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 :ولالتمرين األ

 

 :ابحث عن المصطلح العلمي الذي يناسب كل تعريف -1

 .........................................................................................من نسبة السكر في الدم رفعهرمون بيبتيدي ي -أ

 ............................................................سكريال فرا جزر النجرهانس وحساسة لإل مركزخاليا تتواجد في  -ب

 .........................................................................عضو ينشط تحت تأثير الرسائل الهرمونية التي تصل اليه -ج

 ..................................الغلوكوز وهو ينتج عن تكاثف جزيئاتو الكبد  مركب عضوي معقد يخزن في العضالت  -د

 

 أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة و صحح الخطأ ان وجد -2

 ....................................................................................ينبه جميع خاليا العضوية إنخفاض قيمة التحلون - أ

................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................يعدل اإلفرا  السكري بتدخل هرمون األنسولين - ب

................................................................................................................................................... 

 ..............................................يركب الغلوكاغون من  رف الخاليا ألفا الموجودة في محيط جزر لنجرهانس -ج

................................................................................................................................................... 

 ....................................................................يحرر الغلوكوز في الدم عند ارتفاع افراز هرمون األنسولين -د

.................................................................................................................................................. 

 ..............................................................القيام بالمجهود البدني المكثف يحسس الخاليا بيثا لجزر لنجرهانس -ه

................................................................................................................................................... 

 
 :التمرين الثاني 

-І بنكرياس من جزء في لمقطع تخطيطي رسم (1 ) الوثيقة تمثل 

  . كلب

  5 . إلى 1 المرقمة من العناصر على تعرف -1

1..................................2......................................... 

3.................................4.......................................... 

5........................................ 

 ( ب)و ( أ) مادتين 4و  3تفرز الخليتين الممثلتين بالعنصرين  -2

 .تساهمان في تنظيم التحلون

و  ( أ)تفرز المادة  3علما أن الخاليا   (ب)و  (أ) سم المادتين -

 . ( ب)المادة  تفرز 4الخاليا 

 (............................ب)المادة ..............................(أ)المادة 

ІІ- على الكبد  ( ب)و ( أ) للتعرف على اآللية التي تؤثر بهما المادتين

 نعزل خاصة وبتقنية (المعثكلة )البنكرياس مستخلص بتنقية نقوم

 في وسط به التوالي على المادتين ثم نحقن( ب)و ( أ)فعالتين مادتين

 (قياس)معايرة  تسمح . في وجود الغلوكوز في الوسط خاليا كبدية

 ………………مديرية التربية لوالية

 ...........................................ثانوية

في مادة العلوم  الفرض الثاني 

 الطبيعية

 2222-2221: السنة الدراسية

  آ ف  2: المستوى

 :.................العالمة..........................:.القسم والفوج:.............................اللقب:.............................اإلسم
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 (2)وثيقة ال في الموضح المنحنى برسم ( سكر معقد)  الغليكوجين من الكبد محتوى

 .على الخاليا الكبدية (ب)و ( أ)المادتين تأثير مستنتجا المنحنى حلل -1

 :التحليل

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.............:............................................................................................................................اإلستنتاج

..................................................................................................................................................... 

 .و  ريق وصولهما الى الكبد ( ب)و ( أ) للمادتين بالنسبة الكبدية الخلية تسمى كيفحدد  – 2

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 :أكمل النص التالي -3
رسائل ..........ترسل الخاليا............بتغيرات الثابت في الدم،عند إرتفاع نسبة .......و.......تتحسس كل من الخاليا

فيحثها  (الكبد،العضلة،النسيج الدهني)الذي يصل عن  ريق الدم إلى المنفذات ....................هرمونية مشفرة بتركيز 

رسائل هرمونية مشفرة بتركيز ......ترسل الخاليا.............،أماعند إنخفاض نسبةالغليكوجين................. على 

       .الغليكوجين................ه على زالذي يحف الذي يصل عن  ريق الدم إلى الكبد...................
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 :الحل

 :ولالتمرين األ

 

 :ابحث عن المصطلح العلمي الذي يناسب كل تعريف -1

 الغلوكاغون  من نسبة السكر في الدم هرمون بيبتيدي يرفع -أ

 الخاليا بيثا سكريخاليا تتواجد في مركز جزر النجرهانس وحساسة لإلفرا  ال -ب

 عضو منفذ عضو ينشط تحت تأثير الرسائل الهرمونية التي تصل اليه -ج

 الغليكوجين مركب عضوي معقد يخزن في العضالت وهو ينتج عن تكاثف جزيئات الغلوكوز -د

 ينبه الخاليا بيثا فقط .....خطأ -أ -2

 صحيح-ب  

 صحيح -ج

 .يخفض من الغلوكوز ......خطأ -د

 الخاليا ألفا......خطأ  -ه

                                                           

 :التمرين الثاني

-І. 1-5 . إلى 1 المرقمة من العناصر على تعرفال  

 أوعية دموية -2خاليا عنقودية    -1

 الخاليا ألفا لجزر لنجرهانس -4الخاليا بيثا لجزر لنجرهانس -3

 خاليا جر لنجرهانس -5

 األنسولين (أ)المادة -2

 غلوكاغون(ب)المادة 

ІІ- 1- التحليل: 

 .وب أ بمادتين الحقن بعد بالساعة الزمن بداللة الكبدي الجليكوجين كمية تغيرات المنحنى يمثل
 .األلف في/غ3 وتبلغ كبيرة الكبدي الجليكوجين كمية (ب ) بالمادة الحقن قبل 

 ( أ ) المادة حقن حتى ذلك بعد ليثبت األلف في غ 0.5 مادون إلى الكبدي الجليكوجين محتوى إنخفض ( ب ) بالمادة الحقن بعد
:.الكبدي الجليكوجين كمية في الزمن مع التدريجية الزيادة إلى أدى أين

 على الكبدية الخاليا تحفز األنسولين وهي ( أ ) المادة أن :الكبدية الخاليا على ( ب أ، ) المادتين تأثير يخص فيما نستخلص

 الغليكوجين تحليل على الكبدية الخاليا تحفز فهي الغلوكاغون وهي ( ب ) المادة أما جيكوجين، شكل على الغلوكوز تخزين

.الغلوكوز لتشكيل
 .المستهدفة بالخلية الكبدية الخلية تسمى-2

 .الدم طريق عن يتم الكبد لخاليا وصولهما وطريق

 :ل النص التالياأكم -3
رسائل هرمونية بيثا  ترسل الخالياقيمة التحلون بتغيرات الثابت في الدم،عند إرتفاع نسبة ألفا وبيثا  تتحسس كل من الخاليا

 تخزين فيحثها على  (الكبد،العضلة،النسيج الدهني)الذي يصل عن  ريق الدم إلى المنفذات األنسولين مشفرة بتركيز 

الذي يصل عن  الغلوكاغونهرمونية مشفرة بتركيز رسائل ألفا  ترسل الخاليا قيمة التحلون،أماعند إنخفاض الغليكوجين

 .الغليكوجينتفكيك الذي يحفزه على   ريق الدم إلى الكبد
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