
 الكتابة بالقلم األزرق وعدم إستعمال المصحح
 نقاط)  8التمرين الثاني (

ية وسلوكية يف فرتة وتتميز بتغريات جسم تسمح بنقل مواد كيميائية معينة من عضو ألخر تبدي هذه األعضاء تغريا يف نشاطها )الدم واللمف(سوائل حيوية إن ال
 وملعرفة دور الغدد التناسلية وعالقتها بذلك نستعرض التجارب التالية .البلوغ مما يسمح مبالحظة اإلختالفات بني اجلنسني .

I. ل األيت يف اجلدو ملعرفة دور أي عضو نقوم باسئصاله ونراقب االثار املرتتبة عن استئصاله وحقن مستخلصاته خالل التجارب املبينة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟. وماذا تستنتج  اجلدولحلل النتائج املمثلة يف -1
 .جتارب أن العنصر (س) يؤثر على وظيفة اخلصية  درسم ختطيطي للدماغ وتأك )-1-(الشكل  توضح الوثيقة-2

 ؟ ماذا ميثل العنصر (س)-أ
 بوظيفة اخلصية وعالقته العنصر (س)دور  حدد-ب
 مث قارن بينهما  -2-الشكل  حلل املنحنيني -3
  و التستوسرتون؟ LHتفسر التطابق بني إفراز  كيف   -4
  ثر العنصر (س) على وظيفة املبيض.هل يؤ -5
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 ن)7( : لثانيالتمرين ا
I.:لفهم اآللية العصبية اليت تؤمن عن طريقها العضوية التنسيق بني خمتلف نشاطا�ا و التحكم فيها نقرتح عليك دراسة جمموعة من الوثائق 

 

 

 -1-الوثيقة 
 . لكل شكل  )، و أكتب البيانات املوضحة باألرقام1() من الوثيقة A) ،(Bتعرف على األشكال (-1
 ) Bو ( )Aماهي العالقة بني الشكلني (-2

 املهبطي  االهتزاز راسم جلهاز 2قو  1قاستقبال  بقطيب ) حيث نقوم بوصله Bنشاط الشكل ( دراسة من )2( الوثيقة يف املمثلة التجرييب الرتكيب لنا يسمح
 ):2ة (يف الوثيق ممثلة األوسيلوسكوب شاشة على ارتسمت اليت التسجيالت، )األوسيلوسكوب(

  
 

 -1-الشكل  -2-الشكل 
 -2-الوثيقة 

تسجيالت على احملور األسطواين .وبني يف كل حالة هل أحدثنا تنبيها أم ال ل 2و ق 1.ماهو موضع املسريني ق 2و 1للحصول على التسجيلني -3
 .2من الوثيقة  -1-لشكل ا

 ).2الوثيقة (من  -1-الشكل  ضع عنوانا مناسبا لكل تسجيل -4
 . التسجيالت العصبية الكهربائية لنشاط ليف عصيب وهذا باستعمال تنبيهات متزايدة الشدة 2من الوثيقة  -2-ميثل الشكل -5
 حلل مث إقرتح تفسري للفرق بني التسجيالت؟ -أ

 ماذا تستنتج؟ -ب

 -1-التسجيل 

 -2-التسجيل 

1 

2 

3 
 -A-الشكل 
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 نقاط)5الوضعية االدماجية :(
يق هبفضل عضالت اجلسم وبصورة خاصة العضالت اهليكلية ميكن أن نقوم مبختلف النشاطات ويرافق ذلك زيادة عدد ضربات القلب وتسارع عملييت الش

 والزفري .
  -1-كما هو مبني يف الوثيقة كغ أعطت النتائج التجريبية  70دم شخصني يزن كل منهما يف خضاب الدم (اهليموغلبني) كريات الدم  و إن معايرة كمية  -

 علما أن خضاب الدم هو املسؤول على تثبيت األوكسجني يف الدم حيث كلما زاد اهليموغلبني زاد تثبيت األوكسجني 
 البيئة اليت يعيش فيها كل من الشخصني ؟ . وضح ذلك .على طبيعة باستغالل الوثائق هل تدل النتائج -1
 مسحت قياسات دقيقة أجريت على الشخص األول من تسجيل النتائج املبينة يف اجلدول األيت :-2
 

 
كريات الدم احلمراء

 املنطقة
عدد كريات دم 

 احلمراء
 كمية خضاب الدم

 100 مليون 4.5شخص يعيش يف املناطق املستوية
 140ماليني 8اىل  6من  شخص يعيش يف أعايل اجلبال

 
 
 عرف مايلي : الوترية القلبية والوترية التنفسية-أ

 ؟ ا للنتائج احملصل عليها وهذا يف حالة الراحة وحالة النشاطقدم تفسري -ب
 ماهي النتائج املتوقعة يف حالة إجراء نفس القياسات على الشخص الثاين ؟ علل ذلك .-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق

 أثناء النشاط أثناء الراحة احلالة الفيزيولوجية
 مل 1040 مل 225 حجم الدم املار عرب العضلة

 مل 115 مل 8.4 املستهلكة (مل/د)O2كمية ال
 ملغ190 ملغ15.5 الغلوكوز املستهلكةكمية 

 -1-الوثيقة 

 -2-الوثيقة 

 -3-الوثيقة 

 أمتىن لكم التوفيق والنجاح 
 و

 عطلة سعيدة لتالميذي األعزاء 
 األستاذ :  د . م
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 نقاط) 7(االحتياطيالتمرين 
 ات النشاط القليب والتنفسيفيزيولوجية من بينها تغري تغريات يصحب بذل جهد عضلي بني خمتلف األعضاء  حمكم تنسيقيستلزم  للمتطلباتالعضوية  استجابةإن 

I. للجهاز العصيب  )ب) و(  أ(  بني.استعمل هلذا الغرض العص تدخل اجلهاز العصيب على النشاط القليب  أجريت عدة جتاربللتعرف على  طريقة 
 عاشي كما هو موضح يف الوثيقةالا

 

 

 أ) - 1الوثيقة ( ب) - 1الوثيقة (
 القلب يتميز حبركة ذاتية  ماهو مصدر هذه احلركة ؟إن  -1
 أ) -1تعرف على البيانات املرقمة واألحرف (أ )و (ب)من  الوثيقة (-2
 )  يتم تنبيه العصب (أ)1عند الزمن (ز -نقوم بتنبيه العصب (أ) والعصب (ب) حيث       -3

 ) يتم تنبيه العصب (ب)2الزمن (ز عند -                                                        
 ) 2) و (ز1حلل املنحىن املبني يف الوثيقة عند الزمنني (ز -أ

 استنتج دور كل من العصب (أ) والعصب (ب) -ب
 ) ؟3)و العصب (ب) عند الزمن (ز4ما تأثري قطع العصبني (أ) عند الزمن (ز -4
 ماذا تستنتج ؟-5

II. وللتعرف على طريقة تدخل اجلهاز العصيب على النشاط التنفسي نستعرض الوثائق التالية 
 
 

 
 من البصلة السيسائية Rمتحصل عليه عند تربيد املنطقة -2-تسجيل ال من البصلة السيسائية  Rمتحصل عليه عند تنبيه املنطقة  -1-التسجيل

 ؟ Rماذا تستنتج حول تأثري تنبيه وتربيد املنطقة ) 2) و(1حلل التسجيلني (-1
 ) مبينا العضالت اليت تتحكم فيها هذه املنطقة.Rماهو دور املنطقة ( -2
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العالمة التصحيح 
 نقاط)8: ( التمرين األول 

 حتليل النتائج :-1
ن املنويان املستأصلة اخلصيتني و احملقونة مبستخلص اخلصية على وزن احلويصال لكائنات احليةحتافظ ا تأثري إستئصال اخلصيتني : :-1-التجربة -

 مستأصلة اخلصيتني و غري احملقونة باملستخلص تسجل نقصا كبريا يف وزن احلويصالن املنويان.الكائنات متاما مثل  الطبيعي إال أن 
 : يكون تطور الرحم عادي عند الفأر الشاهد.1ت  :-2-التجربة 

 :عند استئصال املبيض يرتتب عنه عدم تطور خماطية الرحم.2ت 
 : عند استئصال املبيض وزرع املبيضني حتت اجللد تؤدي إىل تطور خماطية الرحم دوريا.3ت 
 : عند استئصال املبيض وحقن مستخلصات مبيضية يؤدي إىل تطور خماطية الرحم دون تغريات دورية.4ت 
 النخاميةميثل العنصر (س): الغدة -أ-2
خامية  يفرز الفص األمامي للغدة النحيث تتحكم الغدة النخامية يف وظيفة اخلصية  : بوظيفة اخلصية وعالقته العنصر الغدة النخاميةدور -ب

FSHوLH  . - هرمونLH . حيفز اخلاليا البينية إلفراز التستوسرتون الذي بدوره ينشط تشكل النطاف 
 ينشط تشكل النطاف مباشرة FSHهرمون -        

دوريا أي بفاصل زمين بضع ساعات يتبعه إرتفاع و إخنفاض التستوسرتون بنفس الوترية ،اىل LHوينخفض إفراز:يزداد   -2-الشكل  ل املنحنينييلحت -3
 يكون بكميات أقل من إفراز التسرتوسرتون. LHأن إفراز 

  يتحكم يف إفراز التستوسرتون. LH:إفراز  التطابق بينهما  التفسري-4
 فرز الغدة النخامية نوعني من اهلرمونات اليت تنشط يف مستوي املبيض :تؤثر الغدة النخامية على وظيفة املبيض حيث ت نعم -5
 املنشط لتشكيل اجلريبات و املتحكم يف إفراز األسرتوجينات . FSHهرمون  -
 اجلريب بعد حتريره  للبويضة إىل اجلسم األصفراملنشط لإلباضة و حيفز حتول LHهرمون  -

 نقاط)7التمرين الثاني : (
 التعرف على األشكال : -1

 : بنية الليف العصيب )B: بنية العصب                الشكل ()Aالشكل (
 البيانات املرقمة :-

 )Bالشكل (بيانات  )Aالشكل (بيانات 
 غمد النخاعني   -3حمور أسطواين     -2نواة شوان   -1 نسيج ضام- 3وعاء دموي   -2  ألياف عصبية -1

 اختناقات رانفيه -5غمد شوان    -4
حزمة تكون ل ): أن العصب يتكون من ارتباط جمموعة من األلياف العصبية مع بعضها البعض بواسطة النسيج الضامB)و (A(العالقة بني الشكلني -2

 من هذه احلزم بواسطة نسيج ضام غين باألوعية الدموية لتكون ما يسمى بالعصب. عصبية حييط °ا نسيج ضام ليفي ويتحد العديد 
يتكون كل ليف عصيب من حمور أسطواين، يكسوه غمد النخاعني وهو عبارة عن مادة دهنية بيضاء عازلة تعرف بامليلني، وال ): Bوصف الشكل (-

 اختنقات رانفييه. تكون هذا الغمد خاليا تعرف خباليا شوانيستمر غمد النخاعني على طول الليف إذ تتخلله انقطاعات تعرف ب
 على احملور األسطواين بالنسبة لكل تسجيل مع وضع عنوان مناسب لكل تسجيل: 2و ق 1/ حتديد موضع املسريني ق3-4

 وضع عنوان مناسب وجود التنبيه 2و ق 1موضع املسريني ق رقم التسجيل
 كمون راحة. تنبيه.دون  داخل الليف 2على السطح و ق 1ق 1
على السطح  1خارج الليف العصيب أو ق 2على السطح و ق 1ق 2

 داخ الليف العصيب و لكن يف منطقة واحدة. 2و ق
 كمون عمل. إحداث تنبيه.

 .  1> ت 2> ت 3مل حتدث استجابة على مستوى الليف العصيب رغم أن: ت 3ت 2ت 1التنبيهات ت التحليل : -أ-5
  4> ت 5> ت 6تولدت عنها استجابة الليف العصيب و بنفس السعة  رغم أن ت 6ت 5ت 4التنبيهات ت -
  أل·ا أقل من عتبة التنبيه. 3ت 2ت 1الليف العصيب مل يستجب للتنبيهات ت - التفسري: -
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: عند: عند استئص33تت 
 عند استئص: عند استئصال ا44تت 
ميثل العنصر (س)ميثل العنصر (س): الغد-أ-2

وععنصر الغدة النخامالعنصر الغدة النخاميةور 
LH .- هرمون هرمونLHLHحيفز اخلحيفز اخل

ينشينشط تشكFSHFSHمون هرمون -
وينخوينخفض:يزداد :يزداد --2-شكل 

 من إفراز التسرتوت أقل من إفراز التسرتوسرتون.
LHحكم يف إفراز يتحكم يف إفراز التستوسرت

تتفرز الغدفرز الغدة النخاض حيث تاملبيض حيث ت
م يف إفرازاملتحكم يف إفراز األسرتوجينات

ريره  للبويضة إىل بعد حتريره  للبويضة إىل اجلسم

عصيب

حمور أسطواينحمور أسطواين    --22وان   BB(caشكل (الشكل (ت 
ها البعض بواسطةمع بعضها البعض بواسطة النسيucduاختناقات رانفيهاختناقات رانفيه-5   

 يسمى بالع لتكون ما يسمى بالعصب.
 بيضاء عازلة تعرفدهنية بيضاء عازلة تعرف بامليلني

ن خباليا شوان
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  . (كمون عمل)أكرب أو يساوي عتبة التنبيه  ومنه مهما زادت شدة التنبيه فإن الليف العصيب سيستجيب بنفس السعة  4التنبيه ت -
نفس ال يتنبه مادام التنبيه أقل من العتبة املطلوبة إلحداث االستجابة و عند جتاوز التنبيه هذه العتبة فان الليف يستجيب بالليف العصيب اإلستنتاج:  

ترددات لكمونات  العصبية تشفر بشكل كلما زادت شدة التنبيه تزيد معها ترددات كمونات العمل و بالتايل فالرسالةو   السعة مهما زادت شدة التنبيه.
 العمل.

 نقاط) 5الوضعية اإلدماجية : (
بزيادة تركيز خضاب  2Oيف الوسط حيث يتم تعويض نقص ال 2O. التوضيح : نسبة خضاب الدم عند الشخص تتناسب عكسا مع تركيز النعم  -1

، وبالتايل فإن الشخص األول يعيش يف بيئة  تركيز األوكسجني فيها منخفض (املناطق املرتفعة) بينما الشخص الثاين فيعيش يف بيئة  )1(من الوثيقة الدم
 )2ق املنخفضة) (الوثيقةتركيز األوكسجني مرتفعا (املناط

 الوترية التنفسية : عدد احلركات التنفسية خالل دقيقة  -أ-2
 الوترية القلبية : عدد ضربات القلب خالل دقيقة.-   
عادية وكمية الغلوكوز  املطروحة  منخفضة وCO2 كمية األكسجني املستهلكة وكمية الالوترية القلبية . لتفسري :أثناء الراحةا -1-من خالل الوثيقة -ب

 نتيجة غياب أي نشاط عضلي .
 بشكل كبري وتفسريه كالتايل : أثناء النشاط يزداد معدل كل الظواهر السابقة-

وينتج  O2زيادة نشاط عضلي يتطلب طاقة أعلى وبالتايل هدم كمية أكرب من الغلوكوز بظاهرة التنفس اليت يزداد معدهلا وهذا يتطلب توفر كمية من ال
حقق ت بفضل ضخ كمية أكرب من الدم ويتويتحقق ذلك بزيادة التدفق اهلوائي ، ويتم إيصال كل ذلك اىل العضالCO2عنه طرح كمية أكرب من غاز ال

 ذلك بزيادة الوترية القلبية .
 النتائج املتوقعة مع الشخص الثاين : زيادة الوترية القلبية والتدفق اهلوائي يكون أكرب -3

ذلك بزيادة الوترية القلبية )يتم تعويض 2Oالتعليل : تركيز خضاب الدم عند هذا الشخص منخفض ولتحقيق نفس الغرض (توفري ما يلزم العضالت من ال
 والتدفق اهلوائي .

 نقاط)8: (التمرين اإلحتياطي
I. 

 يتحكم يف احلركة الذاتية للقلب عقدتان عصبيتان -1
 سؤولة عن انقباض األذينني معااألوىل : عقدة جيبية توجد يف األذين األمين وهي م 
 : عقدة حاجزية توجد بني البطينني و األذينني وهي مسؤولة عن انقباض البطينني   الثانية 
 النسيج العقدي اذن مصدر احلركة الذاتية للقلب هو -
 البيانات املرقمة : -2
 عصب قرب ودي -عصب ودي      ب -النخاع الشوكي     أ -2البصلة السيسائية    -1
 :) 2) و (ز1ل املنحىن املبني يف الوثيقة عند الزمنني (زيلحت -أ-3
 ةسارع الوترية القلبيتيؤدي إىل )  يتم تنبيه العصب الودي (أ) : 1عند الزمن (ز -
 ةالوترية القلبي تباطؤيؤدي إىل  ) يتم تنبيه العصب القرب الودي (ب):2عند الزمن (ز-
 العصب (أ=الودي) : ينقل السيالة العصبية اليت تسرع الوترية القلبية     -دور كل من العصبني :  -ب

 العصب (ب=القرب الودي) : ينقل السيالة العصبية اليت تبطئ الوترية القلبية    -                              
 )4) و (ز3تأثري قطع العصبني (أ) و(ب) عند الزمنيني (ز -4
ؤدي إىل ، بينما قطع األعصاب الودية يلغياب التأثري املثبط هلذا العصبيؤدي إىل تسارع الوترية القلبية  )3عند الزمن (ز طع األعصاب القرب وديةق

 تباطؤ الوترية القلبية
 .لبية يكون متعاكس تأثري األعصاب الودية وقرب الودية على الوترية الق االستنتاج:-5

II. 
من  Rتكون الوترية التنفسية عادية قبل وبعد تنبيه املنطقة  حيث من البصلة السيسائية على احلجم الرئوي Rتأثري تنبيه وتربيد املنطقة  الوثيقة توضح-1

  Rتتباطئ الوترية التنفسية بشدة عند تربيد املنطقة :2لتسجيلا-زداد الوترية التنفسية بسرعة أثناء التنبيهت:1:التسجيلالبصلة السيسائية لكن
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((من الوالدمالدم
تركيز األوكستركيز األوكسجني

الوترية التنالوترية التنفسية-أأ--22
الوترية القلبية : عدالوترية القلبية : عدد ضر-  

لتفسا-11--الل الوثيقة من خالل الوثيقة 
شاط عضلي .ب أي نشاط عضلي .

دل كل الظواهرزداد معدل كل الظواهر السابقة
ة أعلى وبالتايلطلب طاقة أعلى وبالتايل هدم ك

ويتحقق ذلكويتحقق ذلك بزيادةCO2COال

لوترية القلبية والتدزيادة الوترية القلبية والتدفق اهلو
ض ولتحقيص منخفض ولتحقيق نفس الغرض
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 يؤدي إىل تباطئ الوترية التنفسية  Rيؤدي إىل تسارع الوترية التنفسية ، وتربيد املنطقة  Rتنبيه املنطقة االستنتاج :
)للنظام العصيب اإلعاشي يف البصلة السيسائية هو املتحكم يف النشاط التنفس اآليل عن طريق التأثري على العضالت Rاملركز التنفسي ( املنطقة  -2

 (العضالت بني ضلعية + عضلة احلجاب احلاجز). التنفسية
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