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األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة  اختبار الثالثي

التمرین األول : 
I–1-  لدراسة آلیات نقل المعلومات العصبیة بین الخالیا

ــ المقابلة :              1نجري التجارب الممثلة في الوثیقة ــ 
ــ 1الوثیقة ــ 

.         6إلى  1تعرف على البیانات المرقمة من  –أ 
���ϸѧѧϣ·�����ϡϗέϟΈѧѧΑ�ϝϭΩѧѧΟϟ���ΔѧѧΟϭϣ�έϭέѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟϻΩϠϟ–ب 

���ϡϗέϟΎѧΑ�ϭ�ΏΎρϘΗγϻ�ϝϭί���Ύѧϫέϭέϣ�ϡΩѧϋ�ϰѧϠϋ�ΔѧϟϻΩϠϟ���
) .           3، ج 2، ج 1في مستوى أجھزة األوسیلوسكوب ( ج

مع العلم أن جمیع التنبیھات فعالة .

II–1-  الوثائق لدراسة آلیة عمل المشبك العصبي العضلي نقدم لك
 التالیة:

       ــ 3الوثیقة ــ                                                                                                ــ 2الوثیقة ــ          

.12إلى  7تعرف على البیانات المرقمة من  -أ 
ھو مبین في الوثیقة ــ  یؤدي التنبیھ الفعال في النقطة ( م ) إلى تسجیل المنحنیین ( أ )  و ( ب ) على الترتیب كما –ب 
ــ . 3

حلل المنحنیات المحصل علیھا
 ماذا یمكنك استخالصھ ؟

إن إحداث نفس التنبیھ الفعال في النقطة ( م ) بعد حقن مادة الكورار ال یؤدي إلى ظھور المنحنى ( ب ) ، مع العلم  -2
ــ . 2) من الوثیقة ــ  12مادة سامة لھا خاصیة التثبیت على العناصر رقم (  أن الكورار

) .  12تعرف على وظیفة العنصر (  –أ 
فسر ظاھرة حقن الكورار  –ب 
اشرح آلیة انتقال السیالة العصبیة في المشبك العصبي العضلي . –ج 

3ج2ج1جالقطع
1التنبیھ في ت
2التنبیھ في ت
3التنبیھ في ت

) الممثلین  3) و (  2فیم یتمثل دور العنصرین (  –ج 

؟ ــ  في نقل السیالة العصبیة 1في الوثیقة ــ 



:لتمرین الثانيا

 حلون تدخل أعضاء عدیدة لھاالتلقیمةالھرموني  التنظیمیتطلب 
مختلفة.  أدوار

I-  یلعب البنكریاس دورا ھاما في تعدیل نسبة السكر في الدم، و ذلك
. األنسولینأھمھالھرموناتبإفرازه 

للبنكریاس.  النسیجیة للبنیة رسما تخطیطیا )1(الوثیقةتمثل  -1
.6إلى  1الموافقة لألرقام من  البیانات أكتب-1

بالضبط؟ وأین تقع، األنسولینما ھي الخالیا المسؤولة عن إفراز ـ 2
ما الذي یحفّز ھذه الخالیا على إفراز األنسولین؟ـ 3
II- األنسولین و  لغرض التعرف على األعضاء التي یستھدفھا

ك الدراسة التالیة: یتأثیرھعلیھا، نقترح عل
الغلیكوجین الكبدي، في غیاب و في وجود  كمیة الغلوكوز الممتصة من طرف الكبد و كمیة نقوم بقیاس -1

األنسولین. النتائج مبینة في الوثیقة .

في وجود األنسولین األنسولین في غیاب

2,88 1,12 كمیة الغلوكوز الممتصة من طرف الكبد (مغ|غ من الكبد) 

3,85 2,15 |غ من الكبد) كمیةالغلیكوجین الكبدي (مغ

؟)2(الوثیقةفي  مبینةماذا تستخلص من النتائج  -
في وجود األنسولین. غلوكوز من طرف العضلة، في غیاب واستھالك ال قیاس نتائج 3الوثیقة تبینّ -2

في وجود األنسولین األنسولین في غیاب

4,9 2,4
كمیة الغلوكوز المستھلكة من طرف العضلة

غعضلة|سا)(مغ|

؟ 3الوثیقةماذا تستخلص من النتائج المبینة في  -
تّم حضن خالیا دھنیة لفأر في وسط مالئم بھ غلوكوز و كمیات متزایدة من األنسولین. -3

-4( الوثیقةنفاذیة الغلوكوز إلى داخل الخالیا الدھنیة بداللة كمیةاألنسولین في الوسط بإنشاء منحنى  قیاسسمح 
). أ

). ب-4( الوثیقةكما سمح تتبع تطور الخالیا الدھنیة بالحصول على أشكال 

أ)؟-4( الوثیقةفي  المبینةتستخلص من النتائج  ماذا-أ
ب)؟-4(الوثیقة  حللّ -ب
الخالیا الدھنیة.على  تأثیراألنسولین ب)، استنتج-4) و (أ-4( الوثیقتین معطیاتمن  انطالقا-ج

III- التحلون في الحالة المدروسة في ھذا الموضوع تنظیممثّل، بمخطط، حلقة.

2الوثیقة

3الوثیقة

1الوثیق


