
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                         
 

 

 

 

  

 التمرين األول :     

 :اآلتينقدمالعضليالمنعكسحدوثفيالمتدخلةالتشريحيةالبنياتولتبيانالخطرالخارجي،منللعضويةحمايةالمنعكسيُؤمن

I.) الطبيةالمطرقةباستعمالاآلخيليللوترخاطفةضربةعنالناجمةلألحداثتخطيطيارسما)1تمثل الوثيقة. 

 .ضع عنوانا مناسبا للوثيقة) ـ 1

 .و،ـهد،ج،ب،أ،باألحرفإليهاالمشارالبياناتعلىتعّرف -)2

ميع                                                                          ج       كتابةمع- ـه -فبالحرإليهاالمشارالتشريحيةللبنيةتفسيريارسماأنجز-)3
 جميع البيانات المطلوبة . 

II الُمحّركللعصبونالخلويالجسمنشاط 02تظهرا لوثيقةـ.
 ) : Aالشكل (

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني:   

:التاليةالمعطياتبدراسةنقومالنخاميةوالغدةالمبيضينبينالعالقةلتوضيح
I الوثيقةتمثلـ( 01  يوما28بالمقدرةجنسيةدورةخاللبالمجهرمالحظةالمبيضفيموجودةلبنياتتخطيطيةرسومات(

 

 وزارة الرتبية الوطنية                                                                          والية البيض

'نوية حممد بلخري علوم جتريبية                                                                     2الشعبة :
 2018ديسمرب        اختبار الثالثي األول                                                                
 ساعة  2املدة:                                                 اختبار يف مادة: علوم الطبيعة و احلياة  

 ال تنسى البسملة  

 

 ) في آن واحد سمح بالحصول 2E)و(1E( العصبيتينالنهايتينتنبيه*
 

.المشبكيبعدللعصبونالخلويالجسمفي1الكهربائيالتسجيلعلى
 تنبيهينإحداثرغمالنتيجةهذهتفّسركيفو،1التسجيلسمّ 1-

 ): Bالشكل (
    ) فقد سمح بالحصول على التسجيل 1Iية (العصبالنهايةتنبيه*

.المشبكيبعدللعصبونالخلويالجسمفي2الكهربائي
2-I1(النهايةهأثرحولتستخلصوماذا،2التسجيلسّمI(الجسمعلى

؟الخلوي
 بالحصولسمحواحدٍ آنفي) E1) و (1I( العصبيتينالنهايتينتنبيه*

.المشبكيبعدللعصبونالخلويالجسمفي3الكهربائيالتسجيلعلى
.عليهالحصولسببباختصاراشرحثم،3التسجيلسمّ 3-
.المدروسالعصبيالنشاطعلميبنصلّخص4-

 

  A   الشكل:  B الشكل:

 2التسجيل   3 التسجيل 1التسجيل 

 عتبة
 تنبيه تنبيه تنبيه

 2الوثيقة 

 1الوثيقة 

     2من  1صفحة 
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 .1تعرف على األشكال الممثلة في الوثيقة /1

 رتب االشكال حسب تسلسلها الزمني لظهورها. /2

II فكانت النتائج كما يوضحه الجدول التالي :ـ نجري سلسلة من التجارب على أنثى قرد المكاك 

 

 معلومات المستخرجة من كل تجربة ؟ال ماهي

عالقة المبيضين و الغدة  معاوماتك المكتسبة مثل في مخطط ـ باالستعانة بالمعارف التي توصلت إليها و 
 ).14إلى اليوم  12النخامية في المرحلة الجريبية (من اليوم 

 : الوضعية اإلماجية

مرض السكري من األمراض المنتشرة في عصرنا الحالي و السبب لهذا المرض  هو عدم قدرة 
البنكرياس على إفراز األنسولين أو األنسولين المنتج غير فعال مما يؤدي إلى إضطرابات و من أهمها 

لطرفية و إرتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يؤدي إلى مضاعفات في الكليتين و األعصاب و األوعية ا
 ـ باستغاللك لمعطيات الوثائق و معلوماتك: حدوث مضاعفات في شبكية العين .

المرقمة مع ذكر تجربة تمكن من تحديد الخاليا المسؤولة تعرف على البنيتين س وع واكمل البيانات /1
 . عن إفراز األنسولين 

 تنصح مرضى الداء السكري واألصحاء؟بماذا  /3. رهاتيلجأ الطبيب لبلماذا ما سبب تعفن هذه القدم و/2

 .حظة:أجب عن أسئلة الوضعية على شكل نص علمي دقيقمال                                               

 

 ـــجئالنتا                                      الشروط التجريبية                               

 : نزع المبيضان  1التجربة 
  300pg/ml: حقن اإلستروجينات بتراكيز متزايدة، الجرعات اقل من 2ت  ا

  10ng/ml الى اقل LH إنخفاض افراز : حقن البروجسترون4ت
 60ng/mlمن القيمةالدنيا الى قيمة قصوى  LHإرتفاع سريع في تركيز

      ng /ml 50الى قيمة قصوى   LHإرتفاع كبير في تركيز 

 10ng/mlالى قيمة دنيا ng/ml50من قيمة LHإنخفاض في تركيز  
 300pg/ml:حقن اإلستروجينات بجرعات اكبر من 3ت

 

 
  بالبتر  السكري التهابات القدم تهدد مرضىاحذر:         

 3الوثيقة     2الوثيقة    
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نة بالمعارف التباالستعانة بالمعارف التي
 المرحلة الجية في المرحلة الجريبية

::ماجية

راض المنتشر األمراض المنتشرة في
ين أو األنسوليألنسولين أو األنسولين ال

 يؤدي إوبالتالي يؤدي إلى مضاع
 باستغاللك لمعـ باستغاللك لمعطيان .

لمرقمة مع ذكرالمرقمة مع ذكريانات 

تنصحتنصح مرضبماذا بماذا //3.ها

 شكل نص علمي على شكل نص علمي دقيق
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