
 2008/2009الثانویة المتشعبة/قصر الشاللة                                                    الموسم الدراسي:
 ساعة2ع ت                                                            المــــــدة:  أولى  المستوى

 
 في مادة علوم الطبیعة والحیاة الثالثلثالثي ا ختبارا

 :ئلةــألسا
   I-  الجسم لتغذیة الخالیا و  أنحاءالقلب عضو عضلي یضخ الدم الى

طرح فضالتها.... وكجمیع العضالت یتاثر بالسیاالت العصبیة الواصلة 
 الیه من المراكز العصبیة التي تعصبه ...

 العضلي القلبي عنددراسةالعمل 1،2الوثائق أنجزت -أ  -Iالجزء   
 ..والتنفسي 

                 
 
 

 الیك التجارب التالیة و الممثلة في الجدول التالي:
 النتیجة التجربة           
 انخفاض الوتیرة القلبیة xتنبیه العصب  1
 ارتفاع الوتیرة القلبیة الوديالعصب  تنبیه 2
قطع في المستوى ب من  3

 2الوثیقة
یؤدي إلى توقف الحركات 

 التنفسیة
ل ع بین  قطع األعصاب 4

الضلعیة وأعصاب الحجاب 
 الحاجز

توقف فوري للحركات 
 التنفسیة

 ؟2و1ماذا تستنتج من تحلیلك للتجارب  -1س
 ؟4و3ماذا تستنتج من تحلیلك للتجارب  -2س
علمت أن النشاط العضلي یزید من الوتیرتین القلبیة  إذا -3س

 في آن واحدوالتنفسیة 
 ریالتغ ذاھ من ةیالعضو ىعل تعود التي الفائدة ما -1         
                                             اشرح بإیجاز كیفیة تنظـیم النظـام العصـبي اإلعاشـي   - 2                  

                    لهاتین الوتیرتین؟
ستوى   - ب في م صبیة  سیالة الع قة لل ظواهر المراف سة ال جل درا                                                        من أ

      والـذي  3                                                   العصبون تم انجاز التركیب التجریبي الممثل فـي الوثیقـة
  4                           التسجیالت المبینة في الوثیقة        بإعطاء    سمح 
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على المحور  2وم1حدد بالنسبة لكل تسجیل موضع المسریین م -1س

 حالة هل أحدثنا تنبیها أم ال؟ األسطواني وبین في كل
 ؟ 3و2ضع عنوانا للتسجیلین  -2س
اعط مفهوم مع وضع جمیع البیانات الالزمة؟ 3أعد رسم التسجیل  -3س

 العصبیة؟ السیالة
 

 :اإلدماجي الوضعیة  -- II الجزء  
 في بضربة ) لورجا نساء (ونیعاد أفراد بیأص الحوادث بعض وقوع أثناء
 االمامي هالوج في توجد رةیصغ غدة بتیأص اھأثناء الجمجمةوالتي مستوى
 العقم :نیالمصاب ءهؤال عند لوحظ الوقت من فترة بعد .للدماغ البطني
 .نیضیبوالم نیتیالخص وضمور

 : منك المطلوب
 :ةیالتال الوثائق من انطالقا

  ؟ماذا تستنتج من ذلك؟تحلیل الوثائق تحلیال بسیطا -1  
 على رھتظ التي ةیالمرض واألعراض ةیالنخام الغدة نیب العالقة جادیإ-2  
 .نیالمصاب ءهؤال
وضع مخططین تشرح فیهما عالقة الغدة النخامیة بنشاط كل من  –3  

 المبیضین الخصیتین و
 1الوثیقة

 النتائج ةییبالتجرالظروف  
 الغدة استئصال -1 بالغة عادیة فأرات

 ةیالنخام
و  نیضیضمور المب

 اختفاء الدورة
 ةیالجنس

 غدتھا استؤصلت بالغة فأرات
 النخامیة

الدورة  طهور LHثم بFSH ب حقنھا
المبیضیة والدورة 

 الجنسیة
 2الوثیقة

 النتائج ةییبالتجرالظروف  
 النطاف تشكل-* طیلة شهرFSHب یومي حقن 1لمجموعة

 التستوسترون إفراز ابیغ-* 
 النطاف تشكل-* شھر طیلةFSH و LHیومي حقن 2لمجموعة

 التستوسترون إفراز -*
 3الوثیقة

 
 
 
 
 

مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق  
ا لل   الن

تخریب تحت السریر 
 البصري

 تخریب تحت السریر البصري



 
 التصحیح النموذجي 

  -أ*:1الجزء 
القلب یتحكم فیها النظام  نستنتج أن حركات 2و1من التجربة -**1ج

 العصبي اإلعاشي المتمثل في:
 النظام العصبي الودي الذي یعمل على تسارع ضربات القلب/1 
 النظام العصبي القرب ودي الذي یعمل على تناقص ضربات القلب / 2 
نستنتج أن حركات التنفس**شهیق وزفیر** تتم  4و3من التجربة -**2ج

 بتدخل كل من :
 العصبي المتمثل في البصلة السیسائیةالمركز  /1  
األعصاب كعضو ناقل للسیالة العصبیة من المركز الى األعضاء  /2  

المنفذة**عضالت بیضلعیة وعضلة الحجاب الحاجز** واألعصاب هي 
  المعصبة لهذه العضالت.

الفائدة التي تعود على زیادة الوتیرتین هي تزوید الجسم  -1 -**3ج
ر ممكن من األكسجین لهدم المادة العضویة وتحریر الطاقة بأكبر قد

 الالزمة للنشاط العضلي المؤدى .
 یتكلم بایجاز عن التنسیق العصبي بین الوتیرتین -2      

  -ب*   
 تحدید موضع المسریین لكل تسجیل: -**1ج

 كال المسریین فوق سطح اللیف العصبي :1التسجیل
دون احداث  طح وآلخرداخل المقطعفوق الس نلمسرییا:أحد2التسجیل

 تنبیه
لكن  : كذلك أحد المسریین فوق السطح واآلخر داخل المقطع3التسجیل

 مع احداث تنبیه
 العنوان المناسب:-**2ج

 كمون راحة:2التسجیل
 :كمون عمل3التسجیل

 : البیانات:3ج
 ).      كمون العمل. 3الشكل(

 زوال  اإلستقطاب .  - �1
 ستقطابعودة اإل - �2  
 اإلفراط في اإلستقطاب                                                -�3  
 كمون الراحة ( كمون  - �4  

مفهوم السیالة العصبیة: هي ظاهرة كهربائیة تنتقل على طول اللیف 
 العصبي على شكل موجة زوال استقطاب

 
 :الوضعیة اإلدماجیة

 تحلیل الوثائق: -*ج1
ضح من الوثیة أن استئصال الغدة النخامیة یؤدي الى :یت1الوثیقة

اختفاء الدورة الجنسیةوضمور المبیضین وخقن مستخلصاتها یؤدي الى 
هما مما یدل على وجود عالقة بین الغدة النخامیة ونشاط استرجاع

 LHو FSHالمبیضین بفضل الهرمونین 
تمثلة :یتضح من الوثیقة أن مستخلصات الغدة النخامیة الم2الوثیقة

 تؤثر على الخصیتین كما یلي: LHو FSHفي كل من 
 یؤثر على الخ المنسلیة األصلیة إلنقسامها وانتاج النطافFSH ال 
 یؤثر على الخ الیدینغ إلنتاج هرمون التستوسترون LHال   
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یتضح من الوثیقة أن تخریب تحت السریر البصري یؤدي  :3الوثیقة
ستخلصاتها المتمثل في هرمون وعند حقن م LHالى انخفاض مفاجئ لل

أما الحقن المتواصل لل      LHبصفة متقطعة یعاد افراز ال GnRHال  
GnRH یؤدي الى تناقص افراز الLH من جدید 

 اإلستنتاج:
 السابقة یتضح مایلى : التحلیالتمن خالل 

 تتحكم الغدة النخامیة في نشاطي المبیض: -1
 تشكیل األمشاج األنثویة -*     
  * بروجسترون واستروجینات*ز الهرمونات الجنسیةافرا -*     

 LHو FSH وهذا خالل الدورة الشهریة بتدخل
 تتحكم الغدة النخامیة في نشاطي الخصیة: -2

 FSH بتدخل الالذكریةتشكیل األمشاج  -*     
 LHافراز الهرمونات الجنسیة * التستوسترون*بتدخل ال -*     

النخامیة من قبل منطقة تحت السریر یتم السیطرة على الغدة  -3
 LHو FSH المحفز إلفراز الGnRHبفضل هرمون ال البصري 

 
نتائج التجارب یتضح أن اصابة الغدة النخامیة انطالقا من  -*2ج

بأي خلل یؤدي الى اضطرابات في نشاط كل من الغدتین الجنسیتین 
ث حیث الخصیة و المبیض وهذا ما حدث لألشخاص الذین تعرضو للحاد

تعتبر الغدة النخامیة هي تلك الغدة الصغیرة الواقعة في الوجه 
 البطني للدماغ

  المخططات : -*3ج

 

بروتین 
 كابح

 

تحت السریر البصري تحت السریر البصري
 

 ن1

 ن0.75

 ن1

 ن1

 ن1

 ن2.0

  على التنظیم 0.75+8.25+11المجموع= 


