من الوتیرة كیف يمكن للقلب أن ي اإلشكالیة:

  القلبیة و النشاط التنفسي؟
 

 الحركة الذاتیة للقلب :1النشاط 
القلب ھو عضو عضلي يقوم بضخ الدم إلى كل أنحاء الجسم، فھو ينقبض بشكل دوري  وضعیة اإلنطالق:

 لیؤّمن استمرار دوران الدم.
 مصدر الحركة الذاتیة للقلب؟ ما ھو اإلشكالیة:

 التقصي:
 182ص  إلظھار التجريبي للحركة الذاتیة للقلب:ا

: يعزل قلب ضفدع (مخرّب الدماغ و النخاع الشوكي) عن جسمه، و ذلك بقص األوعیة الدموية الكبیرة تجربة
كون دورية و المتصلة به، ثّم يوضع في حوض به سائل فیزيولوجي (سائل رينجر)، فنالحظ نبضاته التي ت

 إيقاعیة.
 .ذاتیةيستمر القلب المعزول عن الجسم في النبض، فحركته : استنتاج

 
 تحلیل التسجیل البیاني لتقلصات القلب: (التسجیل القلبي)

 
يوافق اإلنقباض األذيني، و يتّم أثناءه مرور الدم من  الجزء أ ب:

 األذينین إلى البطینین.
 يني.يوافق اإلسترخاء األذالجزء ب جـ: 
يوافق اإلنقباض البطیني، و مدته أطول من مدة الجزء جـ د: 

اإلنقباض األذيني و سعته أكبر، و ھو يعمل على دفع الدم إلى 
 الشرايین.

يوافق اإلسترخاء العام (أثناءه يتم امتالء األذينین الجزء د ھـ: 
 بالدم).

 
 183ص  3ستغالل الوثیقة ا

 ان ثديي يوضّح توزع النسیج العقدي.تبیّن ھذه الوثیقة م ط في قلب حیو
 تحديد مكونات القلب و أقسامه:

 حجرات: أذينان و بطینان. 4القلب من يتكوّن  -
 يتصل بالقلب أوعیة دموية: شرايین و أوردة. -
 يوجد في القلب نسیج عقدي. -

 تحديد عناصر النسیج العقدي:
 ة ھیس.يتكون النسیج العقدي من عقدة جیبیة، عقدة حاجزية و حزم

 تحديد مقر تواجد النسیج العقدي:
 يتواجد النسیج العقدي في األذين األيمن و في البطینین.

 



 
 :183ص  4و  3المعلومات المستخلصة من نتائج الوثیقتین 

، دلیل الوتیرة القلبیة تباطؤإّن تثبیط العقدة الجیبیة (الموجودة في األذين األيمن) بالتبريد أو تخريبھا يؤدي إلى 
 لى أّن العقدة الجیبیة ھي المسؤولة عن حدوث نبضات القلب و زيادة وتیرتھا.ع

 التوقع:
 عند تخريب العقد الحاجزية و الجیبیة و حزمة ھیس، نتوقع توقف القلب عن النبض نھائیا.

 :183ص  5التعلیق على الوثیقة 
 نالحظ في مركز البیضة، قلب جنین الدجاج و أوعیة دموية متصلة به.

بض قلب الجنین قبل ظھور الخاليا العصبیة دلیل على أّن تولد نبضات القلب لیس له عالقة بالخاليا إّن ن
 العصبیة.

 المعلومات األساسیة المستخلصة من دراسة مختلف الوثائق:
للقلب حركة ذاتیة مصدرھا نسیج خاص موجود في القلب يدعى "النسیج العقدي"، و الذي يتكوّن من عقدة 

حاجزية ( تقع في جدار األذين األيمن، عند فتحة الوريد األجوف العلوي) تتصل بعقدة  Nœud sinusalجیبیة 
Nœud septal  (تقع في قاعدة الحاجز الفاصل بین األذينین) و التي تتصل بدورھا بحزمة لیفیة تدعى "حزمة

 و التي تتفرع في كّل من البطینین. Faisceau de Hisھیس" 
 
 

 نظام العصبي اإلعاشي على الوتیرة القلبیةتأثیر ال :2 النشاط
تتأثر الوتیرة القلبیة بنشاط الجسم، حیث تكون بطیئة أثناء راحة الجسم، و سريعة عند  وضعیة اإلنطالق:

 نشاطه.
 ؟ الجھاز و اآللیات التي تنظم ھذا النشاط و تكیّفه حسب حاجیات الجسم ما ھو اإلشكالیة:

 التقصي:
 :184ص  1تحلیل منحنى الوثیقة 

 تبیّن ھذه الوثیقة نتائج تنبیه و قطع األعصاب الودية و قرب الودية على الوتیرة القلبیة.
 * نتائج تنبیه األعصاب الودية و قرب الودية:

عند إحداث سلسلة من التنبیھات على العصب قرب الودي، نالحظ انخفاض في عدد نبضات القلب في  -أ
د، ثّم عودة الوتیرة القلبیة إلى قیمتھا \نبضة 30د إلى \نبضة 75ة) من الدقیقة (أي انخفاض الوتیرة القلبی

 د) بعد زوال تأثیر التنبیه.\نبضة 75العادية (
 مثبطيتسبب النظام العصبي قرب الودي في تباطؤ نبضات القلب (تباطؤ الوتیرة القلبیة). إذن له تأثیر استنتاج: 

الودي، نالحظ زيادة في عدد نبضات القلب في الدقیقة إحداث سلسلة من التنبیھات على العصب عند  -ب
د) بعد \نبضة 75ثّم يسترجع القلب وتیرته العادية (د، \نبضة 120(أي زيادة الوتیرة القلبیة) إلى أن تصل إلى  

 زوال تأثیر التنبیه.
 نشطمله تأثیر  استنتاج: يتسبب النظام العصبي الودي في تسارع نبضات القلب (تسارع الوتیرة القلبیة). إذن

 األعصاب الودية و قرب الودية: قطع* نتائج 
 يؤدي قطع العصب الودّي إلى تباطؤ الوتیرة القلبیة، دلیل على إلغاء التأثیر المنشط للجھاز العصبي الودّي. -أ

صبي يؤدي قطع العصب قرب الودّي إلى تسارع الوتیرة القلبیة، دلیل على إلغاء التأثیر المثبط للجھاز الع -ب
 قرب الودّي.

 استنتاج عام:
لألعصاب الودية و قرب الودية تأثیر متعاكس على الوتیرة القلبیة، حیث للعصب الودي تأثیر منشط، بینما 

 للعصب قرب الودي تأثیر مثبط.
 
 



 
 184ص  2* وصف تعضي الجھاز العصبي اإلعاشي: الوثیقة 

 ينقسم الجھاز العصبي اإلعاشي إلى قسمین ھما:
 يشمل: ام العصبي الودي:النظ -1

 مراكز عصبیة ودية: تقع في المناطق الرقبیة، الظھرية و القطنیة من النخاع الشوكي. -أ
عقدة عصبیة متصلة ببعضھا البعض عن طريق ألیاف  23سلسلتان عصبیتان: تتكون كل منھما من  -ب

 عصبیة.
 تصلة بالنخاع الشوكي.أعصاب ودية: مثل العصب الودّي القلبي، الذي ينطلق من عقدة عصبیة م -ج

 يشمل: النظام العصبي قرب الودي: -2
 مراكز عصبیة قرب ودّية: تقع في البصلة السیسائیة و في المنطقة العجزية من النخاع الشوكي. -أ

 أو العصب التائه). X(العصب العاشر  المعدي-أعصاب قرب ودّية: من بینھا العصب الرئوي  -ب
ي، أما األعصاب، لعصبي اإلعاشي في البصلة السیسائیة و النخاع الشوكإذن تتمثل المراكز العصبیة للجھاز ا

 فتتمثل في األعصاب الودية و األعصاب قرب الودية.
 

 185ص  3الوثیقة  * تحديد األلیاف العصبیة التي تعصب القلب و مراكزھا العصبیة:
 األلیاف العصبیة قرب الودية، و مركزھا العصبي ھو البصلة السیسائیة. -
 األلیاف العصبیة الودية، و مركزھا العصبي ھو النخاع الشوكي. -
 

 :185ص  4* تحلیل الوثیقة 
معدي (عصب قرب ودّي) يصدر عن البصلة السیسائیة، و عصب قلبي ودّي يصدر -يعصب القلب عصب رئوي

 عن النخاع الشوكي.
 

 * النتائج المتوقع الحصول علیھا عند تنبیه المركز العصبي البصلي:
 ھي تباطؤ الوتیرة القلبیة.    

 المركز البصلي ھو مركز عصبي مبطئ لنبضات القلب. اإلستنتاج:
 

 خالصة:
 
 
 
 

 األستاذة ب. نورة                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

أثیرين متعاكسین من األعصاب الودية (العصب الودي القلبي) و قرب في الجسم، يخضع القلب باستمرار لت
ھذين التأثیرين المتعاكسین يؤدي إلى انتظام و ثبات المعدي)، و التوازن الدائم بین -الودية (العصب الرئوي
 الحركة الذاتیة للقلب.

 

 

 

 

 



 
 ام العصبي اإلعاشي على النشاط التنفسيتأثیر النظ :3 النشاط

يمكن أن يتغیر النشاط التنفسي إّما إراديا (بالتحكم في سرعة الشھیق و الزفیر) و إّما  وضعیة اإلنطالق:
 الإراديا (أثناء بذل مجھود عضلي).

عصبي ، و ما ھي عالقة الجھاز ال 2Oيتكیف النشاط التنفسي مع متطلبات العضوية لغاز كیف  اإلشكالیة:
 اإلعاشي بالنشاط التنفسي؟

 التقصي:
 :186ص  1تحلیل الوثیقة 

تبیّن ھذه الوثیقة تغیرات كل من حجم القفص الصدري و الحجم الرئوي أثناء عملیتي الشھیق و الزفیر للتنفس 
 الطبیعي (العادي).

جز و العضالت أثناء الشھیق: يزيد حجم القفص الصدري و الحجم الرئوي، و تتقلص عضلة الحجاب الحا -
 البیضلعیة.

أثناء الزفیر: ينقص حجم القفص الصدري و الحجم الرئوي، و ترتخي عضلة الحجاب الحاجز و العضالت  -
 البیضلعیة.
التنفس الطبیعي ناتج عن عمل العضالت الھیكلیة (الحجاب الحاجز و العضالت البیضلعیة) التي  استنتاج:

 تتحكم في حجم القفص الصدري و الرئتین.
 

 186ص  2 الوثیقة تحديد المراكز العصبیة المتحكمة في كّل من التنفس اإلرادي و التنفس اآللي:* 
 يتواجد المركز العصبي للتنفس اإلرادي في قشرة المخ. -
 ).Rيتواجد المركز العصبي للتنفس اآللي في البصلة السیسائیة (المنطقة  -

 من البصلة السیسائیة:العضالت التي تعصبھا األعصاب اآلتیة  * تحديد
 ھي عضلة الحجاب الحاجز و العضالت البیضلعیة.  

 :187ص  3الوثیقة  *استغالل
الوتیرة السیسائیة على  من البصلة Rتبیّن ھذه الوثیقة تسجیالت بیانیة توضح تأثیر تنبیه و تبريد المنطقة 

 التنفسیة.
 ):1تحلیل التسجیل (

 الوتیرة التنفسیة عادية.تكون  (مركز تنفسي)، Rقبل تنبیه المنطقة  -
 ، نالحظ تزايد سريع للوتیرة التنفسیة.Rأثناء تنبیه المنطقة  -
 بعد توقیف التنبیه، تعود الوتیرة التنفسیة إلى حالتھا العادية. -

 ):2تحلیل التسجیل (
 ، تكون الوتیرة التنفسیة عادية.Rقبل تبريد المنطقة  -
 طؤ شديد (تناقص شديد) للوتیرة التنفسیة.، نالحظ تباRعند تبريد المنطقة  -

 اإلستنتاج:
في البصلة السیسائیة إلى تسارع الوتیرة التنفسیة، بینما يؤدي تبريد ھذه المنطقة  Rالمنطقة يؤدي تنبیه 

 إلى تباطؤ الوتیرة التنفسیة.
 187ص  4الوثیقة  * تحديد تأثیر قطع األعصاب التنفسیة على الحجم الرئوي و عالقته بالوتیرة التنفسیة:

 تأثیر القطع: بعد قطع األعصاب التنفسیة، يحدث اضطراب في الحجم الرئوي. -
 العالقة بالوتیرة التنفسیة: اضطراب الحجم الرئوي يؤدي إلى اضطراب في الوتیرة التنفسیة. -

 12معّدل تعمل األعصاب التنفسیة باستمرار و بشكل دوري، مما يسمح بحدوث الحركات التنفسیة ب تنبیه:
 ثا للزفیر).3ثا للشھیق |  2د (\حركة تنفسیة 18إلى 

 



 
 * تحديد المركز العصبي المتحكم في التنفس اآللي و العضالت المنفذة له:

 المتواجد في البصلة السیسائیة. Rھو المركز التنفسي  المركز العصبي المتحكم في التنفس اآللي -
لحاجز و العضالت البیضلعیة (العضالت المتمثلة في عضلة الحجاب اھي العضالت التنفسیة  العضالت المنفذة -

 الموجودة بین أضالع القفص الصدري).
 

 * إنجاز مخطط يبیّن األعضاء المتدخلة في التنفس اآللي:
 
 

 مركز عصبي        
 
 
 

     ناقل عصبي      
 
 
 
 

 أعضاء منفذة   
 
 
 
 

 خالصة:
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 البصلة السیسائیة
 Rالمنطقة 

 أعصاب تنفسیة

 العضالت
 البیضلعیة

 لحجابعضلة ا
 الحاجز

 القفص الصدري

من البصلة السیسائیة) في الوتیرة  Rيتحكم المركز العصبي التنفسي اآللي (المتواجد في المنطقة 
التنفسیة عن طريق أعصاب تنفسیة تتصل بالعضالت التنفسیة (عضلة الحجاب الحاجز و العضالت 

لصدري فیحدث الشھیق، أّما استرخاؤھا البیضلعیة)، فیؤدي تقلص ھذه العضالت إلى زيادة حجم القفص ا
 فیؤدي إلى نقصان حجم لقفص الصدري فیحدث الزفیر.



 بنیة العصب و اللیف العصبي :4 النشاط
تنظم المراكز العصبیة نشاط أعضاء الجسم بإرسال سیاالت عصبیة إلیھا، عن طريق  وضعیة اإلنطالق:

 األعصاب.
 ما ھي بنیة العصب و ما ھي مكوناته؟ إلشكالیة:ا
 التقصي: 

 189ص  2الوثیقة تحديد مكونات العصب: 
عند الفحص المجھري لـ م .ع في عصب، نالحظ أنه يتكوّن من عّدة حزم نت األلیاف العصبیة، المحاطة بغمد 

 ضام. يشغل باقي العصب نسیج ضام تتخلله شعیرات دموية.
 .يحیط بالعصب غمد لیفي

 189ص  3الوثیقة تحديد كیفیة توضع مكونات اللیف العصبي بالنسبة لبعضھا البعض: 
 يتكوّن اللیف العصبي من محور أسطواني محاط بغالفین:

 .Myélineسمة تدعى "النخاعین" غمد النخاعین: المكون من مادة د -
 .Schwannغمد شوان: المكوّن من خاليا بھا أنوية كبیرة، تدعى "خاليا شوان"  -

يكون غمد شوان على تماس مع المحور األسطواني في مناطق تقطع غمد النخاعین، و تدعى ھذه المناطق 
 .Ranvierبـ"اختناقات رانفییه" 

قد يخرج من اختناقات رانفییه تفرعات جانبیة للمحور األسطواني. كما يتفرع المحور األسطواني عند  تنبیه:
 فرعات نھائیة".نھايته أيضا، و تدعى ھذه التفرعات بـ"ت

 إنجاز رسومات لبنیة العصب و اللیف العصبي:

األستاذة ب. نورة



 مفھوم السیالة العصبیة :5 النشاط
تؤّمن األعصاب نقل المعلومات بین األعضاء و المراكز العصبیة، و ھذا على شكل رسائل  وضعیة اإلنطالق:

 عصبیة.
 ؟صاب و األلیاف العصبیةطبیعة الرسائل العصبیة، و كیف تنتقل عبر األعما ھي  اإلشكالیة:

 التقصي: 
 الوسائل المستعملة لدراسة النشاط العصبي:

 مكوّن من: يستعمل من أجل ذلك جھاز خاص
 منبه كھربائي يتصل به قطبي تنبیه (يمكن التحكم في شدة التنبیه و مدته). -
 حوض يوضع فیه العصب المعزول أو اللیف العصبي المعزول. -
 ر الكھربائیة المسّجلة.مضّخم: لتكبیر الظواھ -
 Oscillographe "أوسیلوغرف"مھبطي" أو  اھتزازراسم ذبذبات مھبطي (ر.ذ.م) : يدعى أيضا "راسم  -

و أنبوبة مفرغة من الھواء (لكي ال تعرقل حركة  يتكوّن ر.ذ.م أساسا من منبع إلكترونات، شاشة مفلورة
 األفقیة و زوج من الصفائح العمودية.اإللكترونات). يوجد في ھذه األنبوبة زوج من الصفائح 

 مبدأ عمل راسم الذبذبات المھبطي (أوسیلوغراف):
عند تشغیل البطارية، يرسل منبع اإللكترونات (الكاتود) إلكترونات تصطدم بالشاشة المفلورة، تاركة علیھا أثرا  -

 ضوئیا (نقطة مضاءة).
ن العموديتین إلى حركة أفقیة للنقطة المضاءة على الصفیحتیتؤدي الحركة األفقیة لإللكترونات بین  -

 ، دالة على الزمن (بالملي ثانیة). الشاشة، حسب المحور  س سَ 
تؤدي الحركة العمودية لإللكترونات بین الصفیحتین األفقیتین إلى حركة عمودية للنقطة المضاءة على  -

 لط).الشاشة، حسب المحور  ع َع ، دالة على فرق الكمون (بالملي فو
بقطبي تتحرك اإللكترونات نحو األعلى و نحو األسفل، حسب نوعیة شحن الصفیحتین األفقیتین المتصلتین  -

نحو +). –اإلستقبال (حیث تنتقل اإللكترونات دائما من 
في حالة عدم وجود فرق كمون (تماثل شحنة الصفیحتین األفقیتین) تتحرك النقطة المضاءة أفقیا في  -

 ).mv 0فولط ( مستوى صفر ملي



 :190ص  4* تفسیر الوثیقة 

 »تسجیل منحنى كمون الراحة  « 

 ) كالھما على سطح اللیف العصبي، و غیاب التنبیه.2و ق 1: قطبي اإلستقبال (ق1زإلى  0زمن 
دلیل على غیاب فرق الكمون بین القطبین و  نالحظ تحرّك النقطة المضاءة أفقیا في مستوى صفر ملي فولط،

 تماثل الشحنة على سطح اللیف العصبي.
 الخارجي للّیف العصبي نفس الكمون و نفس الشحنة. لجمیع نقاط السطح :1 استنتاج

ملي  70 –مباشر للنقطة المضاءة إلى غاية داخل اللّیف العصبي نالحظ نزول  2إدخال ق : عند2زإلى  1زمن 
ملي فولط، داللة على وجود فرق كمون بین سطح اللیف  70 –بقى تتحرك أفقیا في مستوى فولط، ثّم ت

 ".كمون الراحةبـ" العصبي و داخله. يدعى ھذا الفرق في الكمون
يعود كمون الراحة إلى كون اللیف العصبي يحمل على سطحه الخارجي شحنات موجبة، بینما توجد بداخله 

 ".مستقطبشحنات سالبة، فھو "
 . (مثل جمیع الخاليا الحیة).اللیف العصبي مستقطب و مقرّ لكمون الراحة :2تنتاج اس

 :و تفسیر الفرق بینھا 191ص  5تحلیل تسجیالت الوثیقة * 
 عند تنبیه لیف عصبي معزول بتنبیھات متزايدة الشّدة نالحظ ما يلي:

نسّجل كمون عمل، أي أّن اللّیف  : نسّجل فقط إشارة حدوث التنبیه، و ال3و ت 2، ت1عند التنبیھات ت -
 العصبي لم يستجب لھذه التنبیھات.

: نسّجل كمونات عمل أحادية الطور، دلیل على استجابة اللیف العصبي للتنبیه. 6و ت 5، ت4عند التنبیھات ت -
 و نالحظ أنه رغم تزايد شدة التنبیه، يكون لكمونات العمل سعة ثابتة و أعظمیة.

 التفسیر:
 بین التسجیالت الثالثة األولى و التسجیالت الثالثة األخیرة إلى اختالف شدة التنبیه، حیث أّن:الفرق يعود 

 : لم تحدث استجابة ألّن شّدة التنبیھات كانت ضعیفة، أقل من عتبة التنبیه.3و ت 2، ت1عند التنبیھات ت -
 اوي العتبة.: حدثت أوّل استجابة، دلیل على أّن شدة ھذا التنبیه تس4عند التنبیه ت -
 عتبة التنبیه ھي أصغر شّدة للمنبّه التي تحدث استجابة. 
رغم تزايد  حدثت استجابة ألن شّدة ھذين التنبیھین أكبر من عتبة التنبیه. لكن :6و ت 5عند التنبیھات ت -

 .أو الالشيءالكّل شّدة التنبیه بقیت سعة اإلستجابة ثابتة و أعظمیة ألّن اللیف العصبي المعزول يخضع لقانون 
 استنتاج:

العتبة، و  <يخضع اللیف العصبي المعزول لقانون الكّل أو الالشيء، حیث ال يستجیب إذا كانت شدة التنبیه 
 العتبة. ≥يستجیب بسعة ثابتة و أعظمیة لّما تكون شدة التنبیه 



 :6تفسیر المنحنى الناتج عن التنبیه ت
على السطح الخارجي للّیف  1عند وضع ق حادي الطور)(منحنى كمون العمل أ على ھذا التسجیل نتحصّل

 داخل اللیف، في نفس النقطة، مع إحداث تنبیه فعال على اللیف. 2العصبي و ق

 » أحادي الطور عملتسجیل منحنى كمون ال « 
 تفسیر منحنى كمون العمل أحادي الطور:

 ملي فولط (كمون الراحة). 70 –ة المضاءة أفقیا في مستوى : تتحرك النقط1قبل 
 (اضطراب طفیف للنقطة المضاءة نتیجة مرور التیار الكھربائي في لحظة التنبیه). إشارة حدوث التنبیه: 1عند 
ملي فولط (كمون الراحة). تمثّل ھذه المرحلة  70 –تتحرّك النقطة المضاءة أفقیا في مستوى : 2و  1بین 

 "، و ھو الزمن الذي تستغرقه السیالة العصبیة لإلنتقال من نقطة التنبیه إلى نقطة اإلستقبال.الضائعالزمن "
(القطب الخارجي) أصبح  1قملي فولط، دلیل على أّن  30صعود النقطة المضاءة إلى غاية + : 3إلى  2من 

 " لغشاء اللیف العصبي.زوال استقطاب(القطب الداخلي) موجبا، أي حدث " 2سالبا، و ق
سالبا،  2أصبح موجبا و ق 1ملي فولط، دلیل على أن ق 70 –: نزول النقطة المضاءة إلى مستوى 4إلى  3من 

 (يحدث بعد مرور موجة زوال اإلستقطاب). "ستقطابعودة اإل و ھذا ما يسّمى بـ "
 ".فرط استقطاب: يحدث تجاوز طفیف لعودة اإلستقطاب، أي "5عند 
 عادي للّیف العصبي). استقطابملي فولط (كمون راحة يرافق  70 –عود النقطة المضاءة إلى مستوى : ت6عند 

 استنتاج: 
، و التي ھي عبارة عن موجة زوال استقطاب تولّد سیالة عصبیة فیه ىيؤدّي التنبیه الفّعال للّیف العصبي إل

 ائیة (فیزيائیة).تنتشر على طول اللیف العصبي. فالسیالة العصبیة ذات طبیعة كھرب
 :191ص  6استغالل الوثیقة  *
التنبیه ينسب الشكل (أ) إلى المرحلة (جـ) أي مرحلة زوال اإلستقطاب من منحنى اإلستجابة الناتجة عن  -

 ، بینما ينسب الشكل (ب) إلى المرحلة (د) أي مرحلة عودة اإلستقطاب من نفس المنحنى.6ت

 تشفیر الرسالة العصبیة:
العتبة)  ≥، فعند التنبیه الفعال (الذي شدته اللیف العصبي المعزول يخضع لقانون الكّل أو الالشيءرأينا أّن 

 يستجیب دائما بنفس السعة األعظمیة مھما زادت شّدة التنبیه.
 س: في ھذه الحالة، كیف يتم التعبیر عن زيادة شّدة التنبیه؟

 :192ص  8تحلیل الوثیقة 
المحصّل علیه نتیجة تنبیه لیف عصبي (في قرن استشعار حشرة) بتنبیھات  تبیّن ھذه الوثیقة التسجیالت

 متزايدة الشّدة.
 نالحظ أنه كلما زادت شدة التنبیه، زاد تواتر كمونات العمل (تناسب طردي).

  استنتاج:
 .لهالمنتشرة على طو في اللیف العصبي، يعبّر عن زيادة شّدة التنبیه بزيادة تواتر (تردّد) كمونات العمل
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 اإلدماج العصبي :6 النشاط
 القلبیة و التنفسیة تتدخل بعض المراكز العصبیة للتنسیق بین الوتیرتین وضعیة اإلنطالق:

 ؟ھذه المراكز العصبیة و كیف يتم ھذا التنسیقما ھي  اإلشكالیة:
 التقصي: 
 :193ستغالل الوثیقة ص ا

 بي و التنفسي ھي:* المراكز العصبیة التي تتحكم في تنظیم النشاطین القل
 المركز البصلي لتنظیم حركات القلب، و يشمل: -1

  CCA(Centre cardio- accélérateurلمركز المسرّع لضربات القلب (ا -أ
 CCF(Centre cardio- freinateurالمركز المبطّئ لضربات القلب (  -ب

 المركز التنفسي البصلي: ينظّم الحركات التنفسیة (الشھیق و الزفیر). -2
 اتصاالت عصبیة، بحیث إذا زاد نشاط أحدھما تثبّط اآلخر. CCFو  CCA يوجد بین ه:تنبی

 طرق اإلتصال بین ھذه المراكز و مختلف أنواع العضالت ھي: *
 األعصاب الودّية و قرب الودّية، بالنسبة للقلب. -
 األعصاب التنفسیة، بالنسبة للعضالت البیضلعیة و الحجاب الحاجز. -
 وكیة، بالنسبة للعضالت الھیكلیة.األعصاب الش -

 مع الشرح: * تكملة المخطط
 198ص  1الرسم: الوثیقة  -
 الشرح: -

، مما يتسبّب في 2COو يزداد طرحھا لغاز  2Oعند زيادة النشاط العضلي يزداد استھالك العضالت الھیكلیة لغاز 
 فیه. 2COفي الدم و ارتفاع تركیز  2Oانخفاض تركیز 

في الدم إلى تنبیه المركز التنفسي الصلي مباشرة، فتتولد فیه  2COو ارتفاع تركیز  2Oكیز يؤدّي انخفاض تر
، تنقلھا األعصاب التنفسیة إلى العضالت التنفسیة التي تستجیب بالتقلّص كمونات عمل (سیالة عصبیة)

في  2COو انخفاض تركیز  2Oلیزداد اتساع القفص الصدري، فترتفع الوتیرة التنفسیة مّما يؤدّي إلى زيادة تركیز 
 الدم.
مّما يرفع من الوتیرة القلبیة، فیزداد ضخ الّدم  على المركز المسرّع لنبضات القلب 2Oيؤثّر انخفاض تركیز كما 

 .2COو تخلیصھا من غاز  2Oتزويد العضالت بغاز لغرض 
في الدم، فتنشأ سیالة  2Oيوجد في القوس األبھرية مستقبالت كیمیائیة تتنبّه عند انخفاض تركیز  تنبیه:

المعدي) إلى المركز التنفسي -(الذي كان يعتقد أنه فرع من العصب الرئوي Cyonعصبیة تنتقل عبر عصب 
فتنبّھه لتزداد الوتیرة التنفسیة، و إلى المركز المبطئ لنبضات القلب فتبطّئ نشاطه فیتحّسس بذلك المركز 

 الوتیرة القلبیة.المسرّع لنبضات القلب، مّما يؤدّي إلى زيادة 

 خالصة:
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في البصلة السیسائیّة، مّما يسمح للجھاز العصبي اإلعاشي بتنسیق النشاطین القلبي تدمج المعلومات 
 و التنفسي وفق ما تتطلبه الحالة الفیزيولوجیة للجسم. 



 الدعامة الخلوية للرسالة العصبیة :7 النشاط
ف المراكز العصبیة المكوّنة من وحدات بنیوية يتّم تنظیم نشاط أعضاء الجسم من طر وضعیة اإلنطالق:
 .Neuronesتدعى "العصبونات" 

 ؟مكوّنات العصبونات، و أين تقع على مستوى المراكز العصبیةما ھي  اإلشكالیة:
 التقصي: 

 194ص الدراسة التشريحیة للنخاع الشوكي:  -1

 يتكوّن من مادّتین:عند الفحص المجھري لمقطع عرضي في النخاع الشوكي، نالحظ أنّه 
. للمادة الرمادية نھايتان أمامیتان واسعتان ھما "القرنان األمامیان" Hمادّة رمادية: مالكزية، لھا شكل حرف  -أ

 (البطنیان)، و نھايتان خلفیتان ضیقتان ھما "القرنان الخلفیان" (الظھريان).
ة البیضاء من حبال مفصولة عن بعضھا بواسطة تتشكّل الماد مادّة بیضاء: محیطیة، تحیط بالمادة الرمادية. -ب

 قرون المادة الرمادية و الثلمان األمامي و الخلفي.
 تنبیه:

 (األّم الحنون، العنكبوتیة و األّم الجافیة). Les méningesيحمي النخاع الشوكي أغشیة تدعى "السحايا" 
مامي رقیق و جذر خلفي به يتصل بالنخاع الشوكي أعصاب شوكیة، حیث لكل عصب شوكي جذران: جذر أ

 انتفاخ يدعى "العقدة الشوكیة".
 194ص دراسة مجھرية للمادة الرمادية:  -2



كبیرة، نجمیة  أجساما خلويةعند الفحص المجھري لمقطع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي، نالحظ 
 نوعان من اإلستطاالت السیتوبالزمیة:الشكل، يخرج منھا 

الزمیة قصیرة نسبیا و متفرعة، يقل قطرھا كلما ابتعدت عن الجسم الخلوي. تدعى ھذه استطاالت سیتوب -
 ".الزوائد الشجیريةاإلستطاالت بـ "

 ".المحور األسطوانياستطالة طويلة، ذات قطر ثابت، تدعى " -
ة و يتكوّن جسم الخلیة العصبیة من سیتوبالزم يحیط به غشاء سیتوبالزمي. يحتوي السیتوبالزم على نوا

على عضیات خلوية أخرى، كما توجد فیه مواد إدخارية و حبیبات صباغیة تعطي اللون الرمادي لخاليا المادة 
 الرمادية.

 دراسة مجھرية للمادة البیضاء: -3
عند الفحص المجھري لمقطع عرضي في المادة البیضاء، نالحظ أّن لھذه المادة مظھر حبیبي، و ھو ناتج عن 

عصبیة. إذن، تتكوّن المادة البیضاء من ألیاف عصبیة، التي ھي عبارة عن المحاور  مقاطع عرضیة أللیاف
 األسطوانیة المنطلقة من أجسام الخاليا العصبیة و التي استمرّت من المادة الرمادية إلى المادة البیضاء.

يحاط  دة البیضاءفي المادة الرمادية، يحیط بالمحور األسطواني غشاء سیتوبالزمي، لكن عند دخوله في الما
 ".غمد النخاعینالمحور األسطواني بغالف ذو لون أبیض ھو "

 مفھوم العصبون: -4
العصب الشوكي لكلب، فالحظ بعد أيام اضمحالل األلیاف العصبیة في  Waller والرم، قطع العالم  1850عام  -

 ).195ص  6(الوثیقة "اإلستحالة الوالیريةالجزء المحیطي من العصب المقطوع، و ھذا ما يسّم بـ"
أّما األلیاف العصبیة الموجودة في الجزء المركزي من العصب المقطوع، فتبقى سلیمة و حیّة، و تنمو بعد 

 أسابیع من القطع لتجديد الجزء التالف.
(حیوان وحید الخلیة) إلى قسمین، أحدھما يحتوي على نواة و اآلخر ال، نالحظ موت  Amibeعند قطع األمیبا  -

 حالل الجزء الخالي من النواة، بینما يبقى الجزء الحاوي على النواة حیّا و ينمو لتجديد الجزء الناقص.و اضم

ال يحتوي الجزء المحیطي من األلیاف العصبیة  والراعتمادا على ما سبق، يمكن اإلعتقاد بأّن في تجربة  *
ھي نواة الجسم الخلوي الموجود في المادة  على نواة، بینما يكون الجزء المركزي على اتصال بنواة، أال و

 الرمادية للنخاع الشوكي.

يتكوّن العصبون من جسم خلوي يخرج منه نوعان من اإلستطاالت السیتوبالزمیة: زوائد شجیرية  استنتاج:
 قصیرة و متفرعة، و محور أسطواني طويل.

 .للجھاز العصبي الوحدة الوظیفیةو  الوحدة البنیويةيعتبر العصبون 
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 ).199ص  1قد يكون للعصبونات أشكاال مختلفة (الوثیقة  تنبیه:

 أشكال للعصبونات: 3نمیّز 
تتمیز بزوائد شجیرية عديدة و متفرعة مع محور أسطواني واحد طويل. قد يكون  عصبونات متعّددة األقطاب: -أ

 للجسم الخلوي شكل نجمي أو شكل ھرمي.
عصبونات ثنائیة القطب: لھا زائدة شجیرية واحدة و محور أسطواني، و ھما ينطلقان من نقطتین مختلفتین  -ب

 من الجسم الخلوي.
، يخرج من الجسم الخلوي استطالة واحدة تتفرّع بعد مسافة Tعصبونات وحیدة القطب: لھا شكل حرف  -ج

 قصیرة لتشكّل زائدة شجیرية طويلة و محور أسطواني قصیر.

 200ص  الحوصلة:

 203و  202، 201تمارين ص  التقويم:
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 : التحكم الھرموني3 الوحدة
معینة ينقلھا الدم و  يمكن تنظیم و تنسیق بعض وظائف الجسم عن طريق مواد كیمیائیة وضعیة اإلنطالق:

 اللمف من عضو إلى آخر.
 اثر مثال؟، ما الذي يفرزھا و ما ھو دورھا في وظیفة التكما ھي ھذه المواد الكیمیائیة اإلشكالیة:

 مفھوم الھرمون و الغّدة الصماء :1النشاط 
اإلنتقال من الطفولة إلى الرشد، و تتمیز بتغیرات جسمیة و سلوكیة  البلوغ ھي فترة وضعیة اإلنطالق:

 تسمح بمالحظة اإلختالفات بین الجنسین.

 الكتفین، نمو تفاحة آدم ، اتساعنمو العضالت، خشونة الصوت، نمو الشعر الصفات الجنسیة الثانوية الذكرية

، ظھور الدورة الشھرية، اتساعنمو الثديین، بقاء الصوت رقیقا، زيادة الوزن الصفات الجنسیة الثانوية األنثوية
 .الحوض

 من المسؤول عن ظھور الصفات الجنسیة الثانوية عند البلوغ؟ اإلشكالیة:
 :لفرضیاتا
 سیة الثانوية بطريقة كیمیائیة.تؤثر الغدد الجنسیة على ظھور الصفات الجن -1
 تؤثر الغـدد الجنسیة على ظھور الصفات الجنسیة الثانوية عصبیا. -2

 التحقق من الفرضیات:
 لمعرفة دور أّي عضو نقوم باستئصاله ثّم نراقب اآلثار المترتبة عن إستئصاله و عن حقن مستخلصاته.

 تأثیر استئصال الخصیتین: -1
 :206 ص 2و  1تحلیل الوثیقتین  
الخصیتین و المحقونة بمستخلص الخصیة على وزن عادي للحويصالن المنويان  مستأصلة تحافظ الجرذان -

 (مثل الجرذان الطبیعیة).
الخصیتین و غیر المحقونة بمستخلص الخصیة، فنسّجل لديھا نقصا كبیرا في وزن  مستأصلةأّما الجرذان  

 الحويصالن المنويان.
 المیل إلى الصفات الجنسیة الثانوية األنثوية. لخصیتین عند الرجليترتب  عن استئصال ا -

 ھي ھرمون كیمیائیة ةتؤثر الخصیتان على ظھور الصفات الجنسیة الثانوية الذكرية عن طريق ماد استنتاج:
 ).Testostérone التیستوستیرون( جنسي ذكري

 :مبیضینتأثیر استئصال ال -2
 :207ص  3 ةتحلیل الوثیق

 وثیقة نتائج تجريبیة إلستئصال، زرع، حقن مستخلصات المبیض في فئران.تبیّن ال
تدل النتائج على أّن المبیض يؤثر على نمو الرحم و على التطور الدوري لمخاطیة الرحم، بإفرازه لمواد كیمیائیة 

 (ھي ھرمونات مبیضیة تدعى بالھرمونات الجنسیة األنثوية).  في الدم
 .(األستروجینات و البروجستیرون) لى الرحم عن طريق ھرمونات جنسیة أنثويةيؤثر المبیضین ع استنتاج:

 :207ص  4 ةتحلیل الوثیق
 تمثّل الوثیقة تغیر كمیة الھرمونات المبیضیة خالل دورة شھرية.

خالل األسبوع األوّل من الدورة الشھرية (أيّام الحیض)، تكون نسبة األستروجینات و البروجستیرون منخفضة  -
 و ثابتة.جدا 



 400-100األستروجینات في التزايد حتّى تبلغ قیمة أعظمیّة ( خالل األسبوع الثاني من الدورة، تبدأ نسبة -
 مل) عند نھاية األسبوع الثاني.\بیكوغرام 

 أّما نسبة البروجستیرون، فتبقى ضعیفة جدا (شبه منعدمة).
ستروجینات بینما تتزايد نسبة البروجستیرون حتى خالل األسبوع الثالث من الدورة، تتناقص قلیال نسبة األ -

 مل) عند نھاية األسبوع الثالث.\نانوغرام  25-5تبلغ قیمة أعظمیة (
خالل األسبوع الرابع: تتناقص نسبة األستروجینات و البروجستیرون تدريجیا حتى تصبح منخفضة جدا عند  -

 نھاية األسبوع الرابع.
 رة الرحمیة:شرح كیفیة تحكم المبیضین في الدو

يفرز المبیضان ھرمونات جنسیة أنثوية (األستروجینات و البروجستیرون) في الدم الذي ينقلھا إلى الرحم حیث 
 تحفز مخاطیة الرحم على النمو، و ذلك بتنشیط تكاثر خاليا المخاطیة و الشعیرات الدموية.

 مقر إفراز الھرمونات الجنسیة: -3
 208ص دراسة مجھرية للخصیة:  -أ)

 :7 ،6، 5الوثائق استغالل 
يفصل  (مقر تشكل النطاف) بیب منويةلخصیة أنھا تتكوّن من أناا لمقطع عرضي في يبیّن الفحص المجھري

 ) و أوعیة دموية.Leydigيديغ كوّن من خاليا بینیة (خاليا المبیني ضام بینھا نسیج 
ي يدعى "لمعة األنبوب المنوي". يحیط يتكوّن كل أنبوب منوي من "جدار" سمیك دائري، يتوسطه تجويف مركز

 بكل أنبوب منوي "غشاء ضام".
 :8استغالل الوثیقة 

تحديد موقع الخاليا المفرزة للتستوستیرون:  -
 الخاليا المفرزة للتستوستیرون ھي خاليا اليديغ (الخاليا البینیة) المتواجدة بین األنابیب المنوية.

في الدم الذي ينقله (عبر األوعیة الدموية) إلى األعضاء  لتیستوستیروناالفرضیة: تفرز خاليا اليديغ ھرمون  -
 التي تظھر الصفات الجنسیة الثانوية الذكرية.

 209دراسة مجھرية للمبیض: ص  -ب)
 :13، 12، 11، 10، 9 الوثائقاستغالل 

 يتكوّن المبیض من: تحديد مكونات المبیض:* 
 یة دموية و أعصاب.منطقة لبیّة: مكونة من نسیج ضام به أوع - 
 منطقة قشرية: تحتوي على جريبات مختلفة األحجام (تحتوي على "خاليا بیضیة"). -

 تمر الجريبات بعدة مراحل: أثناء تطورھا * وصف التغیرات التي تطرأ على الجريبات أثناء تطورھا:
 ."يب أوّليجر"في البداية، تكون الخلیة البیضیة محاطة ببعض الخاليا الجريبیة، فتشكل  -1
 ثم يتطور الجريب فیحاط بطبقة منتظمة من الخاليا الجريبیة، فیصبح "جريب إبتدائي". -2
 يزداد نمو الخلیة البیضیة و تصبح محاطة بطبقتین من الخاليا الجريبیة، فتشكل "جريب ثانوي". -3
و تختفي بعض الخاليا الجريبیة ،  Granulosaيزداد عدد الخاليا الجريبیة و تتكثف مشكلة "الطبقة الحبیبیة"  -4

 فتظھر تجاويف، لھذا يسمى ھذا الجريب الثالثي "جريب جوفي".
. يزداد تتحد التجاويف مكونة تجويفا واحدا كبیرا يدعى "التجويف الجريبي" الذي يمأله "السائل الجريبي" -5

 .Follicule de De Graafاف" نمو الجريب فیصبح ناضجا و جاھزا لإلباضة. يدعى الجريب الناضج بـ"جريب دوغر
بعد اإلباضة، يتحول الجريب الفارغ من البويضة إلى جسم أصفر الذي يضمر في حالة عدم حدوث إلقاح و  -6

 ، الذي سیضمر بدوره و يختفي.يتحول إلى جسم أبیض
 لطبقة الحبیبیة.ل من طرف القشرة الداخلیة للجريب و الخاليا الجريبیة المكونة يتم إفراز األستروجینات تنبیه:

  بینما يتم إفراز البروجستیرون من طرف الجسم األصفر.
الھرمون ھو مادة كیمیائیة تفرزھا غّدة صماء في الدم، الذي ينقلھا نحو : و الغدة الصماء تعريف الھرمون
  فتؤثّر علیھا و تغیّر من نشاطھا. أعضاء مستھدفة،

 ز داخلي) ألنھا تفرز ھرمونات في الدم (في الوسط الداخلي).تعتبر الخصیة و المبیض غدد صماء (غدد ذات إفرا



 * إنجاز رسم تفسیري لمقطع في المبیض و الخصیة:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

األستاذة ب. نورة



 لبصري و الغدة النخامیة على وظیفة الخصیةتأثیر تحت السرير ا :2 النشاط

 يؤثر الدماغ بصورة غیر مباشرة على الخصیة. وضعیة اإلنطالق:
 كیف يؤثر الدماغ على الخصیة؟ اإلشكالیة:

 التقصي:
 :210ص  1استغالل الوثیقة 

 تحديد دور الغدة النخامیة و عالقتھا بوظیفة الخصیة انطالقا من النتائج التجريبیة:
 لغدة النخامیة في وظیفة الخصیة المتمثلة في تشكیل النطاف و إفراز التستوستیرون.تتحكم ا

تحّفز الخصیة على إنتاج النطاف و على إفراز  تفرز الغدة النخامیة مواد كیمیائیة في الدم الفرضیة:
 التیستوستیرون.

 :211ص  2استغالل الوثیقة 
 یة:تحديد نشاط الخصیة الذي تتحكم فیه الغدة النخام

 ، حیث:LHو  FSHيفرز الفص األمامي للغدة النخامیة ھرموني 
 على تنشیط تشكل النطاف. FSHيعمل  -
 على تحفیز الخاليا البینیة إلفراز التیستوستیرون الذي ينشط بدوره تشكل النطاف. LHيعمل  -

 :211ص  3استغالل الوثیقة 
 زة في دم إنسان (رجل) خالل عدة ساعات.المفر LHو  FSHكمیة يمثل المنحنیان المنحنیین: تحلیل 

 نالحظ أّن إفراز الھرمونین شبه ثابت و متذبذب، حیث:
 مل \میكرولتر  6و  5بین  FSHيتذبذب إفراز  -
 مل \میكرولتر  8و  5بین  LHيتذبذب إفراز  -

 التفسیر:
 إلفراز لیعود بعد بضع ساعات.خاليا الفص األمامي للغدة النخامیة كمیات مخزنة من الھرمونین، ثم ينقطع ا تفرز

 بصورة دورية. LHو  FSHتفرز الغدة النخامیة ھرموني  اإلستنتاج:

 :211ص  4استغالل الوثیقة 
 ساعة. 24و التیستوستیرون عند كبش خالل  LHيمثل المنحنیان تغیرات كمیة المنحنیین: تحلیل 

، يتبعه ارتفاع و انخفاض إفراز التیستوستیرون دوريا، بفاصل زمني يقّدر ببضع ساعات LHيرتفع و ينخفض إفراز 
 يكون بكمیات أكبر من التیستوستیرون. LHبنفس الوتیرة، إال أن إفراز 

 تفسیر التطابق بین المنحنیین:
 في إفراز التیستوستیرون، و ذلك بتأثیره على الخاليا البینیة في الخصیة. LHيتحكم إفراز 

 :212ص  5استغالل الوثیقة 
تصل تحت السرير البصري (المكوّن من عصبونات) بالغّدة النخامیة عن طريق السويقة النخامیة ي الشرح:

 الغنیة بالشعیرات الدموية.
، الذي ينتقل  GnRH عصبي يتم تركیب ھرمون على مستوى األجسام الخلوية لعصبونات تحت السرير البصري
يحرّر في دم الشعیرات الدموية الموجودة في  في المحور األسطواني حتى يصل إلى التفرعات النھائیة حیث

 LHو  FSHالسويقة النخامیة، فینقله الدم إلى الفص األمامي للغدة النخامیة، حیث يحّفز خالياه على إفراز 
 في الدم.



 :212ص  6استغالل الوثیقة 
ھذين الھرمونین، مع  بداللة الزمن، حیث نالحظ تزامن (تواقت) إفراز LHو  GnRHتبین الوثیقة إفراز  التحلیل:

 .LHوجود تأخر طفیف إلفراز 
 .LHيتحكم في إفراز  GnRHھو راجع إلى كون إفراز  تفسیر التزامن بین المنحنیین:

 :خالصة

، فیحّفز الغدة النخامیة على إفراز GnRHيؤثر تحت السرير البصري على الغدة النخامیة عن طريق ھرمون 
FSH  وLH فیحثانھا على إفراز التیستوستیرون و على إنتاج النطاف. اللذان يؤثران على الخصیة 
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 دة النخامیة على وظیفة المبیضتأثیر تحت السرير البصري و الغ :3 النشاط

 النخامي.-المعقد تحت السريريرأينا أن الخصیة تخضع لتأثیر  وضعیة اإلنطالق:
 ؟ھل يخضع المبیض أيضا لتأثیر ھذا المعقداإلشكالیة: 

 التقصي:

 :214و  213ص  2و  1 تیناستغالل الوثیق
 الممیزات األساسیة للدورة الھرمونیة الخاصة بالغدة النخامیة:

 .LHو  FSHالدورة بإفراز ھرموني  ھذه تتمیّز -
ضعیفا قبل اإلباضة، ثم يرتفع فجأة و بشدة مباشرة قبل اإلباضة (ذروة)، ثم  LHو  FSHيكون إفراز كل من  -

 ينخفض بعد اإلباضة لیعود إلى قیمته اإلبتدائیة.
 دور الھرمونات النخامیة:

 على إنتاج األستروجینات (األستراديول). و تحثھانمو الجريبات، حفز ت: )قبل اإلباضةفي المرحلة الجريبیة ( -
 تسبب اإلباضة. -
إذ يحفز تشكل الجسم األصفر و يحثه على إفراز ، LHيستمر دور  :)بعد اإلباضةفي المرحلة اللوتئینیة ( -

 البروجستیرون.

 :214ص  3استغالل الوثیقة 
 معطیات:باإلعتماد على ال LHو  GnRHتحديد العالقة بین 

 متذبذب (إفراز دفقي). LHو  GnRHنالحظ أن إفراز كل من  -
نالحظ وجود توافق بین تطور إفراز ھاذين الھرمونین مع وجود فارق زمني، حیث كان إفرازھما ضعیفا في كما  -

وجد عالقة إذن ت .LHانخفض إفراز  GnRH، ثم بانخفاض إفراز LHفتبعه ارتفاع إفراز  GnRHالبداية، ثم ارتفع إفراز 
 طردية بینھما.

 المعلومة التي تؤكدھا الوثیقة:
 .LHيتحكم في إفراز  GnRHھرمون 

 خالصة:
 LHو  FSHفیؤثر به على الغدة النخامیة فیحفزھا على إفراز إفراز  GnRHيفرز تحت السرير البصري ھرمون 

بیض على إفراز األستروجینات اللذان يؤثران على المبیض فیتسببان في حدوث الدورة المبیضیة و يحثان الم
 و البروجستیرون.

 218ص  :الحوصلة و الوثیقة المدمجة

 222إلى  219 تمارين ص التقويم:
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