
  : آلیات التنظیم على مستوى العضويةIالمجال التعلمي 
 )األستاذة ب.نورةإعداد (

 وضعیة اإلنطالق: 
تتكوّن العضوية من أجھزة مكوّنة من أعضاء مختلفة، تعمل بصورة منسقة، دلیل على وجود عالقات وظیفیة 

 فیما بینھا.
 كیف يتم التنظیم الوظیفي على مستوى العضوية؟ اإلشكالیة:

 
 تنظیم عصبي -     رضیات:الف

 ھرمونيتنظیم  -                    
 ھرموني-تنظیم عصبي -                    

 
 : التنظیم العصبي1الوحدة 

 
 وضعیة اإلنطالق:

تتطلب كل وضعیة يتخذھا الجسم تدخل أعضاء مختلفة (الجھاز العصبي، العضالت، الھیكل العظمي)، حیث 
 منسقة للحفاظ على وضعیة الجسم.تعمل ھذه األعضاء بصورة 

 كیف يتم الحفاظ على وضعیة الجسم؟  اإلشكالیة:
 

 : المنعكس العضلي:1النشاط 
 

 تلعب العضالت دورا مھما في الحفاظ على وضعیة الجسم.وضعیة اإلنطالق: 
 العضالت في الحفاظ على وضعیة الجسم؟ كیف تساھم اإلشكالیة:

 
 الجسم: إظھار منعكس الحفاظ على وضعیة -1
 مثال: عند الضفدع عند حیوان: -أ)

 :10ص  2تحلیل الوثیقة 
 نالحظ أّن الطرف الخلفي للضفدع يحتوي على نوعین من العضالت: عضالت قابضة و عضالت باسطة.

 يھدف العمل المنسق لھذه العضالت إلى الحفاظ على وضعیة الجسم.
 

 :10ص  3تحلیل الوثیقة 
، بینما أثناء القفز تكون مختلف Zاف الخلفیة للضفدع منثنیة على شكل حرف عند الجلوس، نالحظ أّن األطر

 أجزاء الطرف الخلفي (القدم، الساق، الفخذ) على استقامة واحدة.
، و ذلك حسب حالة يعود اختالف شكل الطرف الخلفي إلى اختالف وضعیة عظامه بالنسبة لبعضھا البعض

 بعض العضالت و استرخاء العضالت المعاكسة لھا. الجسم (سكون أو حركة)، و ھذا نتیجة تقلص
تعمل العضالت على تغییر الزاوية بین قطعتین ھیكلیتین لمفصل، أو على إيقاف المفاصل في زاوية إذن، 

 معینة، و ذلك أثناء حفاظھا على وضعیة الجسم.
 

 تجربة:
یة، ثّم نمیل اللوحة إّما نحو خرب دماغ ضفدع (لمنع حدوث حركات إرادية) ثّم نضع الضفدع على لوحة أفقن

 األمام و إّما نحو الخلف.
 المالحظة:

 يرفع الضفدع رأسه و يمّدد طرفیه األمامیین.عند إمالة اللوحة نحو األمام،  -
 عند إمالة اللوحة نحو الخلف، يخفض الضفدع رأسه و يقبض طرفیه األمامیین. -

 استنتاج:
 جسمه. وضعیة على توازن للحفاظم بحركات إنعكاسیة عندما شعر الحیوان باختالل توازن جسمه قا



 11ص  عند اإلنسان: -ب)
 استثارة منعكس رضفي:

تجرى التجربة على شخص جالس على طرف طاولة، بحیث تكون ساقه مدالة و مسترخیة. عند الضرب 
رعان س بمطرقة مطاطیة، ضربة جافة تحت الركبة (على مستوى الوتر السفلي للعضلة الباسطة للساق)،

 نالحظ امتداد الساق نحو األمام، دون تدخل إرادة الشخص في ذلك، دلیل على أنه منعكس. ما
 تنبیه:

تختفي ھذه المنعكسات في حالة تخريب النخاع الشوكي أو قطع األعصاب التي تعصب ھذه العضالت، 
 نتیجة حادث مثال.

 تعمیم:
لمنبھات. تمتاز ھذه اإلستجابات بكونھا فطرية، سبق، نالحظ أّن كل من الحیوان و اإلنسان يستجیب  مّما

 منعكسات فطرية (مطلقة).بالإرادية، متوقعة و عاّمة. تدعى ھذه اإلستجابات 
 خالصة:

 
 
 

 خصائص المنعكس العضلي: -2
 

 12ص  إظھار خصائص منعكس الشّد (المّد): -أ)
حسیة و الحركیة (ألیاف عصبیة نعزل عضلة ساقیة لضفدع مع الحفاظ على اتصاالتھا العصبیة ال تجربة:

حسیة و ألیاف عصبیة حركیة) بالنخاع الشوكي، ثّم نعلّق العضلة من وترھا العلوي في حامل، و نربط وترھا 
السفلي بثقل (ث)، و نقوم بقیاس طول العضلة و بتسجیل تواتر كمونات العمل في اللیف العصبي الحّسي 

 المتصل بھا.
 12ص  7أنظر الوثیقة  المالحظة:

 قبل تعلیق الثقل: *
 و طولھا ثابت، و يكون تواتر كمونات العمل في اللیف العصبي الحّسي المتصل بھا ضعیفا. العضلة مسترخیة

 بعد تعلیق الثقل: *
طول العضلة، أي تمّددھا (حدوث شّد للعضلة) حتى تبلغ طوال معیّنا، فتثبت في البداية، نالحظ تزايد  -

 تزايد تواتر كمونات العمل في اللیف العصبي الحّسي. عنده. يرافق تمّدد العضلة
بعد ذلك، نالحظ تناقص طول العضلة نتیجة تقلصھا، حتّى تعود إلى طولھا األصلي، كما يتناقص تواتر  -

 كمونات العمل في اللیف العصبي الحّسي.
 التفسیر:

 فیھا.  العضلیة الموجودة-تمديد المغازل العصبیةيؤدّي تمديد (شّد) العضلة إلى 
 العضلي ھو منطقة اتصال نھايات عصبیة حسیة بلیف عضلي).-(المغزل العصبي

، فتتولد سیاالت عصبیة حسیة يتم إرسالھا يؤدّي ھذا التمديد إلى تنبیه النھايات العصبیة الموجودة فیھا
كیة و إلى النخاع الشوكي (عبر ألیاف عصبیة حسیة)، فیحوّلھا النخاع الشوكي إلى سیاالت عصبیة حر

 يرسلھا إلى العضلة (عبر ألیاف عصبیة حركیة)، فتستجیب العضلة بالتقلص (لمقاومة التمّدد).
  استنتاج:

 عبارة عن تقلص العضالت استجابة لمّدھا (شّدھا). المنعكس العضلي
 

 13ص  دراسة تجريبیة لإلستجابة المتزامنة للعضالت المتضادة: -ب)
متصلة بجھاز حاسوب) على الجلد الذي يغطي كل من العضلة نضع إلكترودات مستقبلة ( :1تجربة 

 القابضة و العضلة الباسطة في ساق شخص، و نطلب من الشخص أن يقوم بثني و بسط قدمه.
 13ص  8النتائج مبینة في الوثیقة 

 المالحظة:
 ، إالّ أّن:عند الحركة، نسّجل حدوث تغیرات في فرق الكمون في كل من العضلة القابضة و العضلة الباسطة

 يتطلب الحفاظ على توازن وضعیة الجسم تعديل الإرادي مستمر لحالة تقلص العضالت القابضة و الباسطة.



 تواتر كمونات العمل في العضلة القابضة أكبر من تواتر كمونات العمل في العضلة الباسطة. -
لّما يظھر كمون العمل في العضلة ظھور كمونات العمل يكون بالتناوب بین النوعین من العضالت، حیث  -

تتنبه العضلة القابضة، تثبّط  القابضة، ال يوجد كمون عمل في العضلة الباسطة، و العكس صحیح، أي لّما
 العضلة الباسطة، و العكس صحیح.

 
 13م): ص  Sherrington )1913تجربة شرينغتون  :2تجربة 

قطع العالم شرينغتون النخاع الشوكي لقطّ، في مؤخرة الدماغ، ثّم نبّه الطرف الخلفي للحیوان (بالوخز 
 مثال)، فالحظ إنثناء الطرف، أي حدوث منعكس نخاعي.

(العضلة القابضة و العضلة الباسطة  د ذلك، قام بتسجیل تغیرات التوتر اآللي للعضلتین المتضادتین للفخذبع
 للساق) إثر نفس التنبیه.
 .13ص  9النتائج مبیّنة في الوثیقة 

 : 9تحلیل الوثیقة 
 تبیّن الوثیقة تغیّر توتر العضلتین القابضة و الباسطة، قبل و بعد التنبیه.

یه: توتر العضلتین القابضة و الباسطة متماثل و ثابت عند قیمة معیّنة، دلیل على وجود تقلص قبل التنب -
 ).Tonus musculaireخفیف و ثابت في العضلتین (المقوّية العضلیّة 

  بعد التنبیه: -
باسطة، ه تناقص توتر العضلة النالحظ تزايد توتر العضلة القابضة، دلیل على تقلصھا، و يرافق * في البداية

 دلیل على استرخائھا.
* بعد ذلك يتناقص توتر العضلة القابضة دلیل على استرخائھا، و يرافقه تزايد توتر العضلة الباسطة دلیل 

 على تقلصھا.
 * في األخیر، يعود التوتر في العضلتین المتضادتین (القابضة و الباسطة) إلى قیمته اإلبتدائیة فیثبت عندھا.

 استنتاج:
بصورة منّسقة، حیث  المنعكس النخاعي، تعمل العضلتان المتضادتان (القابضة و الباسطة)حدوث  عند

 عندما تتقلص إحداھما تسترخي األخرى.
 

 خالصة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلعب العضالت دورا ھاّما في الحفاظ على وضعیة الجسم بتقلص البعض منھا استجابة لتمّددھا. يدعى 
ممّددة  نعكس العضلي، حیث تكون العضالت الباسطة عند شخص قائمھذا النوع من اإلستجابة بالم

). يسمح المنعكس العضلي المقاوم لھذا التمّدد 24باستمرار تحت تأثیر الجاذبیة األرضیة (رسم ص 
 بالحفاظ على الوضعیة القائمة للجسم.

 ).تخضع كل وضعیة يتخذھا الجسم إلى العمل المنسق لعضالت المتضادة (قابضة و باسطة



 : الدعامة التشريحیة للمنعكس العضلي:2النشاط 
 

 تتدخل في المنعكس العضلي بنیات تشريحیة مختلفة. وضعیة اإلنطالق:
 ؟ما ھي البنیات التشريحیة المتدخلة في المنعكس العضلي لیة:اإلشكا

 التقصي:
 

 14ص  العضلیة:-أنواع اإلتصاالت العصبیة -1
 العضلة الھیكلیة المخططة، يتصل باأللیاف العضلیة نوعان من النھايات العصبیة: في

 
 نھايات عصبیة حسیة:  -أ)

صل بألیاف عضلیة خاصّة، غیر مخططة في منتصفھا، النھايات العصبیة الحسیة داخل العضلة و تتتتغلغل 
حیث تلتف حولھا لتلتقط ما يحدث في األلیاف العضلیة من تمّدد، فترسل سیاالت عصبیة حسیة إلى المركز 

 العصبي (النخاع الشوكي).
-مع ھذه األلیاف العضلیة غیر المخططة إسم المغزل العصبي يطلق على مجموع النھايات العصبیة الحسیة

 لعضلي، و ھو يظھر على شكل إنتفاخ محاط بمحفظة لیفیّة ضامة.ا
 

 
 

 
 نھايات عصبیة محرّكة:  -ب)

يتصل كّل منھا اتصاال وثیقا بلیف أو عّدة يتفرّع المحور األسطواني لكّل لیف عصبي محرّك إلى عّدة فروع، 
لیف عضلي مخطّط إسم ألیاف عضلیة مخططة. يطلق على منطقة اتصال النھايات العصبیة المحرّكة ب

 اللوحة المحرّكة.
 

تحتوي أوتار العضالت أيضا على نھايات عصبیة حّسیة، تشكّل بنیات خاصّة تدعى األعضاء العصبیة  تنبیه:
  ).15 ص 3الوثیقة ( Organes tendineux de Golgi الوترية الغولجیة

 
 



 إظھار الطرق الحسیة و الحركیة للسیالة العصبیة: -2
 سار السیالة العصبیة عند حدوث المنعكس العضلي؟ما ھو م س:

 
 م) 1822( Bell et Magendie تجارب بال و ماجندي: -أ)

 أسابیع (النخاع الشوكي و الدماغ سلیمان). 6أجريت التجارب على كالب صغیرة، عمرھا 
 

 (تبیّن دور الجذر الخلفي لعصب شوكي) :1التجربة 
 لشوكیة لكلب، بین النخاع الشوكي و العقدة الشوكیة.تّم قطع الجذر الخلفي ألحد األعصاب ا

 لوحظ انعدام تام لإلحساس في المنطقة التي تتوزع فیھا ألیاف ھذا العصب. المالحظة:
أّما تنبیه الطرف المركزي (ب) من  إّن تنبیه الطرف المحیطي (أ) من الجذر المقطوع، ال يتبعه أّي استجابة.

 ستجیب بصراخ األلم و بالقیام بحركات.الجذر المقطوع، يجعل الحیوان ي
، الجذر الخلفي حّسي، ينقل السیالة العصبیة الحّسیة من المحیط نحو المركز (النخاع الشوكي) استنتاج:
 .Centripèteالسیالة العصبیة الحّسیة بسیالة عصبیة جابذة  ىلھذا تسمّ 

 
 لعصب شوكي) مامي(تبیّن دور الجذر األ :2 التجربة

  آخر. لعصب شوكي لكلب ماميذر األتّم قطع الج
 المنطقة التي تتوزع فیھا ألیاف ھذا العصب.حدوث شلل لعضالت لوحظ  المالحظة:

التي تتوزع فیھا ألیاف  يسبّب تقلصا عضلیا موضعیا في ) من الجذر المقطوع،جـإّن تنبیه الطرف المحیطي (
 .فلیس له أّي تأثیر ع،) من الجذر المقطودأّما تنبیه الطرف المركزي ( ھذا العصب.

)، لھذا المحیط (العضالت نحو ركزمن الم ركیة، ينقل السیالة العصبیة الحركيح ماميالجذر األ استنتاج:
 .Centrifugeابذة نبسیالة عصبیة  ركیّةالسیالة العصبیة الح ىتسمّ 

 
 :يتكوّن العصب الشوكي من نمطین من األلیاف العصبیة (فھو عصب مختلط) استنتاج عام:

 .ألیاف عصبیة حسیة، و تكوّن الجذر الخلفي (الظھري) -
 ألیاف عصبیة حركیة، و تكوّن الجذر األمامي (البطني). -

عبر ألیاف عصبیة  تنتقل السیالة العصبیة الحسیة التي يولّدھا التنبیه على مستوى العضو المستقبل
ّم تخرج من النخاع الشوكي حسیة، و تدخل إلى النخاع الشوكي عبر الجذر الخلفي للعصب الشوكي، ث

على شكل سیالة عصبیة حركیة، عبر الجذر األمامي للعصب الشوكي، فتنتقل عبر ألیاف عصبیة حركیة 
 إلى العضو المنفذ (العضلة) الذي ينفذ اإلستجابة.

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضو مستقبل

 

 عضو منفذ

 (عضلة)

 

 مركز عصبي

 (النخاع الشوكي)

 ناقل عصبي حسي

 ناقل عصبي حركي

هتنبی  

 استجابة

 مخطط يبیّن مسار السیالة العصبیة عند حدوث منعكس نخاعي



 إظھار الطرق الحّسیة و الحركیّة للسیالة العصبیّة

 

 

 

 

 

 

عصبي سلیم _____ لیف  

 _ _ _ لیف عصبي في حالة استحالة والیرية

 



 م) 1851( Waller  تجارب والر: -)ب
 

 ، على جانبي العقدة الشوكیة.: قطع والر الجذر الخلفي لعصب شوكي1تجربة 
قطعة الجذر الخلفي  الحظ والر استحالة األلیاف العصبیة الحسیة في العصب الشوكي و فيالمالحظة: 

 الشوكیة سلیمة و حیّة.العقدة األلیاف المتصلة بتبقى اع الشوكي، بینما المتصلة بالنخ
وحیدة في العقدة الشوكیة، و ھي عبارة عن عصبونات حسیة العصبونات للجسام الخلوية تقع األاستنتاج: 

 الشجیرية بالعضو المستقبل، بینما تدخل محاورھا األسطوانیة في النخاع الشوكي. ھازوائد، تتصل القطب
 

 والر الجذر األمامي لعصب شوكي، قرب النخاع الشوكي.: قطع 2تجربة 
ھذه ، و تستمر استحالة العصب الشوكيوالر استحالة األلیاف العصبیة المحركة المتصلة بالمالحظة: الحظ 

 الشوكي، فتبقى سلیمة و حیة. في العصب نفسه. أما األلیاف العصبیة المحركة المتصلة بالنخاع األلیاف
في النخاع اج: تقع األجسام الخلوية للعصبونات المحرّكة في القرنین األمامیین للمادة الرمادية استنت

 الشوكي، و ھي عبارة عن عصبونات متعّددة األقطاب نجمیة الشكل.
 

على مستوى العصبون، تنتقل السیالة العصبیة من الزوائد الشجیرية إلى الجسم الخلوي، و منه  تذكیر:
 سطواني.إلى المحور األ

 
 القوس اإلنعكاسیة للمنعكس العضلي خالصة:

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :1تنبیه 
خر محرّك) المنعكس العضلي، تمرّ السیالة العصبیة عبر عصبونین فقط (أحدھما حّسي و اآلعند حدوث 

 ـ "منعكس أحادي المشبك".يتصالن ببعضھما عن طريق مشبك واحد، لھذا يدعى المنعكس العضلي ب
 

  :2 تنبیه
 مزدوجا، فھي عضو مستقبل (حّسي) و عضو منّفذ (حركي).في المنعكس العضلي، تلعب العضلة دورا 

  
 
 
 
 
 

(مستقبل حّسي) فتتولّد سیالة عصبیة حسیة،  العضلي -يؤدّي تمّدد العضلة إلى تنبیه المغزل العصبي* 
محرّكة، ، إلى النخاع الشوكي، ثّم تخرج منه على شكل سیالة عصبیة تنتقل عبر ألیاف عصبیة حسیة

 فتستجیب بالتقلّص. عبر ألیاف عصبیة محركة إلى العضلة الھیكلیة المخطّطة (عضو منّفذ حركي)تنتقل 

 ن:إذن، أثناء حدوث المنعكس العضلي تسلك السیالة العصبیة سلسلة من العصبونات تتضمّ 

، ينقل السیالة العصبیة عصبون حّسي وحید القطب، جابذ (يقع جسمه الخلوي في العقدة الشوكیة) -
 الحسیّة من العضو المستقبل إلى المركز العصبي (النخاع الشوكي).

، نجمي، نابذ (يقع جسمه الخلوي في القرن األمامي للمادة الرمادية في عصبون محرّك متعّدد األقطاب -
 ، ينقل السیالة العصبیة المحرّكة من النخاع الشوكي إلى العضو المنّفذ (العضلة).وكي)النخاع الش

بـ  * يدعى ھذا الطريق الذي تسلكه السیالة العصبیة، انطالقا من العضو المستقبل إلى غاية العضو المنّفذ
 "القوس اإلنعكاسیة النخاعیة البسیطة".



 
 

 إظھار المركز اإلنعكاسي للمنعكس العضلي: -ج
 معطیات طبیة: *
إصابة الجزء السفلي من النخاع الشوكي (نتیجة حادث مثال) إلى حدوث شلل في األطراف تؤدّي  -

دلیل على أّن إلى اختفاء المنعكسات الرضفیة و اآلخیلیة، المشي) و  ز عن الوقوف و عنالعج( السفلیة
 و عن الحفاظ على وضعیة الجسم. النخاع الشوكي ھو المركز العصبي المسؤول عن المنعكسات العضلیة

الشوكي، بالنخاع  molletلجزء من العصب الوركي الذي يصل ربلة الساق ا(أو الضغط الشديد) يؤدّي قطع  -
إلى اختفاء المنعكس اآلخیلي، دلیل على أّن سالمة األعصاب الشوكیة ضرورية لحدوث المنعكسات 

 (ألنّھا ھي التي تنقل السیالة العصبیة). العضلیة
العضلیة (نتیجة مرض) إلى انعدام المنعكس العضلي (مع بقاء الحركات  -المغازل العصبیةتؤدّي استحالة  -

ضرورية لحدوث المنعكس العضلي (ألنھا تلعب  العضلیة -أّن سالمة المغازل العصبیة اإلرادية)، دلیل على
 دور مستقبالت حسیة).

 
 )16ص  5الوثیقة (أنظر  تتم على مراحل :تجربة *
 نتائج قطع الطرق العصبیة بین المخ و الجذع المخي: -1

إلى تمّدد ة السیسائیة) عند قط يؤدّي قطع الطرق العصبیة بین المخ و الجذع المخي (الذي يضّم البصل
 األطراف األربعة للحیوان، و يصبح الرأس و الذيل قائمین.

ة للجسم و زيادة مقويتھا العضلیة، فنستنتج أّن للمخ دور في يعود كّل ھذا إلى تقلّص العضالت الباسط
 لعضلي).م (أي يخّفف من قوّة و حّدة المنعكس اتخفیف المقوية العضلیة للعضالت الباسطة للجس

 اإلستجابة لتغیرات وضعیة الرأس: -2
 ، نالحظ انثناء األطراف الخلفیة و زيادة تمّدد األطراف األمامیة.عند رفع رأس القط السابق -أ)

 خفض رأس نفس الحیوان، نالحظ العكس أي انثناء األطراف األمامیة و زيادة تمّدد األطراف الخلفیة.عند  -ب)
، دلیل على أّن المخ خ، بقي الحیوان قادرا على الحفاظ على توازن وضعیة جسمهرغم إزالة تأثیر المإذن  -

 لیس ھو المركز العصبي المسؤول عن ذلك.
 البصلة السیسائیة و النخاع الشوكي: نتائج قطع الطرق العصبیة بین -3

وكي إلى يؤدي قطع الطرق العصبیة بین البصلة السیسائیة (الموجودة في الجذع المخي) و النخاع الش
فنالحظ ارتخاء كّل جسم الحیوان (تصبح المقوية العضلیة ضعیفة جدا) و تنعدم الحصول على حیوان شوكي، 

 لديه منعكسات الحفاظ على توازن وضعیة الجسم.
إذن، أدّى فصل النخاع الشوكي عن البصلة السیسائیة إلى ضعف المقوية العضلیة، فنستنتج أّن للبصلة  -

 زيادة المقوية العضلیة.السیسائیة دور في 
 استنتاج عام:

 
 
 
 

المسؤول عن المنعكسات العضلیة و عن المقوية العضلیة، رغم كون النخاع الشوكي ھو المركز العصبي 
إالّ أنه ال يعمل لوحده، فنشاطه يتأثر بالمراكز العصبیة العلیا حیث أّن المخ يخّفف من المقوية العضلیة و 
يقلّل من حّدة المنعكسات العضلیة، بینما البصلة السیسائیة تزيد من المقوية العضلیة و تزيد من حّدة 

 العضلیة. إذن المراكز العصبیة العلیا تنظم عمل النخاع الشوكي. المنعكسات
 



 نقل المشبكي: ال3 النشاط
 

عمل العصبونات على نقل السیالة العصبیة، و ھي تبدي اتصاالت فیما بینھا أو مع ت وضعیة اإلنطالق:
خاليا أخرى كالخاليا العضلیة. تسمح ھذه اإلتصاالت المسماة بـ"المشابك" بنقل النبأ العصبي من عصبون 

 .خاليا أخرى قابلة للتنبیه (عصبونات، خاليا عضلیة، خاليا غّدية)إلى 
 

 ؟كیف تساھم المشابك في نقل النبأ العصبي اإلشكالیة:
 

 التقصي:
 إظھار وجود نقل مشبكي: -1
 17ص  قیاس سرعة انتشار السیالة العصبیة في لیف عصبي: -أ

عة السیالة العصبیة، نستعمل لیفا عصبیا لحساب سر
، ذو قطر ثابت (كما ھو مبیّن في الوثیقة لیمامعزوال، س

 )، حیث:17ص  1
ملم، و ھي تمثّل المسافة بین المنبّه و  10=  1ف

 .)1مستقبل الجھاز (ج
ملم، و ھي تمثّل المسافة بین المنبّه و  20=  2ف

 .)2مستقبل الجھاز (ج
ملي ثانیة، و ھو الزمن الالزم النتقال السیالة  0,2=  1ز

 ).1مستقبل الجھاز (جطة التنبیه إلى  العصبیة من نق
ملي ثانیة، و ھو الزمن الالزم النتقال السیالة  0,4=  2ز

  ).2العصبیة من نقطة التنبیه إلى  مستقبل الجھاز (ج

 

 
نعید التجربة السابقة، لكن باستعمال عّدة أقطاب  *

) الموضوعة 4، ج3، ج2، ج1استقبال لعّدة أجھزة ر.ذ.م (ج
 منتظمة. على مسافات

التركیب التجريبي و النتائج المحصل علیھا مبینة في 
 .17ص  2الوثیقة 

 
 تحلیل منحنى سرعة السیالة العصبیة:

عبارة عن خط مستقیم متزايد، حیث يوجد  المنحنى
الذي تستغرقه السیالة العصبیة تناسب طردي بین الزمن 

 للوصول إلى أجھزة ر.ذ.م و المسافة التي تقطعھا.
 

 
 استنتاج:

 
 
 

 .ثابتةو بسرعة  منتظمةتنتقل السیالة العصبیة بصورة 



 ضمن سلسلة عصبونیة: قیاس سرعة انتشار السیالة العصبیة -ب
 

 17ص  3الوثیقة  تجربة:
 تساوي 1علما بأّن المسافة بین المنبّه و ق

 . 2المنبّه و قبین  لمسافةا
 تحلیل التسجیل المحصّل علیه:

نتحصّل على منحنیي كمون عمل أحاديي 
(المسّجل  2أّن المنحنى  الطور متماثلین، إالّ 

متأّخر  المشبكي)بعد على مستوى المحور 
(المسّجل على  1مقارنة مع المنحنى 

 مستوى المحور قبل المشبكي)،
 

، رغم تساوي المسافة بین 1أطول من الزمن الضائع في المنحنى  2أي أّن الزمن الضائع في المنحنى 
 . يدعى ھذا التأخر بـ"التأخر المشبكي".2و ق 1نقطة التنبیه و كّل من ق

 
 استنتاج:

 
 
   

 ما ھو سبب التأخر المشبكي؟ -س
عبر المشبك على شكل ظاھرة كھربائیة، بل بظاھرة أخرى، أبطئ، قد  ربّما ال تنتقل السیالة العصبیة -ج

 .(فرضیة) تكون كیمیائیة
 

 روني)بالمجھر اإللكتبنیة المشبك ( ما فوق بنیة المشبك: -2
 توجد عّدة أنواع من المشابك، منھا:

 18ص  4عصبوني)  الوثیقة  -(مشبك بین عصبي:ال -عصبيالمشبك ال -أ
 18ص  5(اللوحة المحرّكة)  الوثیقة عضلي: ال -عصبيالمشبك ال -ب
 

 تحديد الخصائص البنیوية للمشبك: *
المشبكیة، حیث  -المشبكیة و الخلیة بعد -اإللكتروني عدم وجود استمرارية بین الخلیة قبلبیّن المجھر  - 

يدعى  نانومتر) 40إلى  10المشبكي فراغ رقیق جدا ( -المشبكي و الغشاء بعد -بین الغشاء قبليفصل 
 "الفراغ المشبكي" أو "الشق المشبكي".

شبكي) في النھاية العصبیة (الزر الم كما بیّن المجھر اإللكتروني وجود العديد من "الحويصالت المشبكیة" -
 المشبكي. -للعصبون قبل

أّن سمك الغشاء بعد المشبكي أكبر من سمك  نالحظ في الصور المأخوذة بالمجھر اإللكتروني كما -
 وجود مستقبالت غشائیة من طبیعة بروتینیة في الغشاء بعد المشبكي).المشبكي (بسبب  -الغشاء قبل

 
 مشبك:المعلومة المستخلصة من تعرّفنا على ما فوق بنیة ال *

المشبكي (نظرا لوجود الشق المشبكي)،  -المشبكي و الغشاء بعد -ما دام ال يوجد اتصال بین الغشاء قبل
إلى الخلیة بعد المشبكیة على شكل المشبكیة  -ال يمكن للسیالة العصبیة أن تنتقل من الخلیة قبل

یالة العصبیة بآلیة أخرى، يرافقھا كمون عمل)، لھذا تنتقل السظاھرة كھربائیة (موجة زوال استقطاب 
 بواسطة مواد كیمیائیة تفرزھا الحويصالت المشبكیة).كیمیائیة (

 
 
 
 

 تباطئ لسرعة السیالة العصبیة عند انتقالھا عبر المشبك.يحدث 



 
 



 إظھار اتجاه السیالة العصبیة: -3
 19ص  7الوثیقة على مستوى لیف عصبي واحد:  -أ
 

تجربة: نحدث تنبیھا فعاال في نقطة معیّنة من المحور 
األسطواني، و نسّجل فرق الكمون على جانبي النقطة 

 المنبھة.
 

المالحظة: نسّجل ظھور كمون عمل على جانبي النقطة 
المنبھة، دلیل على أّن السیالة العصبیة انتقلت في 

 اإلتجاھین: إلى يمین و إلى يسار النقطة المنبھة.
 

 
 نتاج:است

 
 

    
 19ص  7الوثیقة على مستوى سلسلة عصبونیة:  -ب

تجربة: نحدث تنبیھا فعاال على مستوى العصبون (ب)، و نسّجل فرق الكمون على مستوى كّل من 
 العصبونات (أ)، (ب) و (ج).

 
 

 المالحظة: نالحظ ما يلي:
 نبیه ولّد سیالة عصبیة فیه.ظھور كمون عمل على مستوى العصبون (ب) المنبّه، دلیل على أّن الت -
ظھور كمون عمل على مستوى العصبون (ج) رغم عدم تنبیھه مباشرة، دلیل على انتقال السیالة  -

 إلى العصبون (ج) عبر المشبك الموجود بینھما. العصبیة من العصبون (ب)
أّن السیالة إذ نسجل فیه كمون راحة فقط، دلیل على  )أعدم ظھور كمون عمل على مستوى العصبون ( -

 العصبیة لم تتمكن من اإلنتقال من العصبون (ب) إلى العصبون (أ) رغم وجود مشبك بینھما.
 الة العصبیة من اإلنتقال من العصبون بعد المشبكي إلى العصبون قبل المشبكي.یإذن، لم تتمكّن الس

 
 استنتاج:

 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى اللیف العصبي الواحد، يمكن للسیالة العصبیة أن تنتقل في اإلتجاھین.

تنتقل السیالة العصبیة فقط من الخلیة قبل المشبكیة إلى  ، حیثأحادي اإلتجاه لمشبكيالنقل ا
 الخلیة بعد المشبكیة، و ال يمكنھا اإلنتقال في اإلتجاه المعاكس.



 انتقال السیالة العصبیة على مستوى المشبك: -4
 ؟تقل السیالة العصبیة على مستوى المشبككیف تن -س

 
 19ص  8الوثیقة  :1تجربة 

 
 تحلیل النتائج:

 :: عند تنبیه المحور المحرّك نالحظ1المرحلة 
 دلیل على تنبیھه.  ظھور كمون عمل في المحور المحرّك، -
المحور دلیل على انتقال السیالة العصبیة من ظھور كمون عمل متأخر على مستوى اللیف العضلي،  -

انتقالھا عبر العضلي (اللوحة المحرّكة)، و تأخرھا عند  -المحرك إلى اللیف العضلي عبر المشبك العصبي
 المشبك (تأخر مشبكي).

 
 : عند وضع قطرة من محتوى الحويصالت المشبكیة في الفراغ المشبكي نالحظ:2المرحلة 

 یھه.عدم ظھور كمون عمل في المحور المحرّك، دلیل على عدم تنب -
تنبیھه بواسطة المادة المستخلصة من الحويصالت  اللیف العضلي، دلیل علىفي ظھور كمون عمل  -

 المشبكیة.
 .خلیة بعد المشبكیة فقطتنبیه ال إذن، عند تواجد ھذه المادة في الفراغ المشبكي فإنھا تستطیع

 Acétylcholine كولین". -ھذه المادة المستخلصة من الحويصالت المشبكیة بـ "األستیلتدعى  تنبیه:
 

 (مادة Esérineاللیف العضلي المعالج بمادة اإلزرين  على كولین -: عند وضع قطرة من األستیل3المرحلة 
 كولین)، نالحظ: -األستیلتمنع تفكیك 

 عدم ظھور كمون عمل في المحور المحرّك، دلیل على عدم تنبیھه. -
لي، دلیل على دوام التنبیه، بسبب عدم تفكیك ظھور سلسلة من كمونات العمل في اللیف العض -

 كولین (عدم تعطیله). -األستیل
 

 اللیف العضلي نالحظ:داخل كولین  -: عند حقن قطرة من األستیل4المرحلة 
 عدم ظھور كمون عمل في المحور المحرّك، دلیل على عدم تنبیھه. -
فاألستیل كولین ال يؤثر على السطح ، عدم ظھور كمون عمل في اللیف العضلي ، دلیل على عدم تنبیھه -

 الداخلي للغشاء بعد المشبكي (بل يؤثر على سطحه الخارجي فقط).
 

 استنتاج عام:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كولین مثال)  -بمساعدة مادة كیمیائیة (األستیل على مستوى المشبك، يتم انتقال السیالة العصبیة
 لعصبي ".تدعى " الوسیط الكیمیائي ا

عند وصول  يتّم إفراز ھذه المادّة من طرف النھاية العصبیة (الزر المشبكي) للعصبون قبل المشبكي
 السیالة العصبیة إلیھا.

فقط (ألنه يحمل مستقبالت غشائیة  تؤثر ھذه المادة على السطح الخارجي للغشاء بعد المشبكي
 ل.نوعیة للوسیط الكیمیائي العصبي)، فتولّد فیه كمون عم

 لتجنّب دوام التنبیه، يجب تفكیك الوسیط الكیمیائي العصبي (تعطیله) بعد انتھاء دوره.

وسیط إذن، انتقال السیالة العصبیة من اللیف العصبي المحرّك إلى اللیف العضلي يتّم بمساعدة 
 بـ "مشبك كیمیائي". كیمیائي عصبي يفرز في الشق المشبكي، لھذا يدعى ھذا المشبك

 

 



 20ص  9الوثیقة  :2 تجربة
 تحلیل النتائج:

 : عند عدم تنبیه اللیف العصبي قبل المشبكي1المرحلة 
 نالحظ على مستوى المشبك: *
 مشبكیة عديدة في النھاية العصبیة (العنصر قبل المشبكي).حويصالت وجود  -   
 الغشاء قبل المشبكي أملس. -   
 الشق المشبكي ضیّق. -   

 الوسیط الكیمیائي العصبي في الشق المشبكي. تدّل ھذه المالحظات على عدم طرح
كي، دلیل على كمون راحة في كّل من اللیف العصبي قبل المشبكي و العصبون بعد المشبنسّجل  كما *

 عدم تنبیھھما.
 المشبك في حالة راحة، أي لم يحدث نقل مشبكي. استنتاج:

 
 : عند تنبیه اللیف العصبي قبل المشبكي بتنبیه فّعال ضعیف الشدة2المرحلة 

 نالحظ على مستوى المشبك: *
 تناقص ضئیل لعدد الحويصالت المشبكیة. -   
 مشبكي.ظھور بعض التعرجات في الغشاء قبل ال -   
 اتساع نسبي للشق المشبكي. -   

تدّل ھذه المالحظات على حدوث إفراز قلیل لمحتوى الحويصالت المشبكیة (الوسیط الكیمیائي العصبي) 
 في الشق المشبكي.

كما نسّجل تواتر ضعیف لكمونات العمل في الغشاء قبل المشبكي، ألّن شدة تنبیه اللیف العصبي قبل  *
 نسبیا.كانت ضعیفة  المشبكي

 ) ضعیف السعة في الغشاء بعد المشبكي.PPSكما نسّجل كمون بعد مشبكي (
، يؤدّي تنبیه فّعال ضعیف الشدة للخلیة قبل المشبكیة إلى تولّد كمونات عمل ذات تواتر ضعیف استنتاج:

إلى  مما يؤدي إلى إفراز كمیّة قلیلة من الوسیط الكیمیائي العصبي في الشق المشبكي، و ھذا ما يؤدّي
 ظھور كمون بعد مشبكي ضعیف السعة.

 
 : عند تنبیه اللیف العصبي قبل المشبكي بتنبیه قوي الشدة3المرحلة 

 نالحظ على مستوى المشبك: *
 تناقص معتبر لعدد الحويصالت المشبكیة. -   
 ظھور العديد من التعرجات في الغشاء قبل المشبكي. -   
 اتساع كبیر للشق المشبكي. -   

 لوسیط الكیمیائي العصبي في الشق المشبكي.كبیر لھذه المالحظات على حدوث إفراز تدّل 
كما نسّجل تواتر كبیر لكمونات العمل في الغشاء قبل المشبكي، ألّن شدة تنبیه اللیف العصبي قبل  *

 .كبیرة المشبكي كانت
 سعة في الغشاء بعد المشبكي.أكبر ) PPSكما نسّجل كمون بعد مشبكي (

يؤدّي التنبیه الشديد للخلیة قبل المشبكیة إلى تولّد كمونات عمل ذات تواتر كبیر، مما يؤدي إلى ج: استنتا
إفراز كمیّة كبیرة من الوسیط الكیمیائي العصبي في الشق المشبكي، و ھذا ما يؤدّي إلى ظھور كمون بعد 

 السعة.كبیر مشبكي 
 استنتاج عام:

 
 
 
 
 

 ر الرسم)آلیة النقل المشبكي (أنظ خالصة:

اسب طردي بین تواتر كمونات العمل في العصبون قبل المشبكي و كمیة الوسیط الكیمیائي العصبي يوجد تن
 و سعة الكمون بعد المشبكي. المفرزة في الشق المشبكي
تتحوّل الرسالة العصبیة المشفرة بتواترات كمونات العمل في العصبون قبل إذن، على مستوى المشبك، 

 یز الوسیط الكیمیائي العصبي المفرز في الشق المشبكي.مشفرة بترك المشبكي، إلى رسالة
 



 آلیة النقل المشبكي
 

 
 
 
 .تركیب الوسیط الكیمیائي العصبي و تجمیعه في حويصالت مشبكیة -)1(
 .المشبكي -وصول موجة زوال استقطاب (كمون عمل) إلى الغشاء قبل -)2(
 .إلى الزر المشبكي Ca++دخول شوارد  -)3(
 .في الشق المشبكي كولین مثال) -(األستیل العصبي تحرير الوسیط الكیمیائي -)4(
 -الموجودة في الغشاء بعد تثبیت الوسیط الكیمیائي العصبي على مستقبالته النوعیة -)5(

المشبكیة،  -إلى الخلیة بعد Na+المشبكي، فتنفتح قنوات خاصة تسمح بدخول شوارد 
 المشبكي. -فیحدث زوال استقطاب للغشاء بعد

 .بواسطة أنزيم نوعيالعصبي بإماھته  الوسیط الكیمیائيتعطیل  -)6(
 إعادة امتصاص نواتج اإلماھة (الكولین في ھذا المثال) من طرف الزر المشبكي. -)7(
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 21ص  10الوثیقة المراقبة المنسقة للعضالت المتضادة:  -5
(منعكس رضفي)، ثّم نقوم بتسجیل  نمّدد عضلة الفخذ (العضلة الباسطة للساق) بدرجات مختلفة تجربة:
 لعصبونات المحرّكة التي تتحكّم في تقلص العضالت القابضة و الباسطة للساق.نشاط ا
 النتائج:تفسیر 

، نسّجل كمون راحة عتبة التنبیه)(أي شدة التنبیه أقّل من  عند إحداث تنبیه (تمديد) ضعیف جّدا أو ضعیف -
العصبونات الحّسیة، و بالتالي  أّن التنبیه غیر فّعال، ال يولّد كمون عمل في ، دلیل على1بو  1أفي كّل من 
 ، فال نسجل فیھا كمون عمل.بو  أمشبكي نحو العصبونات المحرّكة  ال يحدث نقل

عمل إحداث تنبیه (تمديد) قوي أو قوي جّدا (أي شدة التنبیه أكبر من عتبة التنبیه)، نسّجل كمون عند  -
عال ولّد كمون عمل في العصبونات أّن التنبیه الف ، دلیل على1ببینما نسجل كمون راحة في  1أفي 

(المتصل بالعضلة  أمن العصبون الحّسي إلى العصبون المحرّك  الحسیة، ثّم انتقلت السبالة العصبیة
(المتصل بالعضلة  ب، بینما لم تتمكن السیالة العصبیة من اإلنتقال إلى العصبون المحرّك الباسطة)
 ، و ھذا بسبب وجود عصبون جامع.القابضة)

، بینما المشبك الموجود بین مشبك منبّهھو  أو العصبون المحرّك لمشبك بین العصبون الحّسي إذن ا
 . مشبك مثبّطھو  بالعصبون الجامع و العصبون المحرّك 

 استنتاج:
 
 
 
 
 
 

 :1تنبیه 
 زوالإذا كان الوسیط الكیمیائي العصبي المفرز في الشق المشبكي يحدث  منبّھايكون المشبك  -

 ي الغشاء بعد المشبكي.ف استقطاب
 فرطإذا كان الوسیط الكیمیائي العصبي المفرز في الشق المشبكي يحدث  مثبّطايكون المشبك  -

 في الغشاء بعد المشبكي. استقطاب
 :2تنبیه 

يسمح التعصیب المتبادل للعضالت بتنسیق عمل العضالت القابضة و الباسطة و بالمراقبة الدقیقة لوضعیة 
 الجسم.

 

 
 

للعضلة المضادة لھا يؤدي تمديد العضلة الباسطة إلى تنبیه عصبونھا المحرّك و تثبیط العصبون المحرّك 
 (العضلة القابضة).

منبّه" بینما نوع  "مشبكھو نوع المشبك بین العصبون الحّسي و العصبون المحرّك للعضلة الباسطة 
 بین العصبون الجامع و العصبون المحرّك للعضلة القابضة ھو "مشبك مثبّط". لمشبكا

 إذن دور العصبون الجامع ھو التثبیط.



 لعصبيا جمادإلا: 4 طشالنا
 

 ،)مشابك ريقط عن( تلعصبوناا من كبیر دعد نعصبو بكل يتصل ،لعصبيا لمركزا في :قإلنطالا ضعیةو
 . طةلمثبّا و ھةلمنبّا لعصبیةا لرسائلا من اكبیر داعد ،لحظة كل في ،حدالوا نلعصبوا فیستقبل

  
 في جمادإلا اذھ میةأھ يھ ام و دة؟متضا عصبیة سائلر يدمج أن نللعصبو يمكن كیف :إلشكالیةا
  دة؟لمتضاا تلعضالا عمل بین لتنسیقا
 

 التقصي:
 22 ص 1 لوثیقةا :لحركیةا تلعصبوناا على لعلیاا كزالمرا تأثیر – 1
 لىإ أدّى مما ك،لمحرا نلعصبوا ىمستو على رلطوا ديحاأ عمل نكمو منحنى على للحصوا تم :1 لحالةا

 .عضلي منعكس وثحد
 لباسطةا للعضلة كلمحرا نللعصبو تثبیط وثحد على لیلد ،عمل نكمو على للحصوا يتم لم  :2 لحالةا
 كلمحرّا نلعصبوا عمل قباير جامع نعصبو ريقط عن لتثبیطا اذھ تم. )لعلیاا لعصبیةا كزالمرا رهمصد(

 .  لباسطةا للعضلة
 فنتج ،لجامعا نولعصبا سطةابو تثبیط و لحسيا نلعصبوا سطةابو تنبیه لىإ كلمحرا نلعصبوا ضتعر إذن
 .لعضليا لمنعكسا امنعدا )لتثبیطا و لتنبیها( دةلمتضاا لعصبیةا لرسائلا هذھ مجد عن

 : جستنتاا
 
 
 
 

 :تللعصبونا ماجیةدإلا لخصائصا رھاإظ –2
 :23 ص 3 لوثیقةا نتائج تحلیل

 :  1ت في لمشبكيا قبل نللعصبو يلمجدا لتنبیها عند -أ
 في نكمو قفر نسجل كما ،)لمشبكيا بعد ءلغشاا بستقطاإ الزو( )أ( في مشبكي بعد نكمو نسجل

 سعة تناقص على لیلد ،سعة قلأ نهأ الّإ ،نياألسطوا رللمحو Segment initial (SI( ئیةاإلبتدا لقطعةا
 و لمشبكا بین لمسافةا لبعد انظر ،SI لىإ لمشبكيا بعد ءلغشاا من نتقالها عند لمشبكيا بعد نلكموا

 .  SIالقطعة اإلبتدائیة 
 

 :2ت في لمشبكيا قبل نللعصبو يلمجدا لتنبیها عند -ب
 في نكمو قفر نسجل كما ،)لمشبكيا بعد ءلغشاا بستقطاإ زوال( )ب( في مشبكي بعد نكمو نسجل

SI، و )أ( بین لمسافةا أن غمر اذھ و أ، لمرحلةا في علیه كانت مما صغرأ سعته أن الّإ SI لمسافةا ويتسا 
 .)أ( في علیه وھ مما صغرأ )ب( في لشجیريةا ةئدالزا قطر نكو وھ لسببا و ،SI و )ب( بین

 
 :  3ت في لمشبكيا قبل نللعصبو يلمجدا لتنبیها عند -ج

 في نكمو قفر نسجل كما ،)لمشبكيا بعد ءلغشاا بستقطاإ زوال( )ج( في مشبكي بعد نكمو نسجل
SI ، لمشبكيا بعد ءلغشاا من نتقالها ندع لمشبكيا بعد نلكموا سعة تناقص على لیلد ،سعة قلأ نهأ الّإ 

 .  لشجیريةا ةئداللز اجد لصغیرا لقطرا وھ لسببا و ،SI و لمشبكا بین لمسافةا بقر غمر SI لىإ
 
 : 4ت في لمشبكيا قبل نللعصبو يلمجدا لتنبیها عند -د

 كما ،)حةالرا نلكمو فیفط وزتجا وثحد( بستقطاا طفر في متمثل )د( في مشبكي بعد نكمو نسجل
 من نتقالها عند بإلستقطاا طفر سعة تناقص على لیلد ،سعة قلأ نهأ الّإ ،SI  في بستقطاإ طفر نسجل

 .)معا لشجیريةا ةئدالزا قطر صغر و لمسافةا بعد بسبب ،ناھ( SI لىإ لمشبكا
 

 .  )منعدمة أو بطیئة تجعلھا( تثبطھا أن يمكن و ،لعضلیةا تلمنعكساا على لعلیاا لعصبیةا كزالمرا تؤثر



 :د ج، ب، أ، حلاللمر معا جستنتاا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  )لوقتا نفس في( 4ت و 2ت ،1ت في يلمجدا لتنبیها عند -ھـ
 SI لىإ صلتو لتيا تلكموناا حصیلة أن على لیلد ،نلكموا عتبة من قلأ سعته نكمو قفر SI في نسجل

 .  عمل نكمو تولید على درةقا غیر
 
 :1تنبیھات مجدية في نفس الوقت في ت 3أو إجراء  3و ت 2، ت1عند التنبیه المجدي في ت -و

 أن على لیلد ،في المحور األسطواني عمل نكمو نسجل حیث لنتیجةا نفس على لحالتینا في نتحصل
 .عمل نكمو تولید على درةقا SI لىإ صلتو لتيا تلكموناا حصیلة

(الفراغي)  لفضائيا التجمیعب 3ت و 2ت ،1ت في يلمجدا لتنبیها عن لناتجةا تلكموناا جمعيدعى  -
Sommation spatiale 

 لزمنيا التجمیعب فیدعى ،1ت في لوقتا نفس في تمت مجدية تتنبیھا 3 عن لناتجةا تلكموناا جمعأّما  -
 Sommation temporelle )لمؤقت(ا
 
 و: ، ھـ للمرحلتین معا جستنتاا
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنبیه: 
الكمونات التي تنتقل على سطح الزوائد الشجیرية و الجسم الخلوي للعصبون المحرّك ھي كمونات بعد 

) للمحور األسطواني، SI( ئیةاإلبتدا لقطعةانطالقا من ، فال يظھر كمون العمل إّال ا) PPSIو  PPSEة (مشبكی
 . PPSIو  PPSE حیث يتّم التجمیع الفضائي و التجمیع الزمني لمختلف

 
 
 
 
 
 
 
 

 رللمحو SI  ئیةاإلبتدا لقطعةا و لمشبكا ینب لمسافةا يدابتز لمشبكيا بعد نلكموا سعة تتناقص -
 ئدوالزا قطر بتناقص لمشبكيا بعد نلكموا سعة تتناقص كما ،)عكسي تناسب( نياألسطوا
 .)ديرط تناسب( لشجیريةا
ب ستقطاا زوال وثحد و مشبكي بعد نكمو تولد لىإ ج، ب، أ، لمرحلا في لناجعا لتنبیها أدى  -

  منبّه مشبكي بعد نكمو تولد ،منبّھة لمشابكا هذھ أن على لیلد ،لمشبكيا بعد للغشاء
Potentiel post-synaptique excitateur) PPSE.(   

 ءللغشا بستقطاإ طفر وثحد و مشبكي بعد نكمو تولد لىإ دىفأ د، لمرحلةا في لناجعا لتنبها ماأ
      PPSI مثبّط مشبكي بعد نكمو يولد ،مثبّط لمشبكا اذھ أن على لیلد ،لمشبكيا بعد

)Potentiel post-synaptique inhibiteur( 

 تولد( منبھة منھا لبعضا ،لمشابكا من لعديدا لتأثیر ،حدوا آن في ،لمشبكيا بعد نلعصبوا يخضع 
PPSE( مثبطة آلخرا لبعضا و )تولد PPSI(. 
 ثيحد حیث ،لیهإ تصل لتيا دةلمتضاا لعصبیةا لرسائلا هذھ مجد على لمشبكيا بعد نلعصبوا يعمل
 تصل لتيا تلكموناا لمختلف Sommation algébrique يجبر جمع SI ئیةاإلبتدا لقطعةا ىمستو على

 ماإ و )بستقطاإ زوال وثحد و( عمل نكمو ربظھو ماإ ،نياألسطوا رلمحوا في حصیلته تظھر و ،لیھاإ
 .حةرا حالة في نياألسطوا رلمحوا فیبقى ،عمل نكمو رھوظ مبعد
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يؤّمن النخاع الشوكي معالجة المعلومات المعّقدة بدمج الرسائل العصبیة اآلتیة من الدماغ (تحكّم إرادي)  *
العضلیة و األجسام العصبیة الوترية لغولجي) موجودة في -سیة أخرى (المغازل العصبیةو من مستقبالت ح

 العضلة.

تؤدّي معالجة ھذه الرسائل العصبیة من طرف النخاع الشوكي إلى تضخیم أو تثبیط المقوّية العضلیة و 
 المنعكسات العضلیة.

شبكیة، سواء كانت مثبطة أو منبھة، الم -يدمج العصبون المحرّك باستمرار مجموعة من الكمونات بعد* 
فیرسل كمونات عمل إذا كان الناتج اإلجمالي لزوال اإلستقطاب كاف، اّما إذا كان الناتج دون عتبة زوال 

 اإلستقطاب (عتبة الكمون)، فال يرسل كمونات عمل.

 

 

 

 
 األستاذة: ب. نورةمع تحیات                                                                                               



ع ت    األستاذة: ب . نورة  2المستوى:   ثانوية ..........     

 : التنظیم الھرموني2الوحدة 

باإلضافة إلى التنظیم العصبي، تتدخل آلیات أخرى لتنظیم وظائف الجسم، منھا  وضعیة اإلنطالق:
الذي يتدخل مثال في تنظیم نسبة السكر في الدم و الحفاظ على ثباتھا عند قیمة  التنظیم الھرموني،

 بیولوجیة مالئمة.
 كیف يتم التنظیم الھرموني لنسبة السكر في الدم؟ اإلشكالیة:

 )La glycémie: نسبة السكر في الدم (التحلون 1النشاط 

في دائم تكون نسبة السكر في الدم ثابتة و مالئمة ، و أي خلل  في الحالة الطبیعیة، وضعیة اإلنطالق:
 ھذه النسبة يكون مؤشرا لحالة مرضیة يجب معالجتھا.

ما ھي القیمة العادية لنسبة السكر في الدم ؟ و ما ھي التغیرات غیر العادية التي يمكن أن  اإلشكالیة:
 تحدث لھا؟ 
 التقصي:

 تحلون:القیم العادية و غیر العادية لل -1
 1,10-0,65، يتبین أن القیم العادية للتحلون (عند شخص سلیم) تتراوح ما بین 34ص  2و  1من الوثیقتین 

 غ/ل.
 1,10) أو زادت عن Hypoglycémieغ/ل (قصور سكري  0,65تكون قیمة التحلون غیر عادية إذا انخفضت عن 

 ). Hyperglycémieغ/ل (إفراط سكري

 إظھار تنظیم التحلون عند شخص سلیم: -2
 :35ص  4تحلیل الوثیقة 

 يبین المنحنى تغیر قیمة التحلون بداللة الزمن، قبل و بعد تناول وجبات غذائیة في أوقات مختلفة.
غ/ل)، دلیل على أنه تم الحفاظ على ثباتھا  1قبل فطور الصباح، كانت قیمة التحلون ثابتة و عادية (حوالي  -

 عادية (عدم انخفاضھا) في اللیل، رغم عدم الشخص أي غذاء في فترة نومه. عند قیمة
غ/ل (حدوث إفراط  1,5بعد تناول فطور الصباح، نالحظ ارتفاع سريع لقیمة التحلون، حتى تصل إلى حوالي  -

 سكري)، ثم تتناقص قیمة التحلون تدريجیا حتى تعود إلى قیمتھا العادية.
غ/ل، ثم تتناقص بعد  1,4بعد تناول كل من الغداء و العشاء، ترتفع قیمة التحلون بسرعة حتى تبلغ حوالي  -

 ذلك تدريجیا، حتى تعود إلى قیمتھا العادية.
 في اللیل، تبقى قیمة التحلون ثابتة و عادية. -

 :35ص  5تحلیل الوثیقة 
 .، عند شخص سلیمغ من الغلوكوز 75قبل و بعد تناول  يبین المنحنى تغیر قیمة التحلون بداللة الزمن،

 غ/ل) 0,9: قبل تناول الغلوكوز، كانت قیمة التحلون ثابتة و عادية (0زقبل  -
د: بعد تناول الغلوكوز، يحدث تزايد مباشر و سريع لقیمة التحلون (حدوث إفراط سكري)،  60إلى  0زمن  -

 د (أي بعد ساعة من تناول الغلوكوز). 60=  زند غ/ل) ع 1,5حتى يبلغ التحلون قیمة أعظمیة (
 0,9( العادية اإلبتدائیة د: يحدث تناقص تدريجي لقیمة التحلون حتى تعود إلى قیمتھا 180د إلى  60من  -

 د. 180=  ز غ/ل) عند
ثم ترتفع قیمة التحلون حتى  د: في البداية، يستمر انخفاض قیمة التحلون قلیال، 300د إلى  180من  -

 د. 300=  زغ/ل) عند  0,9تعود إلى قیمتھا العادية (



 استنتاج عام:
 
 
 
 
 
 
 

 : الداء السكري التجريبي (اإلفراط السكري)2النشاط 
 

 بینت الدراسات أن للبنكرياس (المعثكلة) دور في تنظیم التحلون. وضعیة اإلنطالق:
 

 دور البنكرياس و كیف يؤثر في تنظیم التحلون؟ما ھو  اإلشكالیة:
 

 التقصي:
 دراسة تأثیر استئصال و زرع البنكرياس على العضوية:

 36ص  2الوثیقة  تأثیر استئصال البنكرياس: –أ 
 يؤدي اإلستئصال الكلي للبنكرياس عند كلب إلى ظھور:

 * اضطرابات ھضمیة خطیرة (نظرا لغیاب العصارة البنكرياسیة).
 ، و منھا: Diabèteأعراض الداء السكري  *

 غ/ل. 5 - 3,5غ/ل إلى  1ـ ارتفاع نسبة السكر في الدم من 
 أضعاف الكمیة العادية) 5إلى  3تبول غزير ( -
 غ/ل. 1,8( يظھر السكر في البول لما تفوق نسبة السكر في الدم  Glycosurieظھور بول سكري  -
 الجسم (نتیجة استھالكه لدسم و بروتینات جسمه).بعد عدة أيام، يصاب الحیوان بھزال  -
 في األخیر، يصاب الحیوان بغیبوبة ثم يموت. -
 

 37ص  3الوثیقة  تجربة زرع البنكرياس: –ب 
 تحلیل النتائج:

 يبین المنحنى تغیر قیمة التحلون بداللة الزمن، في غیاب و في وجود البنكرياس.
غ/ل) أي  4 –3كانت قیمة التحلون عند الكلب مستأصل البنكرياس مرتفعة (ما بین  قبل زرع البنكرياس: -

 وجود إفراط سكري، دلیل على أنه مصاب بالداء السكري.
بعد زرع البنكرياس: بعد وصل البنكرياس بالدورة الدموية للكلب، نالحظ انخفاض قیمة التحلون حتى تعود  -

 تثبت عندھا.غ/ل)، ف 1إلى قیمتھا العادية (حوالي 
بعد نزع البنكرياس: نالحظ ارتفاع قیمة التحلون من جديد، حتى تعود إلى قیمتھا اإلبتدائیة المرتفعة  -

 غ/ل). 3(حوالي 
 استنتاج:

 
 
 

 37ص  4الوثیقة  :تأثیر المستخلصات البنكرياسیة –ج 
 تحلیل النتائج:

 : إيقاف نشاط األنزيمات الھاضمة للبروتین، و حقن المستخلص البنكرياسي في الدم.2المرحلة 
 يمكن اعتبار ھذه المرحلة كمرحلة شاھدة (توفرت فیھا الشروط الالزمة لتعديل التحلون). 

 بنكرياسي المحقون في الدم.مستخلص الالتّم تعديل التحلون بفضل مواد كیمیائیة موجودة في 
 

غ/ل. لكن يمكن أن تتغیر قیمة التحلون (قد  1تقّدر القیمة العادية للتحلون عند شخص سلیم بحوالي 
 استعمال خاليا العضوية للغلوكوز إلنتاج الصیام و ترتفع نتیجة تناول أغذية بھا سكريات، و قد تنخفض نتیجة

 الطاقة)، إال أنه سرعان ما يتم تعديلھا، لتعود إلى قیمتھا العادية.
 

 ).خلطیة(بطريقة  عن طريق الدم، و ھو يؤثر نسبة السكر في الدم خفضيعمل البنكرياس على 
 



 : رغم حقن المستخلص البنكرياسي في الدم، لم يحدث تعديل للتحلون.1المرحلة 
(الشاھدة)، يمكن أن ينسب ذلك إلى عدم إيقاف نشاط األنزيمات الھاضمة  2بالمقارنة مع المرحلة 

للتحلون (الموجودة في للبروتین الموجودة في المستخلص البنكرياسي، دلیل على أن المواد المعدلة 
 المستخلص البنكرياسي) لھا طبیعة بروتینیة.

 
 : رغم إيقاف نشاط األنزيمات الھاضمة للبروتین، لم يحدث تعديل للتحلون.3المرحلة

(الشاھدة)، يمكن أن ينسب ذلك إلى تناول المستخلص عن طريق الفم عوضا عن  2بالمقارنة مع المرحلة 
 المواد المعدلة للتحلون ال تؤثر إالّ في حالة وجودھا في الدم.حقنه في الدم، دلیل على أن 

 
 استنتاج عام:

 
 
 
 

 التي يفرزھا البنكرياس لیست بروتینات، بل متعددات ببتید. في الحقیقة، المواد المعدلة للتحلون تنبیه:
 
 

 : جھاز التنظیم الخلطي3النشاط 
في العضوية، يتم مراقبة التحلون باستمرار للحفاظ على ثبات قیمته المرجعیة (حوالي  وضعیة اإلنطالق:

 ملي مول/ل)، و يتم ذلك بتدخل آلیات التنظیم الذاتي. 5,6غ/ل، أو  1

 ما ھي مكونات جھاز التنظیم الذاتي للتحلون؟ اإلشكالیة:

 التقصي:

 مكونات جھاز التنظیم الذاتي للتحلون:

 

 

 التنظیم الذاتي للتحلون جھاز مكوّنات مخطط يبیّن
 

طبیعة بروتینیة، يفرزھا البنكرياس في الدم (إفراز داخلي)، ذات يتم تعديل التحلون بفضل مواد كیمیائیة 
 فھي تعمل بطريقة خلطیة.

 



 يتكوّن جھاز التنظیم الذاتي للتحلون من:

 :)(Système régléمنظَم * جھاز 

غ/ل)، إذ 1التي يجب الحفاظ علیھا عند قیمة مرجعیة ( يتمثل في ھذه الحالة في نسبة السكر في الدم،
 يمكن لھذه األخیرة أن تتغیر بعد وجبة غذائیة، أو بعد فترة صوم.

 ):Système réglant* جھاز منِظم (

 من: منِظم يتكون الجھاز. منظَمالجھاز يعمل على تنظیم ال

مقارنة مع القیمة المرجعیة، فتخبر مركز التحكم  لواقط: حساسة لتغیرات العامل المدروس (التحلون) -
 باإلضطرابات التي تحدث (انخفاض أو ارتفاع قیمة التحلون).

 مركز تحكّم: يرسل ھرمونات (عن طريق الدم الذي يمكن اعتباره جھاز اتصال) إلى المنفذات. -

رمونیة التي وصلتھا، فتؤثر منفذ أو منفذات: و ھي األعضاء التي تغیر من نشاطھا استجابة للرسالة الھ -
 على العامل المدروس و تنظّمه لغرض التصّدي لإلضطراب الذي حدث.

 خالصة:

 

 
 
 

 : ھرمون القصور السكري4النشاط 

مباشرة بعد تناول وجبة غذائیة غنیة بالسكريات ترتفع نسبة السكر في الدم، لكن  اإلنطالق:وضعیة 
 سرعان ما تنخفض و تعود إلى قیمتھا المرجعیة بتدخل ھرمون تفرزه غدة البنكرياس.

 ما ھو ھذا الھرمون و ما ھو بالضبط مقر تركیبه؟ اإلشكالیة:

 التقصي:

 التعرف على ھرمون القصور السكري: – 1

نحقن في وريد كلب مستأصل البنكرياس (مصاب بالداء السكري التجريبي) كمیة من األنسولین، ثم تجربة: 
 نقیس (على فترات منتظمة) نسبة السكر في دمه.

 مبینة في المنحنى التالي: ھي :النتائج

 

 

 

 

 

 

 حقن األنسولین                                                                                

 جھاز منِظمعمل يثیر  منظَمجھاز يتطلب التنظیم الذاتي للتحلون تدخل جھاز التنظیم، الذي يتكون من 
 الذي يتصّدى لإلضطرابات.
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 تحلیل المنحنى: 
 يبین المنحنى تغیر نسبة السكر في الدم بداللة الزمن، بعد حقن األنسولین لكلب مستأصل البنكرياس.

 غ/ل)، أي وجود إفراط سكري. 4كانت نسبة السكر في دم الكلب مرتفعة ( ):0زعند بداية التجربة ( -
سا: بعد حقن األنسولین، نالحظ تناقص نسبة السكر في الدم بمرور الزمن، حتى تبلغ  3=  زإلى  0زمن  -

 سا، دلیل على أن األنسولین قام بتخفیض نسبة السكر في الدم. 3=  زغ/ل) عند  1قیمة عادية (
سا: نالحظ تزايد نسبة السكر في الدم بمرور الزمن، حتى تعود إلى قیمتھا  6=  زسا إلى  3=  زمن  -

 سا، دلیل على توقف تأثیر األنسولین المحقون. 6=  زغ/ل) عند  4اإلبتدائیة المرتفعة (
 

 استنتاج:
 
 
 
 
 

 مقر تركیب األنسولین: –2
  40و  39ص  4، 3، 2الوثائق  مالحظة مقطع في نسیج البنكرياس: –أ 

يبین الفحص المجھري لمقطع نسیجي ملون و مثبت في البنكرياس وجود نسیج ضام (غني باألوعیة 
 الدموية) و نمطین من المجامیع الخلوية: 

 
 Acini(عنابات)  غدد عنقودية: – 1

تتكون من خاليا كبیرة. لھذه الغدد قنوات مفرزة تصب في القناة البنكرياسیة، التي تصب بدورھا في العفج 
 (القسم األول من المعي الدقیق).

 
 Ilots de Langerhans جزر النجرھانس: – 2

 يا:من كتلة البنكرياس. تتكون ھذه الجزر أساسا من نوعین من الخال % 2تشكل فقط  
 وجودة على المحیط.م). % 20( (ألفا): αالخاليا  -
 في المركز. ةدووجم). % 75( :(بیتا) β الخاليا -

 قنوات، لكن تتصل بشعیرات دموية، حیث تطرح فیھا إفرازاتھا. جزر النجرھانسللیس 
 

تفرز  )β الخاليا و αمنتشرة بین الخاليا  ،% 5(نسبتھا  دلتا تحتوي جزر النجرھانس أيضا على خاليا تنبیه:
 إفراز األنسولین و الغلوكاغون.تثبیط  من أدواره الذي Somatostatine ھرمون

 
 : استنتاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ھرمون القصور السكرييعمل األنسولین على تخفیض نسبة السكر في الدم، فھو  -
 .تأثیر مؤقتلألنسولین  -
 

ھي غدد ذات  جزر النجرھانس، بینما exocrines Glandesالغدد العنقودية ھي غدد ذات إفراز خارجي 
 .Glande mixteالبنكرياس غدة مختلطة  . إذن، Glandes endocrines إفراز داخلي (غدد صماء)

 



 بنیة البنكرياس (المعثكلة)

 

 

 

 



 : تحديد مقر إنتاج األنسولین –ب 
 نربط القناة البنكرياسیة لفأر. :1تجربة 
 بعد عدة أيام نالحظ: النتائج:

فتبقى نسبة السكر في دمه عادية  إصابة الحیوان باضطرابات ھضمیة، لكنه ال يصاب بالداء السكري، -
 غ/ل). 1(حوالي 

عند الفحص المجھري لمقطع نسیجي في بنكرياس الفأر، نالحظ إستحالة (اضمحالل) الغدد العنقودية،  -
 بینما تبقى جزر النجرھانس سلیمة.

 التفسیر:
ب عدم وصول إستحالة الغدد العنقودية راجع إلى عدم قدرتھا على صّب عصارتھا في العفج. و يتسب -

 العصارة البنكرياسیة إلى المعي، في ظھور اضطرابات ھضمیة. 
عدم إستحالة جزر النجرھانس دلیل على أنھا بقیت وظیفیة. كما يدل عدم   إصابة الحیوان بالداء  -

 السكري و عدم ارتفاع نسبة السكر في دمه، على توفر األنسولین و قیام ھذا األخیر بدوره.
 جرھانس ھي المسؤولة عن تركیب و إفراز األنسولین.جزر الناستنتاج: 

 
(المشتقة من  Alloxaneو مساعديه بحقن مادة األلوكسان  Dunnم، قام العالم  1942عام  :2تجربة 

 الحمض البولي) في دم أرنب سلیم.
 النتائج: 

أصیب الحیوان بالداء السكري فارتفعت نسبة السكر في دمه. و عند الفحص المجھري لمقطع في 
 في جزر النجرھانس. βبنكرياسه، لوحظ تخريب الخاليا 

باأللوكسان ھو الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في دم الحیوان و إصابته بالداء  βالخاليا إذن، تخريب 
 السكري.
 ھي المسؤولة عن تركیب و إفراز األنسولین. βالخاليا استنتاج: 

 
 خالصة: 

 المجودة في جزر النجرھانس، في البنكرياس. βالخاليا : يتم تركیب و إفراز األنسولین من طرف 
 
 

 تغیرات إفراز األنسولین بتغیر تركیز الغلوكوز: –3
 بوجود تراكیز متزايدة للغلوكوز. تّم معايرة إفراز األنسولین من طرف جزر النجرھانس معزولة لفأر، تجربة:
 مبینة في المنحنى التالي: النتائج:
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 تحلیل المنحنى:
 يبین المنحنى تغیر إفراز األنسولین بداللة تركیز الغلوكوز.

القیمة  ≤) غ/ل: رغم تزايد تركیز الغلوكوز، يبقى إفراز األنسولین شبه منعدما، ألن تركیز الغلوكوز 1 – 0من (
 العادية الموجودة في الجسم.

) غ/ل: كلما زاد تركیز الغلوكوز، زاد إفراز األنسولین (تناسب طردي)، حتى يبلغ إفراز األنسولین 5 –1من ( 
 غ/ل. 5و.إ) عند تركیز الغلوكوز  400قیمة أعظمیة (

 و.إ). 400میا () غ/ل: رغم تزايد تركیز الغلوكوز، يبقى إفراز األنسولین ثابتا و أعظ6 –5من (
 

في جزر  βيتأثر إفراز األنسولین بتغیرات تركیز الغلوكوز، حیث أن اإلفراط السكري ينبه الخاليا  استنتاج:
 النجرھانس و يحفزھا على إفراز األنسولین.

 
 خالصة:

حساسة  لواقط βالخاليا باإلفراط السكري، فتستجیب بإفراز األنسولین. إذن، تعتبر  βتتنبه الخاليا 
 تفرز األنسولین. منفذاتللتحلون، و في نفس الوقت ھي 

 
 
 

 : عمل األنسولین5النشاط 
 

غ/ل) بفضل آلیات تنظیم تتدخل فیھا 1يتم الحفاظ على ثبات التحلون عند قیمة عادية (وضعیة اإلنطالق: 
 أعضاء منفذة متنوعة، ھي أعضاء مستھدفة من طرف األنسولین. 

 
 ما ھي األعضاء المستھدفة من طرف األنسولین و ما ھو دورھا؟  -اإلشكالیة: 
 ما ھو تأثیر األنسولین على الخاليا التي يستھدفھا؟ -                

 التقصي: 
 

 إظھار األعضاء المستھدفة (منفذات جھاز تنظیم التحلون): -1
 غنیة معايرة كمیة الغلوكوز في الدم الوارد إلى الكبد و في الدم الصادر عنه، بعد تناول وجبة غذائیة –أ 

 41ص  1الوثیقة  بالسكريات:
 

م، قام العالم كلود بیرنار بمعايرة نسبة السكر في دم الوريد البابي الكبدي (الدم الوارد إلى  1855عام 
 (الدم الصادر عن الكبد) لحیوان، بعد وجبة غذائیة غنیة بالسكريات. الكبد)، و في دم األوردة فوق الكبدية

 
 النتائج: 

 غ/ل 2,5نسبة السكر في دم الوريد البابي الكبدي: 
 غ/ل 1نسبة السكر في دم األوردة فوق الكبدية: 

 
 تحلیل النتائج:

بینما ھي عادية في األوردة فوق الكبدية، دلیل  نالحظ أن قیمة التحلون مرتفعة في الوريد البابي الكبدي،
 على أن الكبد قام بامتصاص الفائض من السكر (الغلوكوز) و تخزينه.

 
 استنتاج:

 
 
 
 

 يلعب الكبد دورا في تنظیم قیمة التحلون بامتصاصه الفائض من الغلوكوز الموجود في الدم و تخزينه.
 



 41ص  3و  2الوثیقتان  الكبد:الطبیعة الكیمیائیة للمدخرات في  –ب 
يبین الفحص بالمجھر الضوئي، لمقطع في الكبد ملوّن بالماء الیودي، احتواء الخاليا الكبدية على عدد  -

 كبیر من الحبیبات الملونة بالبني المحمر، ھي حبیبات الغلیكوجین (سكر معقد، متعدد الغلوكوز)
 
یة كبدية، وجود نقاط سوداء مبعثرة في الھیولى، ھي يبین الفحص بالمجھر اإللكتروني لمقطع في خل -

 حبیبات الغلیكوجین. كما نالحظ بعض القطیرات اللیبیدية (مكونة من ثالثیات الغلیسريد).
 

 :استنتاج
 
 
 
 

 42ص  أعضاء إدخارية أخرى: –ج 
)، نالحظ ظھور اإلشعاع بنسبة كبیرة في الكبد، و بنسب أقل و  C14  (غلوكوز ذوعند تناول غلوكوز مشع 

متفاوتة في العضالت و النسیج الدھني و السائل بین الخاليا، دلیل على أن الغلوكوز يخزّن أساسا في 
 الكبد، و بدرجة أقل في العضالت و النسیج الدھني.

 
 خالصة:

 أعضاء: الكبد، العضالت و النسیج الدھني. 3يتم تخزين الفائض من الغلوكوز الدموي على مستوى 
على مستوى الكبد و العضالت، يتم تخزين الغلوكوز على شكل سكر معقد ھو الغلیكوجین. أما على 

درة اق مستوى النسیج الدھني، فیتم تخزين الغلوكوز على شكل ثالثیات الغلیسريد (الخاليا الدھنیة
 على تحويل الغلوكوز إلى دسم).   

 
األنسولین ھو الذي يحّفز ھذه األعضاء على امتصاص الفائض من الغلوكوز الدموي و تخزينه، فتعتبر  تنبیه:

من طرف األنسولین. تعمل ھذه األعضاء، تحت تأثیر األنسولین، على التصدي لإلفراط  أعضاء مستھدفة
 السكري.

 
 تأثیر األنسولین على الخاليا المستھدفة: – 2

 يتطلب دخول الغلوكوز إلى الخاليا، تدخل نواقل غشائیة نوعیة من طبیعة بروتینیة.
 

 43ص  7الوثیقة  :1تجربة 
نواقل الغلوكوز الموجودة فیھا بمادة  نأخذ خاليا دھنیة (خاليا مستھدفة من طرف األنسولین)، و نقوم بوسم

مشعة. نضع إحدى ھذه الخاليا الدھنیة في وسط مالئم ال يحتوي على أنسولین، بینما نضع خلیة دھنیة 
 أخرى في وسط مالئم به أنسولین.

 
 :المالحظة

 الخلیة الدھنیة الموضوعة في وسط خال من األنسولین: -
 النواة، دلیل على تواجد نواقل الغلوكوز قرب النواة. نالحظ ظھور اإلشعاع في السیتوبالزم حول

 
 الخلیة الدھنیة الموضوعة في وسط يحتوي على األنسولین: -

نالحظ تناقص اإلشعاع حول النواة و ظھوره بكمیة أكبر قرب الغشاء السیتوبالزمي، دلیل على ھجرة نواقل 
 وبالزمي.الغلوكوز من السیتوبالزم المحیط بالنواة نحو الغشاء السیت

 
 استنتاج:

 
 
 

تكون نسبة نواقل الغلوكوز المرتبطة بالغشاء السیتوبالزمي ضعیفة جدا  في غیاب األنسولین،تنبیه: 
 ).% 1(حوالي 

 يخزن الكبد أساسا الغلیكوجین (سكر معقد، متعدد الغلوكوز).
 
 

يعمل األنسولین على تغییر موقع نواقل الغلوكوز، حیث يحّفز اقترابھا من الغشاء السیتوبالزمي و 
 اندماجھا فیه لتتمكن من إدخال الغلوكوز إلى الخلیة.

 



 43ص  8الوثیقة  :2تجربة 
كمیات الغلوكوز المستھلكة على مستوى جزء من نسیج عضلي تّم حضنه في  8يبین جدول الوثیقة 

 أوساط ذات تراكیز متزايدة من األنسولین.
 

 رسم المنحنى:

 
 رات استھالك الغلوكوز من طرف العضالت بداللة تركیز الغلوكوز في الوسطتغیمنحنى يبیّن 

 
 :ل منحنى يبیّن تغیرات استھالك الغلوكوز من طرف العضالت بداللة تركیز الغلوكوز في الوسطتحلی

  في غیاب األنسولین: -
 مغ/غ عضلة/سا). 2,5كان استھالك الغلوكوز في العضلة ضعیفا، عند أدنى قیمة له (

  في وجود األنسولین: -
 نالحظ أنه كلما زاد تركیز األنسولین في الوسط، زاد استھالك الغلوكوز في العضلة (تناسب طردي).

 
 استنتاج:
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 فیھا. استھالكهإلى العضلة و  الغلوكوز دخولينشط  األنسولین 
 
 



 مخطط لحلقة تنظیم التحلون في حالة اإلفراط السكري :خالصة

 
 

في جزر  βيؤدي إرتفاع نسبة السكر في الدم (بعد تناول وجبة غذائیة مثال) إلى تنبیه الخاليا  *
فتستجیب بإفراز األنسولین بكمیة مناسبة لدرجة اإلفراط السكري. فالرسالة الھرمونیة  النجرھانس،

 مشّفرة بتركیز الھرمون المفرز في الدم.
 

* ينقل ھرمون األنسولین عن طريق الدم (نقل خلطي) حتى يصل إلى المنفذات المتمثلة في الخاليا 
ائیة نوعیة لألنسولین، أال و ھي الخاليا الكبدية، المستھدفة من طرفه ( الخاليا التي تحمل مستقبالت غش

 الخاليا العضلیة و الخاليا الدھنیة)، فیؤثر علیھا و يغیّر من نشاطھا، حیث:
ينّشط األنسولین دخول الغلوكوز إلى الخاليا الكبدية، كما ينشط بلمرته (تكثیفه) على شكل غلیكوجین،  -

 لیخزّن فیھا.
O21) H –+ (n  n) 5O10H6( C                     6O12H6n C 

 غلوكوز                ماء                      غلیكوجین                                                    
 معادلة تركیب الغلیكوجین

 أنزيم



إما استھالكه أي أكسدته (في حالة  ينشط األنسولین دخول الغلوكوز إلى الخاليا العضلیة، و ينشط: -
 التقلص العضلي)، و إما تخزينه على شكل غلیكوجین (في حالة الراحة).

ينشط األنسولین دخول الغلوكوز إلى الخاليا الدھنیة، و تحويله إلى دسم (ثالثیات الغلیسريد) تخزّن في  -
 ھذه الخاليا.

 
الدم حتى تصبح عادية  في حیث تخّفض نسبة السكر تعمل ھذه اآللیات على التصدي لإلفراط السكري، *
 غ/ل). 1(
 

بالتصّدي لإلضطراب، و ذلك بتخزين الغلوكوز الفائض  يؤثر الجھاز المنِظم على الجھاز المنظَمو ھكذا، 
 .المراقبة الرجعیة السالبةـبفي الخاليا المنفذة، و تدعى ھذه العملیة 

 
 

 : الجھاز المنظم للقصور السكري6النشاط 
 

األنسولین  في جزر النجرھانس ھرمون βالخاليا رأينا أن عند اإلفراط السكري، تفرز  وضعیة اإلنطالق:
 الذي يعمل على تخفیض نسبة السكر في الدم حتى تعود إلى قیمتھا العادية.

 
 ماذا يحدث في حالة القصور السكري؟اإلشكالیة: 

 
 التقصي: 

 تحلیل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم عند شخص صائم: – 1
 :44ص  1تحلیل الوثیقة 

 تبین ھذه الوثیقة تغیر قیمة التحلون بداللة الزمن عند شخص صائم.
نالحظ بقاء قیمة التحلون قريبة من القیمة المرجعیة، سواء بعد ساعات من تناول الطعام أو بعد أيام من 

 لیة تعمل على تنظیم نسبة السكر في الدم و الحفاظ على قیمتھا المرجعیة.الصیام، دلیل على وجود آ
 

 العناصر المتدخلة في تنظیم نسبة السكر في الدم: – 2
تّم عزل بنكرياس حیوان ثديي و حضنه في محالیل الغلوكوز متزايدة التركیز، و تّم قیاس كمیة  تجربة:

 لمفرزة من طرف الخاليا البنكرياسیة في كل محلول.ا  Glucagon و الغلوكاغون  Insuline األنسولین
 

 44ص  2ھي موضحة في الوثیقة  النتائج:
 تحلیل النتائج:
 تغیرات إفراز األنسولین و الغلوكاغون بداللة تركیز الغلوكوز في الوسط . 2تبین الوثیقة 

د)، بینما يكون إفراز  20نانوغرام/ 0غ/ل): يكون إفراز األنسولین منعدما ( 0عند انعدام تركیز الغلوكوز ( -
 د). 20نانوغرام/ 20الغلوكاغون أعظمیا (

 
 ) غ/ل: (تركیز الغلوكوز أقل من القیمة المرجعیة)0,7 – 0من ( -

رغم تزايد تركیز الغلوكوز، يبقى إفراز األنسولین منعدما، بینما يتناقص إفراز الغلوكاغون بتزايد تركیز الغلوكوز 
 كسي).في الوسط (تناسب ع

 
 ) غ/ل: (تركیز الغلوكوز أكبر من القیمة المرجعیة)3 – 0,7من ( -

 نالحظ: 
استمرار تناقص إفراز الغلوكاغون بتزايد تركیز الغلوكوز في الوسط (تناسب عكسي)، حتى ينعدم    *   

 غ/ل. 3إفرازه عند تركیز الغلوكوز 
 تزايد معتبر إلفراز األنسولین بتزايد تركیز الغلوكوز في الوسط (تناسب طردي). *   



 ) غ/ل:5 –3من ( -
 يبقى إفراز الغلوكاغون منعدما، بینما يحدث تزايد طفیف إلفراز األنسولین بتزايد تركیز الغلوكوز في الوسط .

 
 استنتاج: 

 
 
 
 

 مقر إنتاج الغلوكاغون: – 3
التي   Diethyl-Thiocarbamateنحقن حیوان سلیم البنكرياس بمادة "دي إيثیل ثیوكاربامات" * تجربة: 

 في جزر النجرھانس. αتخرّب الخاليا 
 

 نالحظ انخفاض غیر عادي لنسبة السكر في دم الحیوان (أي حدوث قصور سكري). المالحظة:
 

 .في جزر النجرھانس αيعود ھذا القصور السكري إلى غیاب الغلوكاغون نتیجة تخريب الخاليا  التفسیر:
 

  استنتاج:
 
 
 
 

 * المالحظة المجھرية لخاليا جزر النجرھانس موسومة بأجسام  مضادة مشعة:
وضعت جزيرة النجرھانس في وسط يحتوي على أجسام مضادة موسومة بأصبغة مشعة، ترسل  تجربة:

 حیث تّم استعمال: إشعاعات ذات ألوان مختلفة،
 أجسام مضادة لألنسولین، موسومة بصباغ يرسل إشعاعات خضراء -
 أجسام مضادة للغلوكاغون، موسومة بصباغ يرسل إشعاعات حمراء -
 

 45ص  3أنظر الوثیقة  المالحظة:
 . βنالحظ ظھور إشعاع أخضر في مركز جزيرة النجرھانس، دلیل على وجود األنسولین الذي تنتجه الخاليا  -
نالحظ ظھور إشعاع أحمر في محیط  جزيرة النجرھانس، دلیل على وجود الغلوكاغون الذي تنتجه كما  -

 . αالخاليا 
كما نالحظ أيضا أّن كمیة اإلشعاع األخضر أكبر من كمیة اإلشعاع األحمر و ھو منتشر في جزء أكبر من  -

 . αأكبر من عدد الخاليا  βجزيرة النجرھانس، ألن عدد الخاليا 
 

 :استنتاج
 
 
 

 خالصة:

ھرمون للغلوكاغون. فالغلوكاغون ھو  αيعمل البنكرياس على رفع نسبة السكر في الدم بإفراز الخاليا 
 .اإلفراط السكري

 
 
 

كیز الغلوكوز في الوسط، حیث يؤدي ارتفاع نسبة إّن إفراز كل من األنسولین و الغلوكاغون مرتبط بتر
 السكر في الوسط إلى زيادة إفراز األنسولین و تناقص إفراز الغلوكاغون.

 

عن رفع نسبة السكر في الدم، و ذلك بإفرازھا لھرمون  في جزر النجرھانس ھي المسؤولة αالخاليا 
 الغلوكاغون.

 . αمقر تركیب الغلوكاغون ھو الخاليا 
 



 : عمل الغلوكاغون7النشاط 
 

يفرز البنكرياس ھرمون الغلوكاغون، الذي يعمل  رأينا أن في حالة القصور السكري، وضعیة اإلنطالق:
 على رفع نسبة السكر في الدم حتى تعود إلى قیمتھا العادية.

 
 ما ھي آلیة عمل الغلوكاغون؟ و ما ھي األعضاء التي يستھدفھا؟ اإلشكالیة:

 
 التقصي:

بعد فترة  معايرة نسبة السكر في دم الوريد البابي الكبدي و في دم األوردة فوق الكبدية، – 1
 46ص  1الوثیقة  صیام قصیرة:

 التحلیل: 
نالحظ أن قیمة التحلون في األوردة فوق الكبدية (أي في الدم الخارج من الكبد) أكبر مما ھي علیه في 

 الوريد البابي الكبدي (أي في الدم الداخل إلى الكبد)، دلیل على أن الكبد حرّر غلوكوز في الدم.
 

  استنتاج:
 
 
 

 إظھار تأثیر تغییر تركیز الغلوكوز على إفراز الغلوكاغون: – 2
نحقن بنكرياس معزول لكلب بسائل فیزيولوجي نغیّر فیه تركیز الغلوكوز، و نقیس إفراز الغلوكاغون  تجربة:

 . 46ص  2كوز. النتائج مبینة في الوثیقة بوجود ھذه التراكیز المختلفة للغلو
 

  التحلیل:
 تغیر إفراز الغلوكاغون بداللة الزمن، بوجود تراكیز مختلفة للغلوكوز في السائل الفیزيولوجي. 2تبیّن الوثیقة 

بینما يؤدي انخفاض تركیز الغلوكوز إلى  نالحظ أن ارتفاع تركیز الغلوكوز يؤدي إلى انخفاض إفراز الغلوكاغون،
 ارتفاع إفراز الغلوكاغون (تناسب عكسي).  

 
 استنتاج:

 
 
 
 

 47ص  تجربة الكبد المغسول: – 3
نأخذ قطعة من كبد طازج، و نغسلھا جیدا بالماء إلزالة أثر الدم، ثم نقطعھا إلى مكعبات صغیرة  تجربة:

 سم). 2(ضلعھا حوالي 
 

ثّم نغمر فیه شريط الكشف  نضع مكعبات الكبد في بیشر به ماء مقطر، و نحرّك اإلناء قلیال، المرحلة األولى:
، فنالحظ ظھور لون يدل على وجود كمیة متوسطة من الغلوكوز في ماء Bandelette Glucotestعن الغلوكوز 

 اإلناء.
 ما ھو مصدر ھذا الغلوكوز؟ –س 

 خرج ھذا الغلوكوز من الكبد، و قد يكون ھذا الغلوكوز ھو: الفرضیات:
 لتجربة و لم يكثّف بعد إلى غلیكوجینالغلوكوز الذي دخل إلى الكبد قبل ا -1
 غلوكوز ناتج عن إماھة الغلیكوجین المخزّن في الكبد. -2

التحلون). الصیام، يقوم الكبد بتحرير الغلوكوز في الدم (لرفع قیمةعند   

المفرزة للغلوكاغون، بتغیرات تركیز الغلوكوز في الوسط، فھي تعتبر في نفس  αيتأثر نشاط الخاليا 
 مكیّفة). الوقت لواقط حساسة لتغیرات التحلون، و منفذات تفرز الغلوكاغون (إستجابة

 



دقائق، مع تحريكھا من  5نضع مكعبات الكبد في مصفاة و نغسلھا جیدا تحت الحنفیة لمدة  المرحلة الثانیة:
ماء مقطر و نغمر فیه شريط الكشف عن الغلوكوز،  حین آلخر. بعد ذلك، نضع مكعبات الكبد في بیشر آخر به

 الغلوكوز في ماء اإلناء. فنالحظ ظھور لون يدل على غیاب 
 إذن، أدّى الغسل إلى إزالة أّي أثر للغلوكوز في مكعبات الكبد.

 
و نغمر  دقیقة، ثّم نحرّك اإلناء قلیال 30إلى  20نترك مكعبات الكبد في الماء المقطر لمّدة المرحلة الثالثة: 

 وجود كمیة كبیرة من الغلوكوز في ماء اإلناء.فیه شريط الكشف عن الغلوكوز، فنالحظ ظھور لون يدل على 
تدل ھذه النتیجة على أّن خاليا الكبد قامت بإماھة الغلیكوجین المخزّن فیھا، ثّم حرّرت الغلوكوز، الناتج عن 

 ھذه اإلماھة، في ماء اإلناء.
 

 استنتاج: 
 
 
 

 .2إذن، الفرضیة الصحیحة ھي الفرضیة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكبد قادر على تحرير الغلوكوز، و ھو غلوكوز ناتج عن إماھة الغلیكوجین المخزّن فیه.
 



 السكري قصور: مخطط لحلقة تنظیم التحلون في حالة الخالصة
 

 
  

نسبة السكر في الدم (نتیجة الصیام أو بذل مجھود عضلي قوي و متواصل) إلى تنبیه  * يؤدي إنخفاض
في جزر النجرھانس، فتستجیب بإفراز الغلوكاغون بكمیة مناسبة لدرجة القصور السكري.  αالخاليا 

 فالرسالة الھرمونیة مشّفرة بتركیز الھرمون المفرز في الدم.
 

دم (نقل خلطي) حتى يصل إلى المنفذات المتمثلة في الخاليا * ينقل ھرمون الغلوكاغون عن طريق ال
المستھدفة من طرفه ( الخاليا التي تحمل مستقبالت غشائیة نوعیة للغلوكاغون، أال و ھي الخاليا الكبدية 

 و الخاليا الدھنیة)، فیؤثر علیھا و يغیّر من نشاطھا، حیث:
غلوكوز، في الخاليا الكبدية، فیطرح ھذا الغلوكوز في الدم مما  ينّشط الغلوكاغون إماھة الغلیكوجین إلى -

 غ/ل). 1يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، حتى تصبح عادية (
 

 6O21H6Cn                         O21) H –+ (n  n)5O01H6C( 
 غلیكوجین          غلوكوز                                   ماء                                        

 معادلة إماھة الغلیكوجین                                                 

 أنزيم



ينشط الغلوكاغون إماھة الدسم، في الخاليا الدھنیة، إلى كحول عضوي (غلیسرول) و أحماض دسمة  -
تنتقل إلى الكبد حیث تحوّل إلى غلوكوز الذي يطرح بعد ذلك في الدم لیرفع قیمة التحلون تطرح في الدم، ف

 حتى تصبح عادية .
 

  الدم حتى تصبح عادية في * تعمل ھذه اآللیات على التصدي للقصور السكري، حیث ترفع نسبة السكر
 غ/ل). 1(
 

لإلضطراب، و ذلك بتحرير الخاليا الكبدية بالتصّدي  يؤثر الجھاز المنِظم على الجھاز المنظَمو ھكذا، 
 .المراقبة الرجعیة السالبةـب(الخاليا المنفذة) للغلوكوز في الدم ، و تدعى ھذه العملیة 

 
الكبد ھو العضو الوحید الذي يستطیع إعادة الغلوكوز إلى الدم، فالخاليا العضلیة ال تستطیع إعادة  :1تنبیه 

 الغلوكوز الذي امتصته إلى الدم.
 

كمیة الغلیكوجین المخزنة في الكبد محدودة، رغم ھذا يستطیع الكبد اإلستمرار في طرح الغلوكوز  :2تنبیه 
في الدم حتى بعد انتھاء كل الغلیكوجین الموجود فیه، حیث يستطیع الكبد (بآلیات معقدة) إنتاج الغلوكوز 

ن الحفاظ على ثبات التحلون عند إنطالقا من مواد أخرى مثل الدسم و األحماض اآلمینیة. و ھكذا يمك
 القیمة المرجعیة، رغم الصیام المطوّل. 

 
 
 

 نموذج شامل لتنظیم نسبة السكر في الدم (حلقات التنظیم)
 (أنظر الرسم في الصفحة التالیة)

 
يؤمن كل من األنسولین و الغلوكاغون الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم عند قیمة مرجعیة  طبیعیة 

 غ/ل). 1(حوالي 

عند حدوث خلل (قصور سكري أو إفراط سكري) يتم الرجوع إلى القیمة المرجعیة للتحلون بواسطة األعضاء 
 المنفذة التي تستجیب للرسائل الھرمونیة التي تصل إلیھا عن طريق الدم.

 تشّفر الرسالة الھرمونیة بتركیز الھرمون المفرز في الدم.

 

 

 

 
                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

التحلون إنخفاض قیمة نإرتفاع قیمة التحلو   

القیمة المرجعیة 
غ|ل 1للتحلون:   

في جزر   αالخاليا 
في  النجرھانس
  البنكرياس

في جزر   β الخاليا
في  النجرھانس
  البنكرياس

 تصحیح الخلل

 إفراز مكیّف لألنسولین إفراز مكیّف للغلوكاغون

نقیمة التحلو ارتفاع قیمة التحلون انخفاض   

 تحرير الغلوكوز
من طرف 

ةالخاليا المنفذ  

 تخزين الغلوكوز
من طرف الخاليا 

 المنفذة

هتنبی هتنبی   

 صیام أو          تناول
الغذاء      جھد عضلي  

}ونمخطط يبیّن حلقتي تنظیم التحل{  



ثانوية  ...........................            المستوى: 2 ع ت                          األستاذة: ب. نورة 

 الھرموني - : التنسیق العصبي3الوحدة 

العصبي.لمراقبة الجھاز  التناسلیة األجھزةيخضع عمل  اإلنطالق: وضعیة
، و كیف ينظم عملھا؟ التناسلیة األجھزةكیف يراقب الجھاز العصبي  :اإلشكالیة

 لإلفرازات المبیضیة النخامیة: المراقبة تحت السريرية و 1النشاط 

النخامي. –لمراقبة المعقد تحت السريري  المبیضینيخضع عمل  وضعیة اإلنطالق:
 ؟ميالنخا-السريريتحت الموجودة بین تطور الجريبات و نشاط المعقد  الوظیفیةما ھي العالقة  اإلشكالیة:

 النخامي: –تحت السريريبین تطور الجريبات و نشاط المعقد  الوظیفیةالعالقة  إظھار – 1

      58ص 1 الوثیقةاستغالل  
 ويدعى بالجريباحد من بین عدة جريبات، و جريب بنضج) اإلباضة قبل المرحلة( الجريبیة المرحلة تتمیز -
 .لسائدا

 المرحلة اللوتئینیة (المرحلة بعد اإلباضة) بتشكل الجسم األصفر، تطوره ثم ضموره. تتمیز - 

بعد اإلباضة فقط، ألنه يفرز من طرف الجسم األصفر الذي ال يكون موجودا إال في  البروجستیرونيتم إفراز  -
المرحلة اللوتئینیة. 

 المرحلة في( األصفر يقوم الجسم ببنما األستروجینات، بإفراز) الجريبیة المرحلة في( الجريب يقوم -
و األستروجینات.  البروجستیرون بإفراز) اللوتئینیة

األنثوية) حیث  الجنسیة الھرموناتالمبیضیة ( للھرمونات بإفرازھا الرحمیةتتحكم المبايض في الدورة  -
بعد ذلك، مع  تساھم(بطانة) الرحم في المرحلة الجريبیة، كما  مخاطیةتسبب األستروجینات زيادة سمك 

الرحم في المرحلة اللوتئینیة.  مخاطیةاستمرار زيادة سمك  البروجستیرون، في

 :الجنسیةاألنثوية خالل الدورة  الھرمونیةتواقت اإلفرازات  إظھار – 2

 59ص  2 الوثیقةاستغالل  
، كما تكون كمیة ضعیفةLH)  و (FSHالنخامیة  الھرمونات كمیة تكون ،الجنسیة الدورة بداية في -

 شبه منعدمة.تكون ف البروجستیرونأما كمیة  أيضا. ضعیفةاألستروجینات 

 ، و بتأخر طفیف تزايد كمیة األستروجینات.FSHثم نالحظ تزايد كمیة  -

 LH).ذروة LH (و تزايد مفاجئ و معتبر لكمیة FSHلكمیة مباشرة قبل اإلباضة، يحدث تزايد  -

النخامي. –المبیضیة إلى مراقبة المعقد تحت السريري  الھرموناتيخضع إنتاج  استنتاج:



 
 

 الرجعیةالمبیضیة: المراقبة  للھرموناتالكّمي  التنظیم: 2النشاط 
 

 



 لذيالنخامي، ا-السريريالمبیضیة يخضع لمراقبة المعقد تحت  الھرموناترأينا أّن إنتاج  :اإلنطالق وضعیة
لى ع المرجعیة، دلیلالمبیضیة في الدم مقارنة مع قیمتھا  الھرموناتنسبة  تغیراتيغیر من نشاطه حسب 

 رجعیة.وجود مراقبة 
 

 ؟ الرجعیةكیف تتم ھذه المراقبة  اإلشكالیة:
 

  :فرضیاتال
 إفراز الھرمونات النخامیة. ارتفاعقد يؤدي ارتفاع نسبة الھرمونات المبیضیة إلى  -1
 يؤدي ارتفاع نسبة الھرمونات المبیضیة إلى انخفاض إفراز الھرمونات النخامیة. قد -2
 إفراز الھرمونات النخامیة. ارتفاعنسبة الھرمونات المبیضیة إلى قد يؤدي انخفاض  -3
 إفراز الھرمونات النخامیة. انخفاضنسبة الھرمونات المبیضیة إلى قد يؤدي انخفاض  -4
 

  :فرضیاتالالتحقق من 
  :النخامیة الھرموناتعلى إفراز  المبیضینعواقب استئصال  تحلیل – 1

 
 60ص  1 الوثیقةاستغالل 

 النتائج:    تحلیل
 . المبیضین، بعد استئصال عند أنثى الجرذ بداللة الزمن النخامیة الھرموناتتغیر نسبة  1 ن الوثیقةتبیّ 

 و (FSH  النخامیة الھرموناتإلى زيادة نسبة  ، أي غیاب الھرمونات المبیضیة،المبیضینيؤدي استئصال 
(LHبمرور الزمن. 

 .صحیحة 3 رقم الفرضیة، و بالتالي إفراز الھرمونات النخامیة ينّشطإذن انعدام نسبة الھرمونات المبیضیة 
 
  :النخامیة –المبیضیة على اإلفرازات تحت السريرية  الھرموناتتأثیر حقن  إظھار – 2

 
   60ص  2استغالل الوثیقة 

، قبل و بعد حقن األستراديول ألنثى بداللة الزمن LHو  GnRHمنحنیي تغیرات إفراز كل من  2تبین الوثیقة 
 سلیمة.

 مرتفعا نسبیا و شبه ثابت بمرور الزمن. LHو  GnRHكل من  قبل حقن األستراديول، كان إفراز -
 حتى يكاد ينعدم. LHو  GnRHكل من  حقن األستراديول، انخفض إفراز بعد -

 رضیةالفبالتالي النخامیة، و  –ة تحت السريري ھرموناتإفراز ال يثبّطإذن ارتفاع نسبة الھرمونات المبیضیة 
 .حیحةص 2 رقم

  
 :عام استنتاج 
 النخامیة، بینما –يؤدي انخفاض نسبة الھرمونات المبیضیة إلى تنشیط إفراز الھرمونات تحت السريرية  

 . النخامیة –يؤدي ارتفاع نسبة الھرمونات المبیضیة إلى تثبیط إفراز الھرمونات تحت السريرية 
 –على المعقد تحت السريري  سالبة رجعیةمراقبة إذن في كال الحالتین، مارست الھرمونات المبیضیة 

   النخامي.
 
  السريرية:مالحظة التصوير اإلشعاعي الذاتي للمنطقة تحت  – 3

 
منذ عدة أيام. ثّم قتلت الفأرة و أنجزت  المبیضینتّم حقن أستراديول مشع في دم فأرة مستأصلة  تجربة:
 السريرية.على مستوى المنطقة تحت  مجھريةمقاطع 

 
 61ص  4أنظر الوثیقة  المالحظة:

نقاط سوداء (تدل على وجود اإلشعاع) على مستوى  ظھورعند الفحص بالتصوير اإلشعاعي الذاتي نالحظ 
 . المشعألستراديول ل تثبیتھاعلى  دلیلبعض الخاليا تحت السريرية، 

 



 يتثبت على مستقبالت الذيمن طرف األستراديول،  مستھدفةالخاليا تحت السريرية ھي خاليا  استنتاج:
 الخاليا.  سیتوبالزم ھذه ، موجودة في نوعیة له

 . النخامیةأيضا بعض الخاليا  يستھدفتحت السريرية، فإن األستراديول  إلى الخالياضافة باإل تنبیه:
 

  :خالصة
م ، فتنظتستھدفهالذي  النخامي -على المعقد تحت السريري )األستراديول(المبیضیة  الھرموناتتؤثر 
تضمن ثبات عن طريق المراقبة الرجعیة التي ، )LH ، GnRHالنخامیة ( -تحت السريرية  الھرموناتإفراز 

 .  الجنسیةنة، حسب مراحل الدورة معیّ  مرجعیة المبیضیة عند قیمة الھرموناتنسبة 
 

  : النخامیة -تحت السريرية الھرموناتعواقب حقن جرعات من األستراديول على إفراز  –4
 

قن إلى ح المبیضینمستأصلة مماثلة لدورة المرأة)  جنسیةتخضع أنثى الماكاك (قردة لھا دورة تجربة: 
 :  التالیةاألستراديول حسب الطريقة 

من األستراديول (حیث يتم الحفاظ على ثبات نسبة  ضعیفة: حقن مستمر لكمیة 0ز من إبتداءا -
 /مل). بیكوغرام 06األستراديول في الدم عند 

 من األستراديول.  كبیرة: حقن كمیة 1زعند  -
 ). 26ص  5 الوثیقة(أو  التالیة الوثیقةفي  مبینة : ھيالنتائج

 
نثى الماكاك مستأصلة أل بعد حقن جرعات من األستراديولالدم بداللة الزمن،  فيLH ن تغیر إفراز منحنى يبیّ 
 .المبیضین

  
 تحلیل النتائج: 

األستراديول في دم القردة، نالحظ  لتركیزطفیف  ارتفاعمن األستراديول، أي بعد  ضعیفةكمیة  بعد حقن -
 للغدة النخامیة.  تثبیطحدوث  على دلیل، LHإفراز  انخفاض

 . الغدة النخامیةعلى رجعیة سالبة  مراقبةيمارس  في الدم لنسبة األستراديولإذن اإلرتفاع الطفیف 
 رتفاعااألستراديول في دم القردة، نالحظ  لتركیزمعتبر  ارتفاعمن األستراديول، أي بعد  كمیة كبیرةبعد حقن  -

تجاوز  نتیجةو قد حدث ھذا ، للغدة النخامیةتنشیط  حدوث على دلیل، )LHذروة  ظھور( LHمعتبر إلفراز 
 ". العتبةقیمة معینة تدعى"  اديولاألستر تركیز

 . الغدة النخامیةعلى  موجبة رجعیة مراقبةيمارس  في الدم لنسبة األستراديولمعتبر ذن اإلرتفاع الإ
 

 إستنتاج: 
-السريريإما سالبة و إما موجبة، على إفرازات المعقد تحت  رجعیةالمبیضیة مراقبة  الھرموناتتمارس 
 المبیضیة في الدم.  الھرمونات تركیز. و تتوقف ھذه المراقبة على النخامي

  :النخامیة -الطبیعة الدفقیة لإلفرازات تحت السريرية –5
 

  عند حیوان مخرب الغدة تحت السريرية: GnRH لھرموننتائج الحقن المستمر و الدفقي 

 



لتحت السرير  الخلفیةأجريت التجربة على أنثى الماكاك مخربة الغدة تحت السريرية (المنطقة  تجربة:
نا أخرى بصورة ا، حیث يكون الحقن أحیانا بصورة مستمرة، و أحی GnRHبھرمونالبصري)، إذ تم حقن القردة 

 في الدم.   النخامیة الھرمونات، و تّم معايرة نسبة Pulsatile)دفقیة (حقن دفقي 
 

 .  26ص  6 الوثیقةفي  مبینة ھي :النتائج
 

 تحلیل النتائج:  
 ببنما، LH)و (FSH  النخامیة الھرموناتكبیر في إفراز  انخفاضإلى GnRH  لھرمونالحقن المستمر يؤدي 
 .  النخامیة الھرموناتإفراز  ارتفاعإلى GnRH  لھرمونالحقن الدفقي يؤدي 

 
 استنتاج:  

 LH). و (FSH  ھرموناتھاعلى إفراز  النخامیةضروري لتحريض الغدة GnRH  لھرموناإلفراز الدفقي 
 

  : جنسیةخالل دورة  النخامیة-معايرة نسبة اإلفرازات تحت السريرية –6
 ، خالل مختلف مراحل الدورة الشھرية: امرأةعند LH) و (FSH  النخامیة الھرموناتنسبة  قیاستّم  تجربة:

 من الدورة، أي قبل اإلباضة بیومین.   21في الیوم  - أ
 من الدورة، أي مباشرة بعد اإلباضة.   51في الیوم  - ب
 ئینیة متأخرة. یمن الدورة، أي في مرحلة لوت 21في الیوم  - ج
 ي في بداية المرحلة الجريبیة.  من الدورة، أ 2في الیوم  - د

 . 36ص  7 الوثیقةفي  مبینه ھي :النتائج
 

 تحلیل النتائج:  
، حیث يكون التواتر في المرحلة الجنسیةخالل الدورة LH  لھرموننالحظ تغیر سعة و تواتر اإلفرازات الدفقیة 

 الجريبیة أكبر مما ھو علیه في المرحلة اللوتئینیة، و يصل إلى أقصى حّد قبل اإلباضة.  
 

 خالصة:   
) و المعقد تحت المبیضین( التناسلیةالتناسلي األنثوي إلى مراقبة الغدد  للجھازيخضع العمل الدوري 

 الرجعیة المراقبة آلیاتالمبیضیة بتتابع  للھرمونات البالزمیة التراكیز تنظیم، حیث يتم النخامي-السريري
 . موجبةلبة و الاالس

 ضة،منخف الدم في المبیضیة الھرمونات نسبة تكون ،)الجريبیة المرحلة بداية( الجنسیة الدورة بداية في -
إلى  (FSH)ھرمونیة  رسالة بإرسال فتقوم ،)النخامیة الغدة و البصري السرير تحت( اللواقط بذلك فتشعر

 سالبة).  رجعیةعلى إفراز األستروجینات (مراقبة ه نضج، كما تحثيتطور و ی، لالمبیضالجريب في 
(قیمة أكبر من العتبة)، فتشعر  كثیراالمرحلة الجريبیة، ترتفع نسبة األستروجینات في الدم  نھايةعند  -

الذي LH (خاصة  ھرمونیة) التي تقوم بإرسال رسائل النخامیةبذلك اللواقط (تحت السرير البصري و الغدة 
 األخیرعلى إحداث اإلباضة و تحوّّل الجريب إلى جسم أصفر، كما يحث ھذا LH كبیرة)، فیعمل  بكمیةيفرز 

 موجبة).  رجعیة(مراقبة  البروجستیرونعلى إفراز 
اج ) إلى كبح إنتالبروجستیرونالمبیضیة (خاصة  الھرموناتنسبة  ارتفاعخالل المرحلة اللوتئینیة، يؤدي  -

   .سالبة) رجعیةفي الدم (مراقبة  نسبتھا، فتتناقص النخامیة-السريريةتحت  الھرمونات
 

 



 
 

  مخطط لحلقة تنظیم نسبة الھرمونات المبیضیة:

 



 

 
 

 الھرموناتنسبة  بتغیراتيلعب دور القط و مركز تحكم)  (الذي النخامي-السريرييتنبه المعقد تحت 
(عضو  المبیضعلى  للتأثیر) النخامیة-السريريةتحت  الھرموناتالمبیضیة في الدم، فیغیر من نشاطه (إفراز 

عند قیمة  الھرموناتالمبیضیة حتى يتم الحفاظ على نسبة ھذه  للھرموناتمنفذ) الذي يعّدل من إفرازه 
 .  الجنسیةن من الدورة معلومة في وقت معیّ 

 

 



 

1 

 

  نورة .ب: األستاذة                      رياضيات          2: القسم                                 .........ثانوية :المؤسسة

  وحدة الكائنات الحية: 1المجال التعلمي 
، )الخلية(ة يوجد تنوع كبير للكائنات الحية على سطح األرض، و هي كلها مكونة من نفس الوحدة البنيوي :وضعية اإلنطالق

  .المسؤولة عن ظهور صفات هذه الكائنات) ADN(و التي تحتوي على المادة الوراثية 

  هل تعضي الخاليا متماثل عند جميع أنواع الكائنات الحية؟ و هل تحمل نفس المادة الوراثية؟ :اإلشكالية

  الخلية وحدة بنيوية: 1الوحدة التعلمية 
: ، من نفس الوحدة البنيوية)سواء كانت نباتات أو حيوانات أو بكتيريا(لكائنات الحية تتكون مختلف أنواع ا :وضعية اإلنطالق

  .الخلية

  ما هو تعضي الخلية؟ و هل هو متماثل عند مختلف أنواع الكائنات الحية؟ :اإلشكالية
  

  :التقصي
   .المجهر اإللكترونيالمجهر الضوئي و : أبعاد صغيرة جدا، لهذا يستعمل لفحصها و دراستها وسائل مكبرة للخلية

  )دراسة بنية الخلية( :دراسة الخلية بالمجهر الضوئي – 1
قبل فحصها بالمجهر ...) بملونات مثل األحمر المعتدل الممدد، الماء اليودي، أزرق المثلين(ما يتم تلوين الخاليا كثيرا 

  .الضوئي
  لماذا تستعمل هذه الملونات؟ -س 
  .حظة و تمييز العضيات الخلوية عديمة اللون و التي لها قرائن انكسار متقاربةتستعمل الملونات للتمكن من مال –ج 
  :دراسة الخلية الحيوانية –أ 

  :تحليل صور ألنسجة حيوانية متنوعة
غير ملونة و أخرى  لطائر سحبة دموية( ، نسيج دموي)ملونة( اإلنسان فممخاطية : لـ الضوئي مأخوذة بالمجهر عرض صور

  }81و  80أو استغالل وثائق الكتاب المدرسي ص { .)مقطع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي لقط( صبيو نسيج ع )ملونة
  .الحظ جيدا كل صورة و صف بدقة ما تالحظه –س 

  :وصف مخاطية الفم
) يولىه(تحتوي كل خلية على سيتوبالزم ). غشاء هيولي(يحيط بكل خلية غشاء سيتوبالزمي . نالحظ خاليا غير محددة الشكل

  ).دقيقةو عضيات أخرى (تسبح فيه نواة 
  :وصف النسيج الدموي

الصغيرة، بيضوية الشكل، و المحاطة بغشاء لطائر، نالحظ عدد كبير من الخاليا  في السحبة الدموية غير الملونة -
تسبح في السيتوبالزم . )الهيموغلوبين(يظهر سيتوبالزم هذه الخاليا ملونا طبيعيا باألحمر بواسطة خضاب الدم . سيتوبالزمي

  .الكريات الدموية الحمراءتدعى هذه الخاليا ب .نواة كبيرة نسبيا و مركزية
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  ).لهذا ال تعيش لمدة طويلة(عند اإلنسان، ال تحتوي الكريات الحمراء على نواة  :تنبيه
و أقل عددا، كان من الصعب في السحبة الدموية الملونة، باإلضافة إلى الكريات الحمراء، نالحظ خاليا أخرى أكبر  -

  .بيضاءالكريات الدموية التدعى هذه الخاليا ب. مالحظتها بدون تلوين ألنها في الحالة الطبيعية شفافة، عديمة اللون
  .تسبح في السيتوبالزم نواة. تتكون الكرية البيضاء من سيتوبالزم يحده غشاء سيتوبالزمي

، بينما تكون )الكريات البيضاء أحادية النواة(روية أو بيضوية في بعض الخاليا نالحظ أن للنواة أشكاال مختلفة، حيث تكون ك
  ).الكريات البيضاء متعددة األنوية(في خاليا أخرى ) فتظهر كأنها عدة أنوية(مفصصة 

ذا يقال عن ، له)بالزما الدم( المصورةفي سائل يدعى ) و الصفائح الدموية(تسبح الكريات الدموية الحمراء و البيضاء  :تنبيه
  .نسيج سائلالدم أنه 

  :وصف النسيج العصبي
نالحظ في المادة الرمادية للنخاع الشوكي، أجساما خلوية كبيرة، نجمية الشكل، يخرج منها نوعان من اإلستطاالت 

  .محور أسطواني طويل ذو قطر ثابت، و زوائد شجيرية عديدة، قصيرة و متفرعة: السيتوبالزمية
نالحظ في السيتوبالزم نواة و عضيات دقيقة . للخلية العصبية من سيتوبالزم يحيط به غشاء سيتوبالزمييتكون الجسم الخلوي 

  .للسيتوبالزم لون رمادي راجع إلى احتوائه على حبيبات صباغية. أخرى
  

  :استنتاج
  .تتكون الخلية الحيوانية من مادة نصف هالمية تدعى السيتوبالزم، يحيط بها غشاء سيتوبالزمي

  .يكون السيتوبالزم شفافا عديم اللون، و قد يكون ملون طبيعياقد 
و عضيات خلوية أخرى، دقيقة، يصعب التعرف عليها بالمجهر ) عادة تكون كبيرة و مركزية(يوجد في السيتوبالزم نواة 

  .الضوئي
  .ليس للخلية الحيوانية شكال محددا

  
  .إنجاز رسم تخطيطي لبنية خلية حيوانية* 
  

  :يةنباتالخلية الدراسة  –ب 
  :متنوعةنباتية تحليل صور ألنسجة 

إحداهما موضوعة في ( من البشرة الخارجية لحرشفة البصل البنفسجي تانقطع: عرض صور مأخوذة بالمجهر الضوئي لـ
لدرنة ، قطعة من البرنشيم الخزني ، قطعة من ورقة نبات اإليلوديا)ل/غ 20تركيزه  NaClالماء المقطر، و األخرى في محلول 

 }83و  82أو استغالل وثائق الكتاب المدرسي ص {. ، لب الطماطم)بدون تلوين(البطاطا 

  
  .الحظ جيدا كل صورة و صف بدقة ما تالحظه –س 
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  :وصف البشرة الخارجية لحرشفة البصل البنفسجي
نالحظ في كل ). ي، بكتوسليلوزيهيكل(يحدها جدار خلوي  في الماء المقطر، نالحظ خاليا هندسية الشكل، متعددة األضالع -

، و يظهر السيتوبالزم ) بصبغة األنثوسيانين(ملونة طبيعيا باللون البنفسجي الفاتح  )تمأل تقريبا كل الخلية( خلية فجوة كبيرة
يكون منطبقا على الجدار السليلوزي، ألنه (ال نالحظ الغشاء السيتوبالزمي . رقيق، شفاف، يحيط بالفجوة  شريط على شكل

  .تحتوي كل خلية على نواة صغيرة، تكون عادة محيطية). فيصعب تمييزه
  .إنتباجأنها في حالة ذات هذه المواصفات نقول عن الخلية النباتية 

و يصبح ) و قد تنقسم(أن الفجوة قد صغرت  في المحلول الملحي المركز، تكون الخاليا دائما هندسية الشكل، لكن نالحظ -
الغشاء السيتوبالزمي، الذي رغم ابتعاده عن الجدار الخلوي  يظهرفعن الجدار الخلوي يتوبالزم و ابتعاده لونها قاتما، تقلص الس

  ).الوصالت البالزمية(يبقى متصال به على مستوى بعض النقاط 
  .نكماشإنقول عن الخلية النباتية ذات هذه المواصفات أنها في حالة 

  :ياوصف البرنشيم اليخضوري لورقة نبات اإليلود
، و )البالستيدات الخضراء( الصانعات الخضراءهي  العديد من الحبيبات الخضراءيميزها وجود نالحظ خاليا هندسية الشكل، 

  .اليخضورالتي يعود لونها األخضر إلى احتوائها على صبغة 
  :وصف البرنشيم الخزني لدرنة البطاطا

، ، يميزها وجود العديد من الحبيبات ذات أشكال دائرية أو بيضوية، )تظهر تقريبا كأنها دائرية(نالحظ خاليا متعددة األضالع 
  . الصانعات عديمة اللونو ذات أحجام مختلفة، هي 

  .السرة، و مركزها يدعى خطوط النمونالحظ على سطح هذه الصانعات خطوط متحدة المركز تدعى 
البنفسجي، دليل على احتوائها على نشاء، لهذا تدعى  رقاألز عند التلوين بالماء اليودي، تظهر الصانعات عديمة اللون باللون

  .صانعات نشويةأيضا 
  :وصف لب الطماطم
). يعود انفصال الخاليا عن بعضها البعض إلى ذوبان بكتين الصفيحة الوسطى عند نضج ثمرة الطماطم( نالحظ خاليا مبعثرة

  .الصانعات الملونةتدعى  )الليكوبين الحتوائها على صبغة( يميز هذه الخاليا وجود حبيبات ذات لون أحمر
  :استنتاج

مكون من جدار سليلوزي و صفيحة (كونها محاطة بجدار خلوي نظرا لاألضالع،  للخلية النباتية شكل هندسي متعدد
، حيث يكون لكل خلية نباتية جدار سليلوزي خاص بها، بينما تكون الصفيحة الوسطى وسطى مكونة من مادة البكتين

   ).كل خليتين متجاورتين، و هي التي تعمل على لصقهمامشتركة بين 
  .)ال يظهر إال عند انكماش الخلية النباتية( يحيط به غشاء سيتوبالزمي  من سيتوبالزم نباتيةتتكون الخلية ال

ة، و ، و نواة صغيرة و محيطي)قد تكون ملونة طبيعيا، أو شفافة عديمة اللون( يسبح في السيتوبالزم فجوة كبيرة مركزية
  . عضيات أخرى دقيقة يصعب مالحظتها بالمجهر الضوئي
  ).خضراء، أو ملونة، أو عديمة اللون(تحتوي بعض األنواع من الخاليا النباتية على صانعات 
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  .نباتية إنجاز رسم تخطيطي لبنية خلية* 
 

  :مقارنة بين الخلية النباتية و الخلية الحيوانية اعتمادا على المالحظات السابقة
  :وجه التشابهأ
  .كالهما يتكون من سيتوبالزم يحيط به غشاء سيتوبالزمي، و يوجد في السيتوبالزم نواة و عضيات خلوية أخرى دقيقة 

  :أوجه اإلختالف
  الخلية الحيوانية  الخلية النباتية

  شكلها هندسي -
  وجود جدار خلوي -
  )بالستيدات(وجود صانعات  -
  فجوات كبيرة و قليلة -

  ر محددشكلها غي -
  غياب الجدار الخلوي -
  غياب الصانعات -
  فجوات صغيرة و عديدة -

  
، و هو الجسيم المركزيباإلضافة إلى ما سبق، لوحظ أن قرب نواة الخلية الحيوانية توجد عضية صغيرة دقيقة تدعى  :تنبيه

  .غير موجود في الخلية النباتية
  

 : الملونات المستعملة للكشف عن بعض العضيات الخلوية

  .ملون حيوي، يلون الفجوة العصارية  باألحمر: األحمر المعتدل الممدد -
  .ملون حيوي، يلون النواة و السيتوبالزم باألزرق: أزرق المثلين الممدد -
  .مثبت، يلون النواة و السيتوبالزم باألصفر، و يلون الصانعات النشوية باألزرق البنفسجي نملو: ماء اليود -
  .باألخضر) الصبغين: بالتحديد(ملون مثبت، يلون النواة : لمثيل الخلّيأخضر ا -
  .ملون حيوي، يلون الميتوكوندري باألخضر: أخضر جانوس -
  .ملون مثبت يكشف عن جهاز غولجي، الذي يظهر على شكل خيوط دقيقة سوداء اللون: مزيج الكروم و الفضة -
  

  ) أو وثائق أخرى( 84، ص 7الوثيقة  :دة الخليةصور محضرات مجهرية لكائنات وحي تحليل* 
  .مجهري وحيد الخلية )نبات عديم اليخضور( فطر: خميرة الجعة –أ 

  .وحيدة الخلية )نبات أخضر( أشنة خضراء: الكلوريال –ب 
  .حيوان وحيد الخلية: البرامسيوم –ج 
يوجد في السيتوبالزم . يتكون جسم هذه الكائنات الدقيقة، من خلية واحدة مكونة من سيتوبالزم يحده غشاء سيتوبالزمي* 

  .عضيات خلوية متنوعة، أهمها النواة
  )يحد خاليا الخميرة و الكلوريال جدار خلوي، الذي يكون غائبا حول خلية البرامسيوم(
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  :استنتاج
  .لخلية، سواء كانت نباتية أو حيوانية، نفس النمط البنيويلخاليا الكائنات وحيدة ا

  
  )أو وثيقة أخرى(  84ص  8الوثيقة  :لبكتريا محضر مجهري ةتحليل صور* 

  بكتيريا اللبن: مثال
  .هي خاليا ذات شكل كروي أو عصوي

  . غشاء سيتوبالزمي و جدار خلوي ، أنها تتكون من سيتوبالزم يحده)بالتكبير القوي(يبين الفحص الدقيق إلحدى هذه الخاليا  
  .ال تحتوي هذه الخاليا على نواة حقيقية، بل يوجد في سيتوبالزمها خيط صبغي فقط

  :إستنتاج
  ).بدائي النواة(البكتريا كائن حي وحيد الخلية، غير حقيقي النواة 

  
  :خالصة

أو متعددة الخاليا، حقيقية  يوانية، أحادية الخليةالخلية هي الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية، سواء كانت نباتية أو ح
  .النواة أو بدائية النواة
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  )بنية الخلية ما فوق دراسة( :لكترونيدراسة الخلية بالمجهر اإل –2
 اإللكترونيال يسمح الفحص بالمجهر الضوئي من مالحظة بعض العضيات الدقيقة الموجودة في الخلية، لهذا يستعمل المجهر 

  .للتعرف على البنية الدقيقة للخلية
  : صورة مأخوذة بالمجهر اإللكتروني لخلية حيوانية مالحظة –أ 

  85ص  1الوثيقة  :خلية مبيضية لجنين الفأر: مثال     
اة في استعن بالمعلومات المعط( 85ص  1تعرف على العضيات المشار إليها بأرقام على الرسم التخطيطي في الوثيقة _ س 

  ).97و  96الصفحات 
  )غشاء هيولي(غشاء سيتوبالزمي  – 1:  البيانات_ ج 

  )Hyaloplasmeيالوبالزم (سيتوبالزم زجاجي  – 2               
  غالف نووي – 3               
  )ثقب نووي(مسام نووي  – 4               
  ميتوكوندري – 5               
  ")فعالة"و " خشنة"يقال عنها أيضا أنها { ) شبكة أندوبالزمية محببة(ولية داخلية محببة شبكة هي – 6               

  جسيم مركزي – 7               
  نوية – 8               
  )سائل نووي(عصارة نووية  – 9               

  
  : نباتية مالحظة صورة مأخوذة بالمجهر اإللكتروني لخلية –ب

  86ص  2الوثيقة  :ورقة التبغ من خلية: مثال     
استعن بالمعلومات المعطاة في ( 86ص  2تعرف على العضيات المشار إليها بأرقام على الرسم التخطيطي في الوثيقة _ س 

  ).97و  96الصفحات 
  )هيكلي، بكتوسليلوزي(جدار خلوي  – 10:  البيانات_ ج 

  )Hyaloplasmeيالوبالزم (سيتوبالزم زجاجي   - 11               
  نوية – 12               
  )سائل نووي(عصارة نووية  - 13               
  )صبغين(كروماتين  – 14               
  صانعة خضراء – 15               
  ميتوكوندري – 16               
  فجوة – 17               
  )جسيمات ريبية(ريبوزومات  – 18               
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  النباتية؟المشتركة بين الخلية الحيوانية و الخلية  ناصر الخلويةا هي العم –س 
  :المشتركة بين الخلية الحيوانية و الخلية النباتية هي ناصر الخلويةالع –ج 

  .اليالوبالزم، الغشاء الهيولي، الميتوكوندري، الشبكة الهيولية الداخلية، جهاز غولجي، النواة و الريبوزومات    
  هي العناصر الخلوية المميزة للخلية النباتية؟ما  –س 
  :لخلية النباتية هيناصر الخلوية المميزة لالع –ج 

  .الجدار الخلوي، الصانعات و الفجوة النامية     
  ما هي العناصر الخلوية المميزة للخلية الحيوانية؟ –س 
  :العناصر الخلوية المميزة للخلية الحيوانية هي -ج 

  .كزي و الفجوات العديدة و الصغيرةالجسيم المر     
  97و ص  96ص  :التنظيم الخلوي كما يبدو بالمجهر اإللكتروني

  .و خلية نباتية بنية خلية حيوانيةما فوق ل مقارن رسم تخطيطي* 
  

   :بكتيرية مالحظة صورة مأخوذة بالمجهر اإللكتروني لخلية –ج 
  87ص  3الوثيقة  :بكتيريا اللّبن:مثال     

 

  
 

  ).يحيط أيضا ببعض أنواع البكتيريا محفظة. (ن البكتيريا من هيولى محاطة بغشاء هيولي و جدار خلويتتكو
مكون من جزيئة كبيرة (، و صبغي حلقي )الحلقي ADNصغيرة من الـ جزيئات (يوجد في الهيولى ريبوزومات، بالزميدات 

  ).الحلقي ADNالـ  من
  .هل تعتبر البكتيريا خلية؟ علّل –س 
عم، تعتبر البكتيريا خلية ألنها تتكون من هيولى محاطة بغشاء هيولي، كجميع الخاليا، إالّ أنها ال تحتوي على نواة ن –ج 

  .حقيقية، بل تحتوي على صبغي حلقي يسبح في الهيولى
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  .، يحيط بها جدار خلوي)بدائية النواة( البكتيريا خلية غير حقيقية النواة: استنتاج
  .واع من البكتيريا على أعضاء محركة مثل السوطتحتوي بعض األن :تنبيه

  
  .قارن بين خلية حقيقية النواة و خلية غير حقيقية النواة في جدول –س 
  :المقارنة بين خلية حقيقية النواة و خلية غير حقيقية النواة –ج 
  

  الخلية غير حقيقية النواة  الخلية حقيقية النواة
  .حاطة بغالف نوويلها نواة حقيقية بها مادة وراثية م -
  .تحتوي على شبكة هيولية داخلية -
الشبكة الهيولية (يحيط بالعضيات الخلوية إما غشاء واحد  -

، و إما )الداخلية، ديكتيوزومات جهاز غولجي، الفجوات
النواة، الميتوكوندريات، الصانعات " (غالف"غشائين أي 

بنية ، مما يضفي على هيولى الخاليا حقيقية النواة )الخضراء
  .مجزأة

  . ليس لها نواة حقيقية، حيث توجد المادة الوراثية في الهيولى -
  .ال تحتوي على شبكة هيولية داخلية -
، فال يكون ال تحتوي على عضيات خلوية محاطة بأغشية -

  .للهيولى بنية مجزأة

  
  :استنتاج عام

تحتوي هيولى هذه الخاليا على . داخلها المادة الوراثية، تضم بتحتوي الخلية حقيقية النواة على نواة حقيقية محاطة بغالف -
  .العديد من العضيات التي تحدد بنيات مختلفة و مجزأة

  .تحتوي الخلية غير حقيقية النواة على مادة وراثية تسبح في هيولى غير مجزأة، و ال تحتوي على نواة -
  

  :خالصة
) الخلية النباتية و الخلية الحيوانية(لتي يمكن أن تكون حقيقية النواة توجد وحدة بنيوية للكائنات الحية أال و هي الخلية، ا

  ).البكتيريا(أو بدائية النواة 
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  :وحدة مكونات الدعامة الوراثية –3
  .دعامة المعلومات الوراثية) الموجودة في الخلية(تعتبر الصبغيات  :وضعية اإلنطالق

غي، و ما هي الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية؟ و هل هي متماثلة عند مختلف أنواع ما هي البنية الجزيئية للصب :اإلشكالية
  الخاليا؟

  :التقصي
  :بنية الصبغي –أ 
  )الصفحة التالية في أنظر الوثيقة( :عند حقيقيات النواة -1 –أ 

من اإلنقسام  )Métaphase(ية ال تظهر الصبغيات إالّ عند اإلنقسام الخلوي، و تكون أوضح ما يمكن في المرحلة اإلستوائ
  .تم التعرف على البنية الدقيقة للصبغي باستعمال المجهر اإللكتروني .الخيطي المتساوي

  .، صف بنية الصبغي اإلستوائيالمعطاةانطالقا من الوثيقة  -س 
  .يظهر الصبغي، في المرحلة اإلستوائية، مكونا من كروماتيدتين متصلتين عن طريق الجزء المركزي –ج 

  .حامضي" هيكل بروتيني"ملتف بصورة معقدة حول " لييف نووي"تتكون كل كروماتيدة من 
  ".الهيستونات"متقطع مكون من بروتينات قاعدية تدعى  "محور بروتيني"ملتفة حول  ADNيتكون اللييف النووي من جزيئة 

 –رباط بين "، يربط بينها )جسيمات نووية" (وماتالنوكليوز"عند زوال إلتفافه، يظهر اللييف النووي مكون من وحدات تدعى 
  ".نوكليوزومي

  

 
  )Aالليف ( غير ملتف للييف نووي صورة بالمجهر اإللكتروني    صورة بالمجهر اإللكتروني لصبغي مفكك الهيستونات    

  
إذن، الصبغين و الصبغيات . صبغينعند نهاية اإلنقسام الخلوي، يزول إلتفاف اللييفات النووية، فتتحول الصبغيات إلى  :1 تنبيه

   .مختلفتان لنفس المادة الكيميائيةما هما إال حالتان بنيويتان 
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  بنیة الصبغي

  
  .يوضح تعضي الصبغي في المرحلة اإلستوائیة من اإلنقسام الخیطي المتساوي .ت .ر

  
  

  

  )حلزونیا Aالتفاف اللیف "  (Bاللیف "

  

  

 

  

  النوويرسم تخطیطي يوضح بنیة اللییف 

  )Aاللیف (
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أما عند . مكونا من كروماتيدتينيكون الصبغي ، )في المرحلتين التمهيدية و اإلستوائية( عند بداية اإلنقسام الخلوي :2 تنبيه
  .، مكونا من كروماتيدة واحدة)في المرحلتين اإلنفصالية و النهائية( نهاية اإلنقسام

)90ص  5 أنظر الوثيقة( :النواةبدائيات عند  -  2 –أ 

  .، استخرج منها بمعالجتها بطريقة خاصةE. coliبكتريا  ADNتبين الوثيقة صورة بالمجهر اإللكتروني لجزيئة 
  .فقط ADN بينت الدراسات أن عند بدائيات النواة، يتكون  الخيط الصبغي من 

 ADNخل البكتريا، تكون جزيئة الـ دا). ميكرومتر 2(أكبر بكثير من طول البكتريا ) ملم ADN )1,6نالحظ أن طول الـ 
 .الطويلة ملتفة لتشغل حيزا صغيرا

  :الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية –ب 
 ADNو بروتينات، بينما يتكون عند بدائيات النواة من  ADNعند المقارنة، نالحظ أن عند حقيقيات النواة يتكون الصبغي من  

  .فقط
 ADN: ة للمادة الوراثية هيو منه نستنتج أن الطبيعة الكيميائي

مع تحیات األستاذة ب. نورة



 

1 

 

  ��رة ـب:              ا����ذة  ع ت               2                ا����ى               ..………������
 

�ـ �ا����ة ا�: 2ا����ة � ���� ADN 
 

 . ا�����د �� ا�����ت،ADN ���� ا������ت ا��را	�� �� ا�ـ  :و()�� ا'�&%ق
 

 ه� ا�$#آ�! ا� ����� ��ـ  - :ا',+����� ADN؟  
 ه� )'�� ا�ـ -                � ADNت ا�(��؟'�  ؟ و ه0 ه� �$�	�� /'� �.$�- أ+�اع ا� 

 ه� ا�����2 ا� ������ ����ر	�؟-                �  

 

01 ��ـ : 1ا� .�ط �� ADNا��4آ�2 ا�+�

 .�456 ���3 �(�0 ا������ت ا��را	��� ADN ا�ـ :و()�� ا'�&%ق

  ؟ADN� ا�$#آ�! ا� ����� ��ـ   � ه:ا',+����

 :ا��056

 104 ص 1ا��	��7 :  => �4ا,; ا��ADN:5ا��9%ص ا�ـ   -1

 :����0 ا�.2�ات ا��$���

 .E56��ADN ا��Dران ا�.���5 و ا��ABC ا��?ز��� ��.?5، �$(#5# ا�ـ : 2 و 1 ا�.2��ن -

5 ا�.���5 :3 ا�.2�ة -5 ا��Dران ا�.���5، ا( ��0 ا��7�0 ا�(وي ...) ��ABC ا��?ز���)7Kا� L/
 .M�/ADN ا�ـ 

 . و /L/ R�6 ا�� �+ت ا� ������ اQC#ى�O#�ADN! ا�ـ : 5 و 4 �ن ا�.2�-

 .ADNاO$��0 آL/ -A �� -�T -T ا�ـ :6ا�.2�ة  -

 : �L ا�.��� ا�'�����U !�OADN�)� اO$.?ص ا�ـ 

 �L اL� RU?.$O ا�.��� ا�(��ا+��، )�K! و��د  �L ا�.��� ا�'���� أ5ADN!�U �ن اO$.?ص ا�ـ 
 ���)�.��� ا�'� V(�5 ي��Q ار��)V7� ���ء ه�A�( �X )./�Y / M ا�.��� ا�(��ا+�� ا��(

01 ��ـ -2�� :ADN ا��4آ�2 ا�+�

 .، +7�م )]�ه$��ADNR$�#ف /�M ا�$#آ�! ا� ����� ��ـ 

�ـ –أ � ��� :ADN ا'=�ه� ا�+

�_� ADN ��ـ �$^ ا[�ه� ا� ���` VOو �� ) R(HCl(  ��d�#� د در�� `#ارة���و ) م ˚ 120(، )
L�$/O ة���. 

 .105 ص M�/ 0�)$+ ،2 ا��#آ�ت ا� ������ ا����'� �� ا��	�ADN �7/'� ا[�ه� ا� ��� ��ـ 
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 :105 ص �2(��0 ا��	��7 

 :��2�K أ+�اع �L ا��#آ�ت ا� ������ ا�L/ f$'5ADN، 3 ا[�ه� ا� ��� ��ـ 

 H3PO4 ا�(�h ا�d�dO�ري* 

 *�O�Q # O : ز�ر�5 �Kا��65وآ �ه)L�DKوآCص ا�ز �'7�ر�5(  C5H10O4  

 : أ+�اع4  و ه�:l�ا/� /_�k �5زو���* 

      -L�+دCا  Adénine  (A) 

      -L�+ا�ا��   Guanine  (G) 

      -L5ز�$�Kا�   Cytosine  (C)  

      -  L��5 Thymine  (T) ا�$

  

�ـ – ب � ��1ABا'=�ه� ا�  ADN:  

ص �ADN M/�5$^ ا[�ه� ا�6D��� ��ـ Q ^56+ل أ��$O( ADN-ase ت ، �'$(�M�/ 0 ا��#آ�
 .105 ص 3ا����'� �� ا��	��7 

 :105 ص �3(��0 ا��	��7 

آr�` 0 �$ �ن  ، Nucléotides" ا�'�آ������ات" /'L/ f$'5ADN M/�� #U ا[�ه� ا�6D��� ��ـ 
/�ة kزو���+ د65وآ�K ر�5�ز + +�آ������ة �L إ�(د `�� h�dO�ري l. 

 أ+�ط �L ا�'�آ������ات، و هvا `K! +�ع ا�7/�ة اuزو��� ا��ا5ADN ،4 �� ��Q��� �� ا�ـ  
� :#آ��3

- dAMP : تdO�dدي ا� د65وآ�K أد5'�زL5 أ`

- dGMP : �Kد65وآL5ز�ا+�B تdO�dدي ا�  أ`

- dCMP : 65د�KوآL5��$�O تdO�dدي ا�  أ`

- dTMP : �Kد65وآL5���5ت �dO�dدي ا�  أ`

 :ا�� ��ج �Dم

 أ+�اع �L ا�'�آ������ات، `�0Q�5 r �� �#آ�! آ0 �'3 `�� h�dO�ري، 5ADN L� 4$ �ن ا�ـ  
/�ة /_�k �5زو��� l ز و�ر�5 �Kد65وآ )A أو G أو C أو T.(  

 

 

 )ذات 0O?O آ#)�+�� X�L�$7�` 0 A� ��5( l�ا/� )��ر�5 

 )ذات 0O?O آ#)�+�� ��l#ة �A 0 `��7 وا`�ة( l�ا/� )��5���5# 
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  HADN�� �F�AG ا�ـ : 2 ا� .�ط

ّ̂ ا�$�#ف /�M ا�$#آ�! ا� ����� ��ـ  :�� ا'�&%قو() �ADN �'O 1929 �5�)� ^$5 ^� L � ،م 

 �'O �� �ّإ �l�( R$�'(1953 L��� .Watson et Crick  آK�4 و واJ��ن �X L#ف ا��

 ه:ا',+����� ��'( � ADN؟  

 :ا��056

�ل ,�ر�Mف– 1Dأ  :Chargaff 

 :106 ص �1(��0 ا��	��7 

ت `�� �.$�K+ ADN�d! ا�7�ا/� اuزو��� �� ��456 ا�ـ  L��5 ا��Dول'� . /'� آ

ت ا�(��'� :+?`� أن /'� �.$�- أ+�اع ا� 

 ��K+A =  ��K+T 

 ��K+C =  ��K+G 

  ��K+A + G =   ��K+C + T �/ا�ا�7 ��K+ ر�5  ، أي�ا/� ا���#�5���5= ا����ا�7 ��K+ 

 

  C A + T ≠ G + Cّن 

 

ت)Oا��را �'�ّ ��K'ا� �vأن ه L�(     .2,6 و 0,4 �$#اوح �

 :L �5  ADN اl$#ا`3 ).��ص ���� �.$�- ا�7�ا/� اuزو��� �� ��456 ا�ـ ا�d#��� ا�$�

 +d # )�ن C �� G ، و A �� T: ه� أّن ا�7�ا/� اuزو��� �T M�/ �2��# 0 أزواج'��D5  ، و هvا �
       �r�` L ا�7�ا/� اuزو��� ��6�ّ ��'�ع ADN   ا�ـ � ّ�+� �L�$�K�O L، و أن �#آ�!�456�ADN ا�ـ 

)#Qk Mت ا�(�� إ�'� ).L� -�$.5 +�ع �L ا� 

 

2– K�4ن و آ��Jل وا�Dأ  :Watson et Crick 

 . ه� ا�'�آ������ةADNرأ5' أن ا��`�ة ا��'���5 ��ـ   -

 ا�(�h ا�d�dO�ري `�V��#5 r(5$^ ا[ر��ط )�L ا�'�آ������ات /E5#X L ا�(�h ا�d�dO�ري  -
 ).)'�� أو���(، �$$��K�O 0 A �$��دة ا�'�آ������ )�'�آ������ة )�K # ا�.��O �'�آ������ة ��ا���
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ن واKX�ن و آL� �5# و�� +��ذج دE�l ��'�� ��456 ا�ـ   م1953 /م  -�� ، و ذ�� L �� ،ADN ا��
M�/ د�$/](L� 0آ : 

ن * ���+� �Aو و ]�4+��>أ/�ل ا�� Franklin et Wilkins  ،  �456 ا�ـ� Oان درvا��ADN E5#X L/ 
 ��'�Kا� ��TCر اK +ا)X(  �456 ا�ـD� أن '��� ،ADN �+ا�2O0 أ T ) ذات )'�� )  ++��2l2#$#ه

 .`�6و+��

 * ^�)�7 (,�ر�Mفأ/�ل ا��K7#ة ا�dأ+�# ا�.(  

ن ���L�$�K�O L �$��د�� ا�'�آ������  �$ �ن ADN أن ��456 ا�ـ  آK�4 و واJ��ن)L�ّ ا��
 �456D� �2�5 ا�ـ  �� ،+� �5	?	�� �ADN$�ازL�$5 و �$�آL�$d$�� ،L�$K `�ل )�_�3 `�6و+�	 ��'( 

د، �(C3# ��456 ا�ـ  ا�$�ADN +��T M�/ 2#$ 0 أ2O�ا+� `�6و+�� 2l#ه+ . 

ف، . 5$^ ا[ر��ط )�L ا�E5#X L/ L�$�K�K ا�7�ا/� ا��_��5 اuزو���BرT لو ا/$�دا /�M أ/�
��5   اCد+�L �� ا�$L�ّ��  :-L��5 أن ا[ر��ط 5 �ن دا�� آ�

                                                - L5ز�$�Kا� �� L�+ا�ا�� 

  V��#�A �� T  V��#� �'�( ،L�$�'ه��رو�� L�$2(ا#( G �� C��'ه��رو�� V(ث روا?�( . 

ت ا�(��5.$�- �#��! '� .ا�7�ا/� اuزو��� )Q$?ف أ+�اع ا� 

0 )�'�3 ذرة (�d� L�$���Oآ3#و Lذر�� L�( �A'� ،-��� �5�� � #�B �2(ا�#ا)�2 ا���3رو��'�� ه� را
Lه��رو��(. 

\��+�#ا �$6ا�5 /�د ا�#وا)V ( ، زاد ���O ا���ADN �456D ��456 ا�ـ ) ��K+)G + C آ�� زادت  :[ 
 ).رو��'�� ا��?	��ا���3

 

س X�ل ��456 ا�ـ  �lADN: 

س X�ل ��456 ا�ـ  �l ^$5ADNزو���uا/� ا�ن  )��د أزواج ا�7C ،  زو��� �� ��456 ا�ـuا/� ا�ا�7ADN 
�� �K$��0 و`�ة $�" آ���)ز"أو   )Paire de bases) Pb" زوج ا�7�ا/�"�T M�/ �2��# 0 أزواج، و (

Kilobase)  Kb(  r�` ،1Kb = 1000 Pb 

\��س X�ل ا�ـ  : [ �l  )�`�ات ا�2�ل ا��د�5، /�� )�ن زوج �L ا�7�ا/� اuزو��� L �5ADN أ5_
 ��K� 0�A50,34  ا+� ا�ـ�2Oل أ�X M�/ #$��++ ADN.  

�^%_: 

 

 �L�$�K�O L �$��د�� ا�'�آ������ �$�ازL�$5 و �3$آL�$d$�� ،L�$K `�ل �ADN$ �ن ��456 ا�ـ  
` �3 /E5#X L روا)V ه��رو��'�� �'L�( �A ا�7�ا/� اuزو��� )�_�3_��( L�$2��#� و ،�6و+�

5��'( ��� .A �� T ، G �� C: ا��7$)�� و ا��$ 
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  و [4آ��`� ا�+��� HADN01�� �F�AG ا�ـ  
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  HADN�� �F�AG ا�ـ   [��::3 ا� .�ط

 

456ت /�5ADN$�# ا�ـ  :و()�� ا'�&%قDأه^ ا� L�  تت ا�(��، R+C 5(�0 ا������'�'� ا� 
�` L� .ا��را	�� ا�.�U ) 0 آ

ت ا�(�� ��ADNـ  ه0  :ا',+����'� ؟+Yd ا��'�� و +Yd ا�$#آ�! ا� ����� /'� �.$�- أ+�اع ا� 

 :ا��056

��: ا��6رن ��F�AB ا�ـ – 1b�ا� ADN�c��9= ��� : D � آ�1 �ت 

 :108 ص �1(��0 ا��	��7 

�Dا� L��5 �� زو���uا/� ا�اع ا�7�أ+ -�$.� ��K+ ولADN�/�'$� ��` ت'� . آ

أ`دي : ، و هvا ��3 آن +�ع ا� �L ا�(�C =  ��K+G، و +��K+A =  ��K+T ��K +?`� أن 
 .ا�.��� أو �$��د ا�.?5، `�7�7 ا�'�اة أو )�ا�� ا�'�اة

ت ا�(��ADN)'�� ا�ـ  : ا�� ��ج'�	�� /'� ���� ا� �$� . 

 

��:  H�� �F�AG ا�ـ – 2] ADN: 

 :108 ص �2(��0 ا��	��7 

ن L���2 ا��	��7 K+إ �	ر�� L� L�$�27� ذج ).ب(و ��ر	� ) 5#$ ) أ( +�

	0 )'�� ��456 ا�ـ   -�� �`?+ADN �456� ن� $� L�$�ن و /'� ا�� 5#�$، `�r �� آ�$ ا�(K+]ا �'/ 
�� ��$L�$d `�ل )�_�3 `�6و+� و �d( L�$2��#_0 ا�#وا)L�$�K�O L�  V �$��د�� ا�'�آ����ADNا�ـ  

 ).C ≡ G، و A = T(ا���3رو��'�� ا�'L�( �4T ا�7�ا/� اuزو��� 

�3 �� +��K و �#��! ا�7�ا/� اuزو��� /�X M�ل ��456 ا�ـ -_�( L/ نd�$.� L�$	ر�أن ا�� �`?+ 
ADN. 

 

�^%_: 

	0 )'�� ��456 ا�ـ �$�ADNا�و �#��!  /'� ���� أ+ ��K+ �� 3'�( ��� -�$.� L � ،��)ت ا�'�ع ا� 
3 ا��را	��(ا�7�ا/� اuزو��� � �5دي إ�M اQ$?ف �������.( 
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�ر��:4 ا� .�ط�� ��1��  ا�&��)� ا�+�

 

ت �L زرع L� �2l ا�ـ �� L :و()�� ا'�&%ق'�+ ��Q�ذة �L +�اة +�ع �ADN L ا����ء �'v ا���
ت ا'�ت ا�(�� ) ���2(�(�� ا� '���/M ه�v ا������ ). �K$0�7(�� +�اة +�ع L� #Qk ا� 

 La transgénèse "ا����b: ا��را�0"أو " ا'���%د")ـ

  آ�- �$^ ه�v ا������؟:ا',+����

 :ا��056

 109 ص 1ا��	��7 ): ا'���%د( [�H4B ا����b: ا��را�0 -1

7'3  ا���Kو�� /L إ+$�ADN^ /6ل L� ��2l ا�ـ ` ّ̂ )�ا�2O (ج ه#��ن ا�'�� /'� ا�D#ذ، 	^ �
�5#3D� ة`)O ( و���Cاة ا�ا�' ��)���ا��� (رة�d� �)7ت ا��� .ا�vآ#�5 ���د �L ا���5_

، �6رع ا���5_ت ا���7(� و ا��(��� ورا	� )إ�(د ا�'�ا��L اCو��$�L ا�vآ#�5 و اC+���5()�� ا�$6اوج ا�'�وي 
( �D�ت �$(_�#ه ��(���0 أر`م إ+ث ��+��#3�. 

h1�� ا�: 

�'/  M�/ ل�، �^ ا�(����4 ا� . �4#ان /د��U �5#ة، و ��ر وا`� آ��# و ا�vي ه� ��ر �(ّ�ل ورا	�
 

h1�� ا� :��b]: 

ح �D#)� ا[O$�?د ��35^، +�#ا -D+ م�/ Mد�5 ا����#ة را�� إ����م إ+��ج ��2l  ¢3�ر  ا�4d#ان ا��
 . ه�v ا�(��ا+تADN إ+$ج ه#��ن ا�'�� ��  ا���Kو�� /ADNLا�ـ 

ح �D#)� ا[O$�?د ��R5، +�#ا [+��ج ��2l ا�ـ  ¢3�ر -D+ Mر ا� ��# را�� إ��dا�ADN L/ و���Kا�� 
3$ ADNإ+$ج ه#��ن ا�'�� �� d�¢�( 3��l 0�7، و$Kان ا���ا ا�(�v( ه�ن ا�'��ج ه#� ).إ+$

 j[" Souris transgéniqueر =bّ�ل ورا���"M/�5 هvا ا��dر )ـ

\�� ]: �d��� د?�$O]ا �(#D� حD+ ��K+)  ا���10`(%  ��Qط ا��اA'ا� M�/ -l�$5 3`D'� ،
�$` R�� ^ )$ا� L �5 � يv���7 و ا�$Kا�� ���.��. 

 :ا�� ��ج

ت ا�(��ADNا�ـ  '� . ه� د/�� ا������� ا��را	��، و هvا /'� ���� ا� 

 

5�ت ا��را-2� Empreintes génétiques :��� [6 �� ا�

7ر+� �� �UQ ��'7� و�� ّ̂ ت، �'�+ت ا�ـ �� ا���'�/ -�$.�ADN أ�#اد 5?Q L� ���.$Kا�� 
 �d�$.�)�(�5 ا�7#ا�)� ت�L/ -A �� �U �#� �� ا�D#ا�^، و �� `Q(... ت، `�r ��3# ا������

 .ا��را	�� /�T M 0 أO �X#T�داء ذات ���� ���6
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�5�ت ا��را��� =�6ر�� ا����H 0ا��را� :��b�ا� �H4B] <D �B]� 4ان ا�Fc�5�ت ا��را��� �
:�6�� 110 ص 3 ا��	��7 :��4Bذ ا�)&0 و ا�jcر ا�

ه� 3 و 2، ��1$�# ا�4d#ان Aء ا�ا�����دة /'� ، `�h�( ^35�� �D+ r ا�X#TC ��ا�E ا�X#TC 1 أ)'
ه� Aه�1ا�Aدة /'� ا����� #�B ى#Qأ �X#Tي  (1 ، و أvر ا��d0، أي ا��Dا ا�vأب ه ���ره

 ).أ/M2 ا�'2ف

ر إ��3K( R^( )���د L�` ��4 ���O V5#T 5$��6 ا��dر A� ( �3� ،�2ذ ا���#Dإ� /'� ا� ��D+ �
 ا�$� �(�0 /��3 أ	'ء /���� ا[O$�?د، و ا�$� أآ�dU R$�K ا��7رة /�5ADN �'U M�ا���2l E ا�ـ 

 .ه#��ن ا�'��

 

  :ا����lH ا� �آ���[��ي ]0 =�ر��ت =9���c درا�� – 3

 :111 ص 4ا��	��7 اO$�?ل 

 . ��ا��7 ���ر	ت �.$�L� �2l ADN�d ا�ـ L�ّ��4 ا��	��7 

3 ا���h �� /�د و �$)� ا�'�آ������ات، و ADN/'� ا��7ر+� )��2l L ا�ـ  _�( L/ -�$.� ، +?`� أ+3
 .�� ا��?�l ا�'���K ��.$�- ا�7�ا/� اuزو���

 :ا�� ��ج

ت ورا	�� 5(ّ�ده /�د و �#��! ا�'�آ������ات ��3ADNا���ر	� ه� L� ��2l ا�ـ ��0 ����)� . 

 

�^%_: 

ت ا��را	��dر ا���3¢ L/ و���K� ��	ت ورا����� M�/ ��)ت ا�'� .�($�ي ���� ا� 

)� د�ADNl��� ا������ت ا��را	�� �� ا���ر	ت ا�$� ه� L� �2l ا�ـ $� L�_$�  ات����آ���'� E�
�'���. 

 

 

 

 
مع تحیات األستاذة ب. نورة











































































 األستاذة ب. نورة                 ل حوض رسوبيی: تشك4الوحدة                     ع ت 2
 

 تتوضع الصخور الرسوبیة على شكل طبقات أفقیة في أحواض رسوبیة. وضعیة اإلنطالق:

يرتبط تشكل األحواض الرسوبیة بالتغیر األفقي و الشاقولي للسحن من جھة، و بمصدر و كمیة المواد 
 ، من جھة أخرى.المترسبة

 

لھا نفس الخصائص  يالسحن الت مضاھاةما ھي الخصائص التي نعتمد علیھا لتطبیق  اإلشكالیة:
 المستحاثیة و البتروغرافیة؟

 

 التقصي:
 208الوثیقة ص  السند:

موقع البحر و القارة، عیّن اتجاه انتقال الرسوبیات و  ، عیّنضاھي بین سحن األعمدة المتماثلة التعلیمات:
 استنتج وسط التوضع خالل الطباشیري.

 

 :المضاھاة

، ثم نلون الحیّز بین األعمدة الموافقة لنفس نربط بین أسطح التطبق للسحن المتماثلة في مختلف األعمدة
 .ثّم نقوم بالمضاھاة السحنة

 

 
 

، حیث يزداد سمك السحن و عمقھا نالحظ اختالف سمك و عمق السحن المتماثلة في األعمدة المختلفة
 كلما اتجھنا من بوسعادة نحو بسكرة.

طق من التي تمثل منا، باتجاه أوالد نايل و بسكرة باالرتفاعسعادة التي تتمیز انتقلت الرسوبیات من بو ،إذن
لعبت لعبت منطقة بوسعادة (الموجودة في الھضاب العلیا) دور منطقة عالیة، بینما إذن، البحر أكثر عمقا. 

أّن و منه، يمكن القول  (الموجودتان في األطلس الصحراوي) دور حوض عمیق. أوالد نايل و بسكرةمنطقتا 
 بوسعادة موجودة جھة القارة، بینما بسكرة موجودة جھة البحر (أو المحیط).

، لكن على أعماق مختلفة. يبیّن التطور الشاقولي تشكلت ھذه األعمدة في نفس الحوض الرسوبي
ذب، متذبأن أغلب التوضعات تمت في وسط بحري  Crétacéخالل الطباشیري  المستحاثاتللرسوبیات و 

 (تطور سالب). االنحصاريلب ھو التطور غیانات، لكن التطور الغاتعاقبت علیه انحسارات و ط



خالل الطباشیري، و المتسبب في  التقارب المعروف بین شمال إفريقیا و جنوب أوروبايتوافق ھذا التطور مع 
 األلبیة. الجبلیة و تشكل السلسلة)  Téthys(محیط التیتیس  غلق األحواض الرسوبیة الموجودة بینھا

 

 خالصة عامة:

يتوافق التطور السالب للسحنات (اإلنحسار) مع غلق األحواض الرسوبیة، بینما يتوافق 
 التطور الموجب للسحنات (الطغیان) مع فتح األحواض الرسوبیة.

 

 
 ملیون سنة 237األرض قبل 

 

 

 

 

 
 ملیون سنة 200األرض قبل 


