
 

 
 

 :التمرين األول
 
I-) يلعب دورا هاما في وظيفة التكاثر  ا)  عضو1تبين الوثيقة

 عند المرأة.
؟)1ضع عنوانا للوثيقة (-1
ما اسم البنيات التي هي في مراحل مختلفة من التطور؟-2
(س).سم الظاهرة -3
 

II- للتعرف على إحدى وظائف هذا العضو، نقترح عليك
 ).2الوثيقة (

 
  . )2الوثيقة ( كتب نصا علميا تشرح فيه ما توضحهأباالستعانة بمعلوماتك -

 : يالتمرين الــــــثانــــ

I-لتعرف على طبيعة السيالة العصبية، حضرنا التركيب ل -أ
 ).3التجريبي الممثل في الوثيقة (

وسيلوسكوب التسجيل الذي نالحظه على شاشة األ ما هو-1
قبل أن نحدث أي تنبيه، عرفه. 

أرسم هذا التسجيل.-2

 شدة التنبيه ب �قمنا بتنبيه الليف العصبي بتنبيهات متتالية ومتزايدة الشدة، حيث تكون شدة التنبيه أ  -ب
 شدة التنبيه د.  �شدة التنبيه ج  �

 ).4الوثيقة (نتائج هذه التنبيهات موضحة في 
حلل هذه النتائج. وماذا تستنتج؟-1
ما هي الخاصية المراد إظهارها؟-2

 

 في مادة علوم الطبيعة و الحياة الثالثاختبار الثالثي 
المدة        المدة: ساعتان      جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 1:المستوى

زال -د محمد بعيطيش ثانوية: الشهي
ٓ

 م 2018 -2017: السنة الدراسية                                        سطيف -عين ا

 ةــــورقــب الـــلـــــأق
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عند العند المرأة
ضع ضع عنوا--11
ما اسم البما اسم البنيات--22
(س)سم الظاهرةسم الظاهرة -3

 إحدى وظائف على إحدى وظائف هذا

. ))22الوثيقة (الوثيقة (هضحه

 التنبيه ب التنبيه ب
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II- في مرحلة أخرى تم تسجيل استجابة الليف العصبي لشدتين مختلفتين للتنبيه. النتائج موضحة في الوثيقة
)5.(

حلل التسجيلين. -1
 ؟ماذا تستنتج-2

 
 : التمرين الثالث

يتحكم الجهاز العصبي في وظائف مختلفة في الجسم، حيث ينظم وينسق بينها، هذا ما يسمح للجسم بالتكيف 

 :)6( مع مختلف النشاطات. وللتعرف على عمل هذا الجهاز نقترح الوثيقة

 

).6أعط عنوانا للوثيقة(-1

؟ 7، 6،  5حدد موقع العناصر -2

3- :K���$ -ماذا �"Kث ع��s؟و (ب)(أ) ق�ع ال

تنبيه البنية (د)؟-

قطع البنية (هـ)؟-

 ش
ح ذل�.؟ إذا �ان� اإلجاFة نع8، إ11و  10، 9، 8البنيات  عمل عالقة بين هل توجد-4

 بالتوفيق وعطلة سعيدة
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العالمة عناصر اإلجابة النموذجية رقم 
كاملة التمرين  ة مجزأ

I-1- :رسم تخطيطي لمقطع طولي في المبيض.العنوان

 : الجريبات.البنيات هي -2

 هي اإلباضة.الظاهرة (س) -3

II- :النص العلمي
 أهم النقاط:

تشكل الجريبات والمتحكم في إفراز االستروجينات  FSH: يحفز هرمون خالل المرحلة الجريبية -

 التي تنشط نمو بطانة الرحم.

تحفز اإلباضة. LH: ذروة من الدورة الشهرية 14في اليوم -

تشكل الجسم األصفر وإفرازه للبروجسترون LH: يحفز هرمون  خالل المرحلة اللوتيئينية-

 واالستروجينات وبالتالي استمرار نمو بطانة الرحم.

1

 
 

: كمون راحة.التسجيل الذي نالحظه على شاشة األوسيلوغراف هو -أ-1

الحالة الكهربائية لغشاء الليف العصبي في غياب أي تنبيه.تعريف كمون الراحة:-

رسم كمون الراحة.-2

عند تمثل تسجيالت بيانية ناتجة عن عدة تنبيهات مختلفة الشدة، حيث نالحظ: تحليل النتائج: -1 -ب

التنبيهين (أ) و (ب) لم تحدث استجابة (لم يتولد كمون عمل) أي شدة التنبيه أقل من عتبة التنبيه، أما 

عند التنبيهين (ج) و (د) حدثت استجابة (تولد كمون عمل) أي شدة التنبيه تساوي أو أكبر من عتبة 

 التنبيه. 

ال (أكبر من أو يساوي عتبة ال يستجيب الليف العصبي إال إذا كان التنبيه فعااالستنتاج:-

التنبيه)، ويستجيب بسعة ثابتة مهما زدنا في شدة التنبيه.

 أن الليف العصبي يخضع لقانون الكل أو الالشيء.الخاصية المراد إظهارها هي:-2

III-1- :ن عن تنبيهين مختلفين في الشدة، حيث نالحظ:يمثالن تسجيالن ناتجاتحليل التسجيلين

ه الفعال ضعيفة، يكون تواتر كمونات العمل ضعيف (التسجيل األول)، عندما تكون شدة التنبي

 وعندما تكون شدة التنبيه الفعال قوية، يكون تواتر كمونات العمل كبيرا (التسجيل الثاني).

 : تشفر الرسالة العصبية بترددات (تواترات) كمونات العمل.  االستنتاج-2

2

دمج المعلومات على مستوى الجهاز العصبي (أو مخطط مخطط يوضح ):6عنوان الوثيقة (-1 

يوضح العالقة بين الوتيرة القلبية والتنفسية والنشاط العضلي والجهاز العصبي).

: البصلة السيسائية.هو7و  6، 5موقع العناصر -2

: عند قطع البنيتين (أ) و (ب) تظطرب الوتيرة التنفسية.نتائج التجارب-3

بيه البنية (د) تتباطأ الوتيرة القلبية.عند تن

 عند قطع البنية (هـ) تباطأ الوتيرة القلبية.                  

.11و  10، 9، 8نعم، توجد عالقة بين عمل البنيات -4
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لة الكهربائية لغالحالة الكهربائية لغشاء

تجة عن عدةانية ناتجة عن عدة تنبيه

ون عمل) أي شدةولد كمون عمل) أي شدة

مل) أي شدة التنن عمل) أي شدة التنبيه

 (أكبر من أوال (أكبر من أو يساويفعا

شيء.و الالشيء.

 حيث نالحظ:شدة، حيث نالحظ:
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أهم النقأهم النقاط:

تنشط نمو بطالتي تنشط نمو بطانة الamخالل المرحخالل المرحلة--

: ي: يحفزلة اللوتيئينيةمرحلة اللوتيئينيةexمن الدورمن الدورة ال1414مي اليوم  /eتالي استمرارت وبالتالي استمرار نمو
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: يرفق الجهد العضلي بزيادة الوتيرة القلبية والتنفسية لحاجة العضوية للطاقة التي تؤمنها الشرح

يضخ القلب الدم المحمل ف العضوية في وجود ثنائي األكسجين الداخل للرئتين،أكسدة المواد 

باألكسجين إلى باقي أعضاء الجسم (كالعضلة الهيكلية).
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