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 د( 71) التمرين األول:
 1ةالوثيق ، ننجز ذلذا الغرض الًتكيب التجرييب ادلوضح يفنرغب يف دراسة انتقال السيالة العصبية من العصب إىل العضلة -
 (2حنصل على تسجيالت الوثيقة ) احملرك،سطواين بعد تنبيو فعال للمحور األ -1

 التسجيلُت.م بدراسة مقارنة ذلذين ق . أ
 عضلي ابجملهر اإللكًتوين.-( رمسا تفسَتاي لصورة اتصال عصيب3متثل الوثيقة ) -2

 .و )ب( (رقام مع وضع عنوان مناسب للبنيتُت )أضع البياانت ادلشار إليها ابأل.
( بُت تواجد األستيل كولُت . بدون أي تنبيو كهرابئي نقوم حبقن 3( من الوثيقة )1)م إن التحليل الكيميائي للعناصر  رق -3

 ( فقط.2للوثيقة ) 2ىذه ادلادة يف الشق ادلشبكي فنحصل على تسجيل شلاثل للتسجيل 

مث ننبو  العضلي علما أن جزيئة االكورارذلا بنية مشاهبة جلزيئة األستيل كولُت، نقةم حبقن الكورار يف مستوى اإلتصال العصيب
 (فقط .2( من الوثيقة )1احملور األسطواين احملرك فنحصل على التسجيل )

 فسر ىذه النتائج . . أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د ( 71) :الثاين التمرين
 ( تبُت الًتكيب التجرييب 1(نريد دراسة بعص ادلظاىر الفيزيولوجية  أثناء دراسة احلركة .الوثيقة )1

 (2كما ىو مبُت يف الوثيقة )  F   و E  مت تسجيل استجابة العضلتُت    xلعصبو نادلستعمل. عند تنبيو ا
 . F   و  E  ( مث  حدد نوع العضلتُت 2حلل نتائج الوثيقة ) -ا

 -3-الوثيقت  -2-الوثيقت  -1-الوثيقت 
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 بىية أ

 بىية ب

  : آلياث التنظين علي هستوى العضويت(: آلياث التنظين علي هستوى العضويت(  11سلست توارين في هادة علوم الطبيعت و الحياة )الوجال التعلوي سلست توارين في هادة علوم الطبيعت و الحياة )الوجال التعلوي 
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 ما ىو اذلدف الذي أراد أن يوضحو اجملرب ؟. -ب 

 
ي نستعمل مبدأ االستحالة الوالَتية يف قصد حتديد موقع األجسام اخللوية لأللياف العصبية ادلتدخلة يف ادلنعكس العضل -2

 التجارب التالية :
 .(3التجارب: قطع اجلذور العصبية الشوكية كما ىو مبُت يف الوثيقة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشرح مبدأ االستحالة الوالَتية؟ -1
 حلل كل وضعية واستنتج من ذلك موقع األجسام اخللوية لأللياف العصبية ادلعنية . -2

 ائج السابقة أنواع العصبوانت ادلشاركة يف ادلنعكس العضلي .استخلص من النت -3

 -3-الوثيقت 
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 - 01 –انوثيقة 

 التمرين الثالث :
يعتمد التنظيم العصيب على توليد وانتشار إشارات كهرابئية من طرف اخلالاي العصبية اليت تنقل الرسالة العصبية إىل اخلالاي  - 

 ادلنفذة:
العناصر ( رلموعة -11-/ متثل الوثيقة ادلقابلة ) الوثيقة  1 - 

 ادلتدخلة يف عمل العضالت ادلتضادة للفخذ.
 ( : 2حندث تنبيها فعاال على مستوى الطريق احلسي )  -     

a) - .أكتب البياانت ادلرقمة 

b) - ماذا حيدث للعضلة نصف الوترية ورابعية الرؤوس عند التنبيو؟ 

c) -  مانوع
السيالة العصبية  اليت ترد إىل األعضاء ادلنفذة ؟

اي العصبية ) العصبوانت ( ادلتدخلة يف ىذه اخلال d) -  أذكر
 االستجابة.

ماىو  - (e ؟ 3،  2دور العناصر 
( البنية ادلشكلة بُت العناصر -12-الوثيقة ادلقابلة )الوثيقة / متثل  2 - 

 :3، و 2
a) – .تعرف على ىذه البنية 

b) – .أكتب البياانت ادلقابلة 

c) –  ؟ مع التعليل. 3و  1ماذا حيدث عند تنبيو ادلنطقة 

 

 د( 43: )الرابع  التمرين
العضوية تدفق غَت منقطع من ادلعلومات عرب الطريق العصيب يتحكم و  حيدث يف

 .العضالت. نقًتح دراسة بعض مظاىر آليات ادلراقبة يراقب وظيفة

العضلة حتت الرضفة بضربة جافة إىل متدد  عند اإلنسان، يؤدي ضرب وتر -1
 (.1الوثيقة) الساق

 .الستجابة ا حدد طبيعة -أ
 ؟ 2ع 1ما ىو دور كل من العضلتُت ع  -ب
 ادلدروسة؟ ةدور الظاىر  ما ىو -ج

نريد أن حندد بدقة وظيفة الدارات   -2
يف النشاط العصيب  العصبية ادلتدخلة

 .دلدروسا

 )طُت من االتصاالت العصبية،للعضلة من

 - 02 –انوثيقة 
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 .الدعامة التشرحيية اليت حتقق ىذه االتصاالت ( تبُت2ةالوثيق
 .و كذا البياانت ادلرقمة تعرف على ىاتُت البنيتُت، -أ

 .النشاط ادلدروس تسمح ىاتُت البنيتُت للعضلة أن تؤدي دورا مضاعفا يف  -ب
 .2 الوثيقة حدد الدورين و عالقة كل منهما ابلبنيات ادلمثلة يف-

الشكل )ب( رغم عدم وجود اتصال تشرحيي  ( من7( و )1كيف تفسر إمكانية انتقال الرسالة العصبية بُت العنصرين ) -ج
 بينهما ؟

 ( ادلوصولة أبجهزة راسم3( و )ل2( وسجلنا النشاط الكهرابئي لألجسام اخللوية لأللياف )ل1ننبو كهرابئيا الليف )ل  -3

 .(3) ذ.م( ، و النتائج ادلتحصل عليها شلثلة يف الوثيقةالذبذابت ادلهبطي )ر.
 

  
 3حلل بدقة تسجيلي الوثيقة  -أ

( 2( و )ع1ع) اط العضلتُت( و نش3( و )ل2اليت ديكن ربطها بُت الظواىر الكهرابئية ادلسجلة يف )ل وض ح العالقة -ب
 .2و  1(، مفسرا التسجيلُت 1أثناء متدد الساق )الوثيقة 
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 د( 02) :اخلامس التمرين

 
 
 
 

 تركيس انغهوكوز)غ/ل(

 1الوثيقت األوسونيه

 استعمال انغهوكوز

 األوسونيه

 2الوثيقت

 صبيةع __   خهية

 

 خهية شحمية      

  وضعت يف وسط فيزيولوجي حيتوي من البنكرايسß/ بعد عزل اخلالاي 1
 .على أمحاض أمينية مشعة دلدة زمنية كافية

  .ضيف للوسط كميات متزايدة تدرجييا من الغلوكوزمث أ 
 .  1النتائج احملصل عليها مبينة يف الوثيقة 

 ما الغرض من إضافة أمحاض أمينية مشعة ؟ . أ
 ماذا تستخلص من دراسة ادلنحٌت البياين ؟ . ب

للوسط السابق أربع  / لغرض حتديد عمل األنسولُت احملصل عليو نضيف2
عضلية، خلية عصبية، خلية معوية، خلية  خليةخالاي سلتلفة ) خلية كبدية، 

 دون أخرى. دىنية ( فنالحظ ظهور اشعاع على مستوى بعض اخلالاي
 ماذا ديثل اإلشعاع على سطح ىذه اخلالاي ؟ . أ

 حدد اخلالاي اليت ظهر على غشاءىا اإلشعاع؟  . ب

ابلغلوكوز ادلشع مث  / وضعنا خلية عصبية وخلية شحمية يف وسط غٍت3
ولُت . بعد ذلك نقيس كمية الغلوكوز ادلستعمل من طرف نضيف لو األنس

  .ىذه اخلالاي
 ( .2النتائج احملصل عليها شلثلة يف الوثيقة ) 

 .حلل ادلنحٌت . أ

 ماذا تستنتج؟   . ب
ذلذا الوسط االنسولُت  / نضع خلية كبدية يف وسط فيزيولوجي مث نضيف4

ليكوجُت الغلوكوز ادلنتجة ونشاط انزمي غ ونعاير خالل التجربة كمية
 ( .3وانزمي غليكوجُت سنتتاز كما ىو مبُت يف الوثيقة ) فوسفوريالز

 فسر ىذه النتائج مستنتجا دور اإلنزديُت ادلستعملُت . أ

 يف التجربة. 
التجربة عند   ماىي النتائج ادلتوقع احلصول عليها خالل ىذه . ب

 ةذية الغلوكوز إىل اخللية الكبديدراسة نفا
 ل إجابتك.. عل1ب

دقائق من اضافة األنسولُت سجل ارتفاع يف نشاط انزمي  7بعد مرور  . ت
 غليكوجُت فوسفوريالز. فسر ذلك.

لغلوكاغون مع ابماىي النتائج ادلتوقع احلصول عليها عند استبدال األنسولُت  . ث
 التعليل؟

 

 اوتاج انغهوكوز 3الوثيقت 

 انسمه د

 وسبة 

 وشاط

 االوسيم

 إضافة األوسونيه

 ___ اوتاج انغهوكوز

 

 وشاط اوسيم غهيكوجيه سىتيتاز            

 

 _ _ _ وشاط اوسيم غهيكوجيه فوسفوريالز
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 :السادس التمرين

(  15جرعنا شخصُت ) أ ( و )ب( زللوال سكراي مث تتبعنا تطور كمية السكر يف البول و الدم لكليهما و دلدة )  -       
 النتائج احملصل عليها كالتايل: ) اجلدول ادلقابل (: ساعات، وكانت

     
 -1- أرسم منحنيات تغَتات نسبة الغلوكوز يف كل من الدم والبول ابلنسبة للشخصُت ) أ ( و ) ب ( على نفس

 ادلعلم.
 -2- .حلل ىذه ادلنحنيات ابختصار 
 -3- غ/ل عند الشخص ) ب (؟ 1.8 ةتعرب القيم عن ماذا 
 -4- ماذا تستخلص فيما خيص احلالة الصحية للشخصُت أ و ب؟ 
 -5- .أستخلص دور الكلية يف تنظيم نسبة السكر يف الدم 

 د(71: ) السابع التمرين
العضوية ، حيث يؤدي استئصالو إىل  يلعب البنكرايس دورا ىاما يف

لرشاحة  دي احلقن الوريديظهور الداء السكري ، يف حُت يؤ 
 .البنكرايس إىل زوال ىذا الداء

 .؟ ما ىي النتيجة اليت ديكن استخالصها -1

بغية التعرف على طريقة أتثَت ادلادة الفعالة )ع( ادلوجودة يف  -2
البنكرايس، أجريت جتربة مت فيها استئصال البنكرايس متبوعا  رشاحة

 .حبقن ادلادةع

 .1ينة يف منحٌت الوثيقة النتائج ادلتحصل عليها مب
 .ع الذي ديكن استنتاجو من التجربة ( ، مث حدد دور ادلادة1فسر منحٌت الوثيقة ) -أ

 .نفس الشروط التجريبية مثل منحٌت التحلون يف ىذه الظاىرة و يف -ب

 271 241 211 181 151 121 91 61 31 1 الزمن ابلدقائق

شخص    ) 
 أ (

نسبة الغلوكوز يف 
1.2 1 الدم ) غ/ل(

5 1.5 1.2
5 1 1 1 1 1 1 

نسبة الغلوكوز يف 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 البول ) غ/ل(

شخص ) 
 ب(

نسبة الغلوكوز يف 
 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.4 1.8 1.5 غ/ل( الدم )

نسبة الغلوكوز يف 
 1 1 1 1 5.2 6.2 7 6 1 1 البول   ) غ/ل(
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 .ععرف ادلادة  -ج

نقلها  ( و بعد2انطالقا من الوثيقة ) -3
ل و وضع البياانت عليها ، اشرح آلية عم

 .؟ ادلادة )ع( موضحا أمهيتها يف التنظيم

 
 
 
 

 الوضعيات اإلدماجية :
 
اسطر( تبُت فيو العالقة الوظيفية العصبية اذلرمونية للمبيض و ادلعقد حتت السريري 11-9: اكتب نصا علميا )1الوضعية 

 النخامي . 
 .ادلراقبة اذلرمونية الرجعية عية، وجب تدخل جهازحىت تكتمل الدورة الرمحية عند أنثى الثدييات يف الظروف الطبي :2الوضعية 

  .تدخلو يف ىذه ادلراقبة شلا يتكون ىذا اجلهاز ؟ تكلم ابختصار عن كيفية

 
 

 

 ة واحلياةمتارين مقدمة من مدونة "الدليل القيم" لعلوم الطبيعسلسلة 
 g/blodz.com-http://www.ecole  

 راضية خباش األستاذة:
 

http://www.ecole-dz.com/blog

