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  -الواديلوالية  –مديرية الرتبية 
  تكسبت  –بوصبيع صاحل عبد ا�يد �نوية 

  مادة: علوم الطبيعة واحلياة 
 02ج م ع ت 1املستوى:                     

2019- 2018السنة الدراسية: 
 د15وسا  01املدة:               يف مادة علوم الطبيعة واحلياة للثالثي الثالثفرض األول ال
 

 التمرين األول :

7جناز دراسة حول  بغرداية املقبلة ،قام املركز الطيب الر)ضي تالميذ !نوية بوصبيع صاحل عبد ا�يد لنهائيات كرة القدملغرض حتضري 
ثري اجلهد العضلي Lاملستهلكة وقياس النشاط القليب و معايرة  كمية ثنائي االكسجني من خالل  ألحد املنخرطنيقدرة التحمل 

 . )1) و (ب ) من الوثيقة ( أاملعايرة ممثلة يف املنحنيني  ( عليه. نتائج

.1. I املنحنيني  حلل. 
 استهالكحدد العالقة بني النشاط العضلي و .  2             

 . القليب النشاط و االكسجني ثنائي
  

II  . لغرض فهم اآلليات الىت تؤمن تنسيق الوترية القلبية أثناء
    )2القيام جبهد عضلي إليك الوثيقة (

 ماهي النتائج اليت نتحصل عليها يف حالة قيامنا -1

 7لتجارب التالية:

 : قطع العصب قرب الودي01التجربة -
   : قطع العصب الودي.02التجربة -
 ؟من نتيجة التجربتني  ماذا تستنتج -2

 : ثانيالتمرين ال
. I  3صات مجهرية لنسيج عصبي النتائج توضحها الوثيقة (للرسالة العصبية أجريت فحولدراسة الدعامة الخلوية( 
 

                                                                                                                          

 

  
 

 ).8-1أكتب البيانات المرقمة (-1
 :)3) إنطالقا من مالحظة مجهرية لمكونات العضو الممثل في الشكل (2و1تم الحصول على الشكلين (-2

)3الوث�قة (  

eee
y-e

du
ca

tio
n.c

om
/ex

am
sالتمالتمرين األ

ms تالميلغرض حتضريلغرض حتضري
ألحدألحد املنخ التحمل قدرة التحمل 

املعايرة ممثلة يفاملعايرة ممثلة يف املن نتائج

.املنحنينياملنحنيني للحلل1
لعالقة بني النشحدد العالقة بني النشاط ال

. القليب ط . قليب

ق الوترية القلبيةنسيق الوترية القلبية أثناء 
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 ).ع)؟ تعرف على المنطقتين (س و3(ماذا يمثل الشكل أ).        

 ).3) إلى الجزء المأخوذ منه في الشكل (2و1أنسب كل من الشكلين (ب).            

 جسد هذه العالقة برسم تخطيطي متقن عليه كافة البيانات .)؟2و1ماهي العالقة بين الشكلين (ج).             

 . II  آلية انتقالها:قصد التعرف على طبيعة السيالة العصبية و  

 . 0في اللحظة ز 03فنتحصل على التسجيل المبين في الوثيقة  02نستخدم التركيب التجريبي الموضح بالوثيقة  �

 

 
 

 

 

 

 .0) في اللحظة ز 2حدد موقع اإللكترود ( ق-1

 ماذا تستنتج من خالل هذا التسجيل؟-2

 النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:أحدثنا عدة تنبيهات على سطح الليف العصبي فكانت �

 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت التنبيه

 m.v( 250 500 750 1000 1500شدة التنبيه (

 + + - - - النتيجة

 ( +): استجابة الليف.       ): عدم استجابة الليف -(                                          

 

 الموضحة في الجدول؟ماذا تستنتج من خالل مقارنتك بين النتائج -3

 متماثلة، بماذا تفسر ذلك؟ 5و ت 4اذا علمت أن التسجيالت المتحصل عليها عند ت-4

 )؟ وضح ذلك برسم تخطيطي بسيط.4ماهي الخاصية التي اكتسبها الليف العصبي لحظة التنبيه ( ت -5

 ماذا تستخلص حول طبيعة السيالة العصبية؟  -6     

 

ذاته، تطورر حبيث ال  إال�سان مع ٔ�فضل تنافس يف العامل، ولكام تنافسٕان التنافس مع ا�ات هو >>>>
 <<<كام هو اليوم..... .كون الغد .كون اليوم كام اكن (ٔ)مس، وال
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سجيل؟ذا التسجيل؟

النتائعصبي فكانتف العصبي فكانت 

ت22ت n.io 5750750 ioioiontio--atititicccca
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( +): است( +): استجابة       

ذلك؟سر ذلك؟

يطي بسرسم تخطيطي بسيط.
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