
  الثانیة علوم تجریبیة                                                 المستوى :
  ساعة02المدة :                            علوم الطبیعة والحیاة            الفرض األول للفصل األول في مادة : 

 
التمرین األول : 

I- ) 1تم الحصول على عصبون محرك من النخاع الشوكي ألحد الثدییات كما ھو مبین في الوثیقة.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعطى التنبیھ الفعال في :  -1
). 2 من الوثیقة (2 ، ج1: التسجیالت المشار إلیھا في األجھزة .ج3 و ت2 و ت1ت

* ما طبیعة المشبك في كل حالة من الحاالت الثالث ؟ علل إجابتك. 
 أعطى التنبیھ الفعال في : -2

 .  2 ، ج1 في آن واحد التسجیالت المشار إلیھا في الجھازین : ج3 و ت1ت -
 . 2، ج1 في آن واحد التسجیالت المشار إلیھا في الجھازین : ج3 وت2 وت1ت -

 في الحالتین ؟ 2 ، ج1* كیف تفسر التسجیالت المحصل علیھا في كل من الجھازین ج 
II  -

استعانة بما سبق اشرح كیف یعمل العصبون المحرك على إدماج الرسائل العصبیة. 
التمرین الثاني : 

 ) رسما تخطیطیا لما فوق بنیة جزء من لوحة محركة.1تمثل الوثیقة(
 .6 إلى  1 المرقمة من - تعرف على العناصر1
- نقوم بسلسلة من التجارب على ھذه اللوحة المحركة باستعمال منبھ 2

  ور.ذ.م، التجارب والنتائج مبینة في الجدول التالي:
 النتائج التجارب 
) 1) و(3- كمون عمل في الخلیتین ( )3تنبیھ الخلیة ( 1

 )2- نقص عدد العناصر (
) فقط 1- كمون عمل في الخلیة ( )1تنبیھ الخلیة ( 2

 )2- ثبات عدد العناصر (
حقن محتوى العناصر  3

 )5) في المنطقة (2(
) فقط 1- كمون عمل في الخلیة (

 )2- ثبات عدد العناصر (
 فسر النتائج المتحصل علیھا . -
  ماذا تستنتج؟ -

 
 

)1الوثیقة (  

 بالتوفیق إنتھى 1 من 1الصفحة 

 
 

)2الوثیقة (  

 

)1الوثیقة (  



 علوم تجريبية  2التصحيح النموذجي وسلم التنقيط                          المستوى  : 
  للفصل األول في مادة  علوم الطبيعة والحياةاألولالفرض                              

العالمة    
 عناصر اإلجابة

محاور  
 مجزأة المجموع الموضوع

: التمرین األول   

 طبیعة المشابك مع التعلیل :- 1
) : مشبك مثبط. ج- طبیعة المشبك (

   التعلیل : ظهور فرط في اإلستقطاب . 

) : مشبك منبه . أ- طبیعة المشبك (

 فوق العتبة أدى إلى تشكیل كمون عمل . PPSE  التعلیل : تشكیل كمون بعد مشبكي منبه 

  ) : مشبك منبه .ب- طبیعة المشبك (

  لكن دون العتبة .PPSE  التعلیل : تشكیل كمون بعد مشبكي منبه 

 

 التفسیر :- 2

 : الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك هو 3 ، ت1- عند التنبیه في ت

محصلة لكمونین بعد مشبكیین " منبه و مثبط " ، الكمون المتشكل محصلته لم تتجاوز عتبة زوال 

االستقطاب ، لذلك لم یتشكل كمون عمل . 

 : الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك ، 3 ، ت2 ، ت1- عند التنبیه في ت

كمونین بعد مشبكي منبهین وكمون مثبط ، الكمون المتشكل تجاوز عتبة زوال لهو محصلة 

 االستقطاب ، لذلك تشكل كمون عمل .

 

شرح كیف یدمج العصبون الرسائل العصبیة : - 

یعمل العصبون المحرك على ایجاد المحصلة أو القیمة الجبریة للكمونات الغشائیة بعد المشبكیة 

المثبطة و المنبهة على مستوى القطعة االبتدائیة فإذا كانت هذه المحصلة تتجاوز عتبة زوال 

االستقطاب  تؤدي إلى تشكل كمون عمل . أما إذا كان أقل من عتبة زوال االستقطاب فإنه یبقى 

 موضعیا . تتم المحصلة الجبریة إما بتجمیع فراغي أو تجمیع زمني .

 

 

- I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- II 



التمرین الثاني:  
 التعرف على العناصر المرقمة :- 1
- خلیة قبل مشبكیة (عصبون 3- حویصالت مشبكیة -2- خلیة بعد مشبكیة (عضلیة) -1

 - غشاء بعد مشبكي .6- شق مشبكي -5 –- غشاء قبل مشبكي 4حركي) -
  التفسیر :- 2

  1 و 3 : - ظهور كمون عمل في الخلتین 3إثر تنبیه الخلیة  : 1التجربة 
  ( بعد مشبكیة )1  ( قبل مشبكیة ) إلى الخلیة 3 مرور السیالة العصبیة من الخلیة 

 إلفراغها لمحتواها ( مواد كیمیائیة) في الشق المشبكي مما أدى إلى 2- نقصان عدد العناصر 
 انتقال السیالة العصبیة و تسمى المبلغات العصبیة .

  فقط 1 : - ظهور كمون عمل في الخلیة 1إثر تنبیه الخلیة  : 2التجربة 
 العصبیة على مستوى المشبك في إتجاه واحد ( من الخلیة قبل مشبكیة إلى الخلیة ةتنتقل الرسال
 بعد مشبكیة )

  . على عدم تنبیه هذه العناصر مما أدى إلى عدم تحریر محتواها2- یعبر ثبات عدد العناصر 
  فقط1 : -  ظهور كمون عمل في الخلیة 5 في المنطقة 2حقن محتوى العناصر  : 3التجربة 

 ( الوسیط الكیمیائي العصبي ) هو المتسبب في تولید كمون عمل على الغشاء 2محتوى العناصر 
 بعد المشبكي

  مما أدى إلى عدم تحریر محتواها  .3 یشیر إلى عدم تنبیه الخلیة 2ثبات عدد العناصر 
 - اإلستنتاج : 

یتم إنتقال الرسالة العصبیة على مستوى المشبك بواسطة مواد كیمیائیة تدعى المبلغات الكیمیائیة   
( الوسیط الكیمیائي ) مثل األستیل كولین . 

 

 



 
 
 

 

 

لغرض دراسة عمل العضالت المتضادة 
). 1أنجزت الوثیقة (

- تعرف على البیانات المرقمة . 1
- تمدد العضلة یؤدي إلى تقلصھا و في نفس 2

الوقت نسجل استرخاء للعضلة المضادة. 
) قدم 1معتمدا على معلوماتك و الوثیقة (

تفسیرا لذلك. 
   


