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 التمرين الثــــاني : ) 08 نقاط(

في العضوية ، من بين أمثلة التنظيم  2يعتبر الجهاز الهرموني جهاز المراقبة و التحكم و التنظيم و االتصال رقم 

ات التجريبية التنظيم الهرموني السكري نقترح عليك الدراسالهرموني نذكر التنظيم الهرموني السكري ، لفهم بعض آليات 

 التالية :

 التمرين األول : )05 نقاط(التمرين األول : )  04 نقـــاط(

 8201-7201العام الدراسي :          علوم ط و ح في  مادة 2اختبار الفصل   .......................ة الشهيد ثانوي

............... األستـــــــاذ :        علمي 2المستوى : 

تمثل الوثيقة المقابلة رسما تفسيريا للعناصر المتدخلة في 

 حدوث المنعكس الرضفي :

.تعرف على البيانات المرقمة -1

باستغالل معلوماتك و هأكملأعد رسم الجدول  أسفله ثم -2

المعلومات المقدمة في الوثيقة المقابلة.

مستعينا بمعلوماتك و ما جاء في الوثيقة المقابلة اشرح -3

بالتفصيل آلية حدوث المنعكس الرضفي.
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اختبار الثالثي األول في مادة علوم الطبیبعة والحیاة
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II -   بهدف التصدي  التي  تحدث داخل العضلة  على التفاعالت األيضية)الحيوية( األنسولين تأثير هرمونآلية لفهم

 ( :3قة )، نحقق التجارب المدونة في الوثيلالفراط السكري

العضو 

المستخدم 

 في التجربة

رقم 

 التجربة
(2( )المنحنى 1النتائج ) المنحنى  الشروط التجريبية  

عضلة 

ساقية 

 لحيوان ثدي

 تجربة

1 

 سائل فيزيولوجي مالئم، -

إضافة للوسط غلوكوز مشع في ذرة الكربون  -
14C ، 

، 3تنبيهات فعالة للعضلة الساقية عند ز -

.1المنحنى  النتائج المحصل عليها : -

 تجربة

2 

في  األنسولين+ إضافة 1نفس خطوات التجربة  -

 الوسط،

 .2النتائج المحصل عليها : المنحنى  -

تستنتج ؟ ذاما ،نيحلل و فسر المنحني -1

.من كل منحنى  في كل طور في الوسط  مصدر الكربون المشع حدد -2

بين برسم تخطيطي متقن كافة تأثيرات هرمون األنسولين على الخلية العضلية انطالقا من حدوث اإلفراط السكري إلى -3

التصدي له بفضل الخلية العضلية.

-2-المنحنى

-1-المنحنى

0ز       1ز   2ز    3ز    4ز    5الزمن   ز  

 C14تركيز  

 في الوسط

-3-الوثيقة

قدم تحليال مقارنا لتغيرات تركيز األنسولين  -أ

في الحاالت الثالث ) أ ، ب ، ج ( ، ماذا 

 تستنتج ؟

اقترح تفسيرين مختلفين لسبب مرض  -ب

 السكري عند الشخص )ج(.

بين برسم تخطيطي على مستوى   -ج

البنكرياس سبب إصابة الحالة )ب( بداء 

 السكري  مع كافة البيانات. 
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III –  انطالقــا من هذه النتائج التجريبية و من معلوماتك المكتسبة أكمل الجدول التالي بوضع ) نعــــم( أو ) ال ( في

 -في هذه التجارب إناث جرذ حيث كل تجربة مستقلة عن التجارب األخرى استخدمنا - الخانة المناسبة :

البروجستيرونافراز  األستراديول افراز   L.Hافراز الــ F.S.H افراز الــ  الخطوات التجريبية

.1 تخريب تحت السرير البصري
.2 تخريب الفص الخلفي للغدة النخامية

.3 استئصال المبيضين
( + حقن كمية كبيرة من 3التجربة )

 األستراديول
4.

 التمرين الثالث : )07 نقاط(
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