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 التمرٌن :1اكمل ملء الفارؼات فً الجمل التالٌة بما ٌناسبها من المصطلحات المذكور ة.
ٌ .1تم هضم البروتٌنات فً المعدة بإنزٌم ..................... ......................فتنتج........................................ .....
ٌ .2تم هضم النشاء فً الفم بإنزٌم ..................... ...................... .فتنتج جزٌئات ...........................................
ٌi .3تم هضم الدسم بإنزٌم  ...................... ......................فٌنتج...........................................
ٌ .4تم هضم النشاء فً األمعاء الدقٌقة بإنزٌم  ....................فٌنت ج............
ٌ .5تم هضم سكر الشعٌر بإنزٌم .................... .فٌنتج.........................
ٌ .6تم هضم البٌبتٌدات بإنزٌم ........................ .فتنتج.......................
المصطلحات  :أحماض دسمة و غلٌسرول – بٌبتٌدات  -البٌبسٌن – جلوكوز المالتاز -سكر الشعٌر -اللٌباز  -األمٌالز –الترٌبسٌن -
اللعابٌن –أحماض أمٌنٌة
 التمرٌنٌ : 2وضح الرسم التخطٌطً فً الوثٌقة 1شكل مُبسط لمختلؾ أعضاء األنبوب الهضمً عند اإلنسان ٬و رحلة قطعة خبز
عبر األنبوب الهضمً.
 .1تعرؾ على أعضاء األنبوب الهضمً أ ٬ب ٬ت ٬ث ٬ح ٬الموضحة فً الوثٌقة. 1
ا-
ب-
ت-
ث-
ح-
 .2أعد الرسم التخطٌطً ثم ضع إشارة  xفً ثالثة أعضاء تتم فٌها عملٌة الهضم.
 .3ضع الكلمات التالٌة" :مغذٌات – العصارات هاضمة – أغذٌة – الهضم " فً الفراؼات المناسبة فً النص التالً:
 -إن عملٌة ُ ..............تمثل التحوالت المتتالٌة لل ............... .إلى  ...........تحت تأثٌر مختلؾ .....................

 التمرٌن : 3
ٌعتبر كل من األمٌالز و الترٌبسٌن إنزٌمٌن ٌدخالن فً تركٌب العصارات الهضمٌة ٬من أجل تحدٌد تأثٌر كل منهما على مطبوخ النشاء و
بروتٌن الكازٌٌن ( بروتٌن ٌدخل فً تركٌب الحلٌب ) ُ ٬نجري التجارب الملخصة فً الجدول التالً:

 -1ما هو تأثٌر إنزٌم األمٌالز على النشاء و الكازٌٌن ؟
 -2ما هو تأثٌر إنزٌم الترٌبسٌن على النشاء و الكازٌٌن ؟
. -3انطالقا من تحلٌلك للنتائج السابقة ما هً الخاصٌة التً ٌتمٌز بها اإلنزٌم ؟
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................
............................................................................................................................................................
................................
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 التمرٌنٌُ :4بٌن الجدول التالً التركٌب الكٌمٌائً لقطعة من لباب الخبز.
 -1أحسب نسبة الماء فً لباب الخبز.
 -2كٌؾ تكشؾ عن وجود النشاء و ملح الطعام فً لب الخبز.
 -3ما هو المُكون الذي ٌُعطً لونا أصفرا فاقعا  ٬عند معالجته بقطرات حمض اآلزو ت.
 -4ما هً المكونات العضوٌة التً تدخل فً تركٌب لب الخبز ؟
 -5أقترح طرٌقة تسمح لك بالتمٌٌز بٌن المادة العضوٌة و المادة المعدنٌة.
 التمرٌن ٌُ :5طعم شخص بوجبة ؼذائٌة بها كمٌة معلومة من النشاء ٬و بواسطة تقنٌة
خاصة ٌمكن تتبع و قٌاس التؽٌرات التً تطرأ للنشاء على امتداد طول األنبوب الهضمً
٬المنحنى التالً ٌوضح لنا النتائج المتحصل علٌها.
 -1كٌؾ تتطور كمٌة النشا على امتداد طول األنبوب الهضمً ؟
 -2كٌؾ تفسر التؽٌر الكبٌر الواقع ما بٌن 100سم و  150سم؟

 التمرٌن  :6تمثل الوثٌقة المجاورة رسما تخطٌطٌا لمنطقة من الجهاز الهضمً لإلنسان ٬تتم فٌها
تؽٌرات هامة للؽذا ء.
 -1أعد الرسم ثم أنسب إلٌه البٌانات التالٌة :الحوٌصل الصفراوي – الكبد – المعدة – المرئ -
المعً الدقٌق  -المعثكة.
 -2لون األنبوب الهضمً بلون أزرق فاتح ثم بواسطة أسهم وضح مسار الؽذاء.
 -3ما هً اإلفرازات الهاضمة التً ُتصب على الؽذاء فً المنطقتٌن أ ٬ب من الوثٌقة.
 -4هل ٌُؤثر كل إنزٌم على الؽذاء فً المنطقة الذي نتج فٌها ؟وضح ذلك.
 التمرٌن  :7تتجزأ أثناء الهضم جزٌئة النشاء تدرٌجٌا و تتحول إلى جزٌئات صؽٌرة.
 -1أكمل البٌانات 1و 2بذكر أسماء الجزٌئات الممثلة.
 -2ماذا تمثل األشكال الملونة.
 -3اشرح العبارة "تبسٌط جزٌئً تدرٌجً" المستعملة فً وصؾ الهضم الكٌمٌائً للنشاء.
 -4اشرح لماذا ٌدعى النشاء سكر بطًء الهضم ,بٌنما سكر العنب سكر سرٌع باالعتماد على مكتسباتك حول الهضم
واالمتصاص.

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان

 التمرٌن  :8تبٌن الوثٌقة المجاورة نتائج تجربة الهضم فً أنبوبة اختبار
بواسطة العصارة المعثكلٌة.
 -1اذا ٌمثل كل منحنى ؟
 -2ما هو تركٌز كل من النشاء و الجلوكوز فً بداٌة التجربة ؟
 -3كٌؾ ٌتطور تركٌزي كل من النشاء و الجلوكوز خالل مدة التجربة
؟
 -4كٌؾ تفسر النتائج المسجلة ؟ماذا تحتوي العصارة المعثكلٌة؟
 -5ضع رسما بسٌطا ُتبٌن فٌه البنٌة الجزٌئٌة للنشاء.
 -6استعن بالرسم السابق فً تفسٌر النتائج المسجلة .

 التمرٌن  :9لمعرفة تأثٌر العصا رة المعدٌة على زالل البٌض نقترح التجربة المُبٌنة فً الوثٌقة التالٌة:
 محتوٌات األنبوبة  : 1ماء  +زالل البٌض  +عصارة معدٌة. محتوٌات األنبوبة  : 2ماء  +زالل البً ض.. -1لماذا استعملت األنبوبة  2؟
 -2كٌؾ تفسر ما حدث بعد  30دقٌقة لمحتوى األنبوبة  1؟
 -3لماذا نحرص أن ُتجرى التجربة عند درجة حرارة 37 C؟
 -4نعٌد التجربة السابقة بعد استبدال زالل البٌض بمطبوخ النشاء ٬فلم نحصل على أي تؽٌر .ماذا ٌمكنك أن تستنتج من هذه
التجربة فٌما ٌخص العصارة المعدٌة ؟

 التمرٌن  :10علما أن العصارة المعوٌة تحتوي على االنزٌم :مالتاز +سكراز +أمٌالز +الكتاز
اكل احمد تفاحه تحتوي على مجموعه من السكرٌات األحادٌة والثنائٌة المتمثلة فً:
سكر عنب -سكر شعٌر -سكروز  -فركتوز -الكتوز -
 -1من بٌن السكرٌات المذكورة اعاله عٌن منها التً تتطرأ للهضم الكٌمٌائً
 -2فً رسمه تخطٌطٌه مبسطه وضح شكل كل منها.
-3فسر بواسطه معادله كٌفٌه و مقر حدوث هذا الهضم الكٌمٌائً مع تبٌان نتائجه.
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 التمرٌن  :11أنسب بواسطة سهم كل مصطلح إلى التعرٌؾ المناسب له.
 مجموع المواد المتراكمة فً األمعاء الدقٌقة -1إنزٌم هاضم
 ظاهرة انتقال المؽذٌات عبر جدار األمعاء الدقٌقة -2كٌلوس
 مادة عضوٌة لها القدرة على تفكٌك المادة المعقدة -3مؽذٌات
 الجزٌئات المنتقلة من تجوٌؾ األمعاء الدقٌقة إلى الد م -4امتصاص
 تعتبر مقرا لظاهرة امتصاص المؽذٌات -5زؼابات معوٌة
 عبارة عن زوائد صؽٌرة القد تكسو بطانة األمعاء -6أمعاء دقٌقة
الدقٌقة

 التمرٌن ٌ :12وضح الرسم التخطٌطً فً الوثٌقة شكل مُبسط لمختلؾ أعضاء األنبوب الهضمً عند اإلنسان ٬و رحلة قطعة خبز
عبر األنبوب الهضمً.

-1
-2
-3
-4

ضع مكان االحرؾ ا -ب -ت -ث  -ح -س البٌانات المناسبة.
ما اهمٌة العنصر س؟
ما هو مصٌر المؽذٌات فً العنصر ث ؟
احكً قصة قطعة الخبز داخل االنبوب الهضمً و كٌؾ تستفٌد منها العضالت (مع ذكر مختلؾ المعادالت).

-1
-2
-3
-4

 التمرٌن  :13تمثل الوثٌقة المجاورة رسما تخطٌطٌا لوحدة بنائٌة و وظٌفٌة.
ضع عنوان و بٌانات للوثٌقة ثم حدد أٌن نجد هذه البُنٌة.
ما سبب وجود العنصران -أ -و -ب -معا؟ اشرح.
أٌن ٌلتقٌان؟
ما العالقة البنٌوٌة الرابطة بٌنهما؟ ٌبنها فً رسم تخطٌطً.
أ=

ب=
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 التمرٌن ٌ :14قدم ألرنب وجبة ؼذائٌة ٬بعد  5ساعات ٌوضع الحٌوان تحت ظروؾ تجرٌبٌة دقٌقة ٌ ٬مثل الجدول اآلتً نتائج
تحلٌل الدم الوارد إلى األمعاء الدقٌق ة و نتائج تحلٌل الدم الصادر من نفس األمعاء الدقٌقة.

-1
-2
-3
-4
-5

لماذا تعتبر األمعاء الدقٌقة مقرا لهضم الؽذاء؟
ما الفرق بٌن الدم الوارد إلى األمعاء الدقٌقة و الدم الصادر عنها ؟
كٌؾ تفسر اختالؾ الدم الوارد إلى األمعاء الدقٌقة عن الدم الصادر عنها ؟
ماذا ٌمكنك استنتاجه حول دور األمعاء الدقٌقة ؟ اذكر اسم الظاهرة.
اشرح ببساطة المبادالت الجارٌة بٌن الدم و المعً الدقٌق.

 التمرٌن ٌ :15قدم لفأر وجبة ؼذائٌة مكونة من  14 :غ نشاء  9 -غ بروتٌن  2 -غ الٌاؾ  1.2 -غ زٌت  0.7 -أمالح معدنٌة -
 0.12غ
فٌتامٌنات  60 -غ ماء .سمح التحلٌل الكٌمائً للؽذاء على مستوى الفم و األمعاء الدقٌقة بتسجٌل النتائج المبٌنة فً الجدولٌن التالٌٌن:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

انطالقا من التركٌب الكٌمٌائً للوجبة الؽذائٌة بٌّن المواد التً ٌستفٌد منها الفأر من دون أن تتعرض لعملٌة الهضم ؟علل ذلك.
انطالقا من النتائج المسجلة على مستوى الفم ما هً المواد التً تعرضت للهضم ؟كٌؾ تعرفت على ذلك ؟
انطالقا من النتائج المسجلة على مستوى األمعاء الدقٌقة ما هً المواد التً تعرضت الهضم ؟
انطالقا مما سبق ما هً المواد التً لم تتأثر بعملٌات الهضم ٬وال ٌستفٌد منها الفأر كمادة ؼذائٌة ؟ كٌؾ تفسر ذلك ؟
ما هً المواد التً تتوقع هضمها على مستوى المعدة ؟
اكمل الجدول الموالً:
الؽذاء المتناول

النشاء
البروتٌن
الدسم
االلٌاؾ

ناتج هضمه

كٌفٌة استخدامه من طرؾ الخلٌة

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان

 التمرٌن  :16الٌك الوثائق التالٌة:
تركٌب الدم الداخل الى
االمعاء غ/ل
0.8
ؼلوكوز
0.35
أ.أ
0.3
دسم
فٌتامٌنات 0.02
0.01
شوارد

تركٌب الدم الخارج من
االمعاء غ/ل
1.9
ؼلوكوز
0.79
أ.أ
5.4
دسم
فٌتامٌنات 0.03
0.015
شوارد

تركٌب الدم الخارج من
العضلة غ/ل
0.6
ؼلوكوز
0.5
أ.أ
0.2
02
0.5
co2
0.25
بولة

تركٌب الدم الداخل الى
العضلة غ/ل
1
ؼلوكوز
1
أ.أ
0.8
02
0.03
co2
0.1
بولة

 -1قارن بٌن الدم الداخل الى االمعاء و الخارج منها .سم واشرح المبادلة.
 -2قارن بٌن الدم الداخل الى العضلة و الخارج منها .سم واشرح المبادلة.
 -3اكمل ماٌلً:
 تنقل  ............................الدم من الوسط الخارجً (امعاء  +رئتٌن................................................................. )...الى الخالٌا.
 تنقل............................الدم من الخالٌا  ......................................................... ........الى الوسط الخارجً (امعاء +رئتٌن  +جلد)...

 التمرٌن  :17توضح الصورة التالٌة سحبة دموٌة كما تبدو بالمجهر
الضوئً.
 -1ضع البٌانات المناسبة.
 -2الٌك الجدول و الوثٌقة التالٌة:
دم ورٌدي

دم شرٌانً

05

..........

........
...

20%
O2 80%
O2
80% CO2 20% CO2
 اكمل البٌانات. عرؾ الورٌد الرئوي و الشرٌان الرئوي. اعط اللون الحقٌقً لكل منهما مع التبرٌر. ما المسؤول عن هذا االختالؾ من كرٌات الدم؟ بفضل أي مركب ٌتم ذلك؟ عرفه. ما الخاصٌة الممٌزة له؟ اشرح بواسطة معادالت.ٌ -3وضح الجدول التالً عدد الكرٌات الحمر و كمٌة الهٌموؼلوبٌن التً ٌحتوٌها دم شخص سلٌم
شخص سلٌم
5.000.000
عدد الكرات الحمر فً  1مل دم
150
كمٌة الهٌموؼلوبٌن غ1/ل دم
 قارن بٌن دم الشخص السلٌم و الشخص المصاب. ما هً أعراض الشخص المصاب؟ -4اشرح لماذا ٌِؤدي توقؾ عمل القلب الى موت جمٌع الخالٌا و منه العضوٌة؟

و شخص ٌعانً من فقر الدم .
شخص مصاب
3.500.000
80
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 التمرٌن :18
 -1صنؾ فً الجدول المواد التالٌة  :جلوكوز  -بولة  -أحماض آمٌنٌة  -جلٌكوجٌن  -حمض البولة CO2 -O2 -
مواد تستهلكها العضلة

مواد تطرحها العضلة

 -2اشرح لماذا؟
ٌ oزداد استهالك ال  02اثناء النشاط العضلً.
ٌ oتؽٌر تركٌب الدم بعد مروره بالعضلة.
 oنحس بالجوع بعد جهد عضلً.
 التمرٌن ٌ - :19عطً الجدول التالً كمٌة ال  02التً تحملها  100مل دم فً العضلة.
عضلة فً راحة
 20مل
الدم الوارد
 12مل
الدم الصادر
 -1اكمل ما ٌلً:
 العضلة فً راحة تكون ............... العضلة فً نشاط تكون................ -2قارن بٌن الدم الوارد و الصادر فً الحالتٌن.
 -3اشرح ذلك.
 ٌوضح الجدول التالً كمٌة الجلٌكوجان غ1/كلػ عضلة فً ثالث حاالت.نشاط
راحة
الحالة
5غ
 12غ
كمٌة الؽلٌكوجٌن
 -1ما هو الجلٌكوجٌن؟
 -2اشرح لماذا تنخفض كمٌة الجلٌكوجٌن فً عضلة اثناء تقلصها.
 -3صػ قانونا ٌفسر اختفاء الجلٌكوجٌن تقرٌبا بعد نشاط مكثؾ.
 -4وضح العالقة بٌن استهالك ال 02و استهالك الجلٌكوجٌن.
 -5ما اسم الظاهرة؟ عرفها .اكتب معادلتها.
 ٌوضح الجدول التالً كمٌة البروتٌنات فً العضلة و رسم تخطٌطً إلحدى هاتهكتلة العضلة ب غ
30.000
-1
-2
-3
-4

عضلة فً نشاط
 20مل
 3مل

نشاط مكثؾ
1غ

البروتٌنات.

كتلة البروتٌنات ب غ
5.400

احسب النسبة المئوٌة للبروتٌنات فً العضلة .ماذا تستنتج؟
مما تتكون البروتٌنات من المخطط؟
استنتج مصدرها؟
فٌما تستعملها العضوٌة؟
ٌ -ملك رجل بالػ بٌن  20و  30ملٌار من الخالٌا الدهنٌة تحت الجلد فً بعض المناطق  :البطن -الفخذٌن  -الرفدٌن مثلما فً الصورة:

-1
-2
-3
-4

اعطً تعرٌفا للخلٌة الدهنٌة
ما هً المؽذٌات التً تدخر فً النسٌج الدهنً؟
ما هً الحاالت التً تستخدم فٌها العضوٌة هذه المدخرات ؟
ان االدخار شكل من اشكال استعمال المؽذٌات ٬اذكر االشكال االخرى و صنفها فً جدول.
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 التمرٌن :20إن عادات األكل الصحٌة هً مفتاح الهضم الجٌد  ٬خاصة عند األشخاص المصابٌن باضطرابات فً جهازهم
الهضمً.
 ضع عالمة (ص) فً مربع كل عبارة تشٌر إلى عادة أكل صحٌة و إشارة (خ) فً مربع كل عبارة تشٌر إلى عادة أكلسٌئة.
 -1خصص للوجبة وقتا كافٌا و تناولها و أنت فً حالة راحة ذهنٌة
 -2تناول كل ما تشتهً من ا ألطعمة بإفراط .
 -3تناول الطعام فً مواقٌته الصحٌحة ٬وال تلتهمه فً عجلة .
 -4ال تعمل و أنت تتناول الطعام .إذ أن ذلك ٌضر بعملك و هضمك .
 -5عند تناولك للطعام ال تطٌل فً المضػ.
 -6تناول طعاما خلٌطا ٌحتوي على كمٌات كافٌة من الخضروات والفواكه.
 -7إن األطعمة المؽذٌة لذٌذة ولكن تجنب اإلفراط فً تناولها.
 -8تجنب الوجبة الثقٌلة قبل النوم مباشر ة.
 -9ناوب بٌن أكل الطعام و شرب الماء باستمرار و ال تترك الماء لألخٌر.
 -10تتناول الطعام كلما شعرت بالجوع و ال تخصص وقتا لألكل .
 التمرٌن :21ورد فً كتاب جسم اإلنسان النص التالً:
اإلسهال و اإلمساك هما العرضان الهامان الضطراب األمعاء ٬و ٌنتج اإلسهال ؼالبا من تناول طعام ٌحتوي على كمٌة كبٌرة من الفاكهة ٬أو
من طعام ملوث بالجراثٌم  .أما اإلمساك فٌعود ؼالبا إلى تناول طعام حجمه جد قلٌل ٬أو ٌحتوي على قلٌل من األلٌاؾ الخشبٌة.
تحتوي الخضروات و الحبوب النجٌلٌة كالقمح والشعٌر (٬كل  g 1 00من خبز الشعٌر ٌحتوي على  g 1 5من األلٌاؾ ) على ألٌاؾ
مكونة من مادة السلٌلوز التً ال تتأثر بالعصارات الهاضمة و بذلك تنبه حركة األمعاء و تعٌنها على طرد الفضالت و التخلص منها فال
ٌحدث اإلمساك.
 -1ما هو سبب اإلسهال ؟و كٌؾ ٌمكنك تجنبه؟
 -2ما هو سبب اإلمساك ؟و كٌؾ تتجنبه؟
 -3إذا علمت أن جسم اإلنسان ٌحتاج إلى  g 1 30من خبز الشعٌر فً الٌوم لتؽطٌة حاجٌات الجسم من األلٌاؾ ٬ما هو وزن
األلٌاؾ التً ٌتطلبها الجسم فً الٌوم؟
 التمرٌن ٌ:22عتبر مرض السرطان مرض خطٌر ٬إذا تعرض جزء من األنبوب الهضمً
لهذا المرض الخبٌث ٌلجأ األطباء إلى استئصال الجزء المصاب ٬ففً حالة إصابة المعدة
إصابة كلٌة ُتستأصل ٬وٌستطٌع المرٌض بعد ذلك أن
ٌعٌش معتمدا على تناول الؽذاء السائل أو المطحون جٌد ا.
 -1لماذا ٌشترط تناول ؼذاء سائل أو مطحون عند الشخص مستأصل المعد ة؟
 -2ماذا ٌترتب عن تناول هذا الشخص لؽذاء عادي؟
 -3تمثل الوثٌقة المجاورة رسما تخطٌطٌا لقسم من األنبوب الهضمً.
 أتعرؾ على الوثٌقة ثم أذكر أهمٌة الدم الصادر . -4تشٌر التقارٌر الطبٌة أن فً كثٌر من حاالت إصابة جزء من العضو الموضح فً
الوثٌقة بالسرطان ٬ال ٌكون العالج سوى استئصال كل الجزء المصاب بالسرطان ٬بعد
االستئصال ٌ٬عٌش المرٌض معتمدا على تناول سائل ؼنً باألحماض األمٌنٌة و الجلوكوز.
 أذكر ماذا ٌترتب عن استئصال جزء كبٌر من هذا العضو. فً اعتقادك لماذا ٌُقدم لهؤالء المرضى األحماض األمٌنٌة و الجلوكوز عوض البروتٌنات و النشاء؟ التمرٌن  :23الٌك الجدول التالً ٬اتممه:
سلوكات منٌر
-1استٌقظ متأخرا فلم ٌأخذ فطور الصباح.
-2جاع فً القسم و لم ٌجد ماذا ٌأكل.
-3لم ٌعجبه الؽذاء فً البٌت فلم ٌأكل اال الخبز
الحاؾ.
-4بعد المدرسة ذهب الى النادي لٌتدرب.
-5اكل كثٌرا اثناء عشاء من شدة جوعه و ختمه
بقطعة شوكوالتة.
-6ذهب الى النوم دون ؼسل اسنانه.

الخطأ

التصحٌح

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان

 التمرٌن  :24تمثل الوثٌقة ( )01رسما مبسطا للجهاز الهضمً ومصٌر حبة تفاح تنتقل عبره
 -1تعرؾ على مختلؾ االعضاء المشار الٌها باألرقام ؟
 -2ما هو القسم الذي تمثله هذه االعضاء من الجهاز الهضمً ؟ عرفه.
ٌ -3تواجد على مستوى الفم عصارات هاضمة تفرز مواد كٌمٌائٌة
حدد اسم هذه العصارات و هذه المواد مع ذكر كل واحدة منها.

 التمرٌن  :25قام احمد بإنجاز رسم تخطٌطً كما هو مبٌن فً الوثٌقة.
 -1اتمم المخطط باستعمال المصطلحات العلمٌة االتٌة
االمٌالز  ٬النشاء  ٬المالتوز  ٬الجلوكوز .
 -2اعط عنوانا مناسبا للوثٌقة .

3
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 -4كٌؾ نسمً مجموع هذه المراحل؟ فً ماذا تستعمل العضوٌة ناتجته؟
 -5ما هً المرحلة الموازٌة لها؟ صفها فً مختلؾ محطات الجهاز الهضمً؟
 -6ما هً العالقة الرابطة بٌن هاتٌن المرحلتٌن؟

 التمرٌن ٌ :26فرز البنكرٌاس عصارة هاضمة فً االنبوب الهضمً ولؽرض معرفة نوع االنزٌم المتواجد فً هذذه العصذارة قمنذا بإحضذار
انبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وبٌن اختبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارٌٌن :
االنبذذوب االول  :زالل البذذٌض  +محتذذوى العصذذارة المفذذرزة مذذن قبذذل البنكرٌذذاس الكذذل موضذذوع فذذً حمذذام مذذائً درجذذة حرارتذذه 37
االنبذذوب الثذذانً  :قطعذذة مذذن الشذذحم  +محتذذوى العصذذارة المفذذرزة مذذن قبذذل البنكرٌذذاس الكذذل موضذذوع فذذً حمذذام مذذائً درجذذة حرارتذذه 37
النتائج التجرٌبٌة ترجمت الى منحنٌٌن بٌانٌٌن كما هو موضح فً المنحنى -أ -و-ب.-

 -1حلل المنحنٌٌن -ماذا تستنتج ؟
 -2لماذا استعملنا درجة حرارة  37؟ -ماهً الخاصٌة التً اراد المخبر ابرازها ؟ عرفها ؟
 -3سم االنزٌم المدروس .ما هً شروط فعالٌته؟

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان

 التمرٌن  :27لمعرفة مصٌر االؼذٌة بعد تحولها الى مؽذٌات قام المخبري بحقن ارنذب بمسذتخلص ٌحتذوي علذى االحمذاض االمنٌذة
على مستوى االمعاء الدقٌقة وتتبع كمٌتها على مستوى الدم عبر ازمنة مختلفة والنتائج مدونة فً الجدول االتً :
الزمن (بالدقائق)
كمٌذذذذذذذة األحمذذذذذذذاض المعً الدقٌق
االمٌنٌة
الدم

15
130
20

30
100
50

60
40
110

45
80
70

 -1حلل الجدول  .مثل محتواه فً منحنى بٌانً.
 -2ماذا تستنتج ؟ سم الظاهرة .دعم اجابتك بمخطط.
 -3نالحظ ان االشخاص المصابٌن بالتسمم الؽذائً تجرى لهم بعملٌة ؼسل على مستوى المعً الدقٌق  -لماذا ؟
 -4فٌما تستعمل العضوٌة هذه األحماض األمٌنٌة؟
 التمذذذرٌن  :28تعلذذذب الزؼابذذذة المعوٌذذذة دورا كبٌذذذرا فذذذً تزوٌذذذد الجسذذذم
بالمؽذٌات انظر الى الوثٌقة رقم .1
 -1فً أي جزء من االنبوب نصادؾ هذه البنٌة ؟
 -2استبدل االرقام  1.2.3ببٌانات مناسبة ؟
 -3ماذا نقصد بالمؽذٌات ؟ حدد مذن ضذمن المركبذات الموجذودة فذً محتذوى المعذً
الدقٌق التً تمثل المؽذٌات ؟
 -4اشرح باسهم لمصٌر هذه المؽذٌات بٌن الجدول والرسم المبٌن فً الوثٌقة .
 -5ماهً الظاهرة التً مثلتها باألسهم ؟عرفها .
 -6ما العالقة الرابطة بٌن بنٌة المعً الدقٌق و هذه الظاهرة؟

محتوى المعً الدقٌق :

1

جلوكوز
بروتٌن

2

سلٌلوز
احماض امنٌة
ماء
امالح معدنٌة

3

عصارة هاضمة
نشا
فٌتامٌنات
احماض دهنٌة

الوثٌقة رقم 1
 التمذرٌن  :29الوثٌقذة  1تمثذذل مالحظذة مجهرٌذذة لنشذر قطذذرة دم طازجذة علذذى
شرٌحة زجاجٌة .
 -1تعرؾ على البٌانات.
 – 2ما وظٌفة كل من العنصر رقم  1و2و 3فً الجسم .
 بٌن الفرق بٌن الدم و اللمؾ من حٌث التركٌب. -اذكر العالقة الرابطة بٌنهما .ماذا ٌشكالن؟ إضافة إلى ماذا؟ عرفه.

01
02
03

04

 -3الٌك الجدولٌن االتٌن :
الجدول 1

كمٌة الـ  o2المذاب
/البالزما

كمٌة الـ  o2الكلٌة فً الدم

الجدول 2

الدم الداخل الى الرئتٌن

الدم الخارج من الرئتٌن

ـــ 100مل خارج من الرئة

 0.3مل

 20مل

لون خضاب الدم

احمر قاتم (داكن)

احمر فاتح (زاهً)

 ما هو خضاب الدم واٌن ٌتواجد ؟ اشرح باستعمال نتائج الجدولٌن كٌؾ ٌتم نقل االوكسجٌن فً الدم .سم هذا النوع من المبادالت. وضح بواسطة معادالت على جمٌع المستوٌات. -كٌؾ نسمً هذه المرحلة من الدورة الدموٌة؟ صفها باختصار.

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان

 التمرٌن  :30الوثٌقة التالٌة تبٌن بعض االعضاء وعالقتها بالدم

العضلة

المعً الدقٌق

السنخ الرئوي

 -1ماهً المبادالت التً تتم بٌن الدم واالعضاء فً مستوى الدوائر المشار الٌها
 -2المعادلة الكٌمٌائٌة التالٌة تشرح بعض ادوار كرٌات الدم
 -ماهً الكرٌات المعنٌة ؟ ولماذا ؟

HbO8

 -سم المركب (س) وحدد لون الدم ؟

المركب س

Hb+4O2

خاللالمعادلة؟
اظهارهمنخالل
المعادلة؟
ماهو الدور الذي تم اضهاره كٌؾ نسمً هذه المعادلة؟ ما هً خاصٌتها؟ التمرٌن ٌ :31رتفع استهالك البروتٌن والدسم والسكرٌات عند االنسان الكهل العامل والمراهق حٌث ان االستهالك عند الكهل ال
ٌؽٌر من كتلته الجسمٌة رؼم نشاطه المكثؾ اما عند الطفل وبالرؼم من نشاطه المتواضع ولكن كتلته الجسمٌة فً ارتفاع مستمر
 -1ماذا تبٌن هاته المعطٌات فٌما ٌخص استعمال االؼذٌة ؟ (ما نوع المؽذٌات التً ٌستعملها)
ٌ -2مثل الجدول نتائج تجرٌبٌة حصل علٌها العالم باستور وذلك بوضع خالٌا فطر الخمٌرة فً وسطٌن أحدهما هوائً والثانً الهوائً

 قارن بٌن هذه النتائج . ماهً الظواهر التً حدثت فً كل من الوسطٌن ؟ ما أهمٌة هذه الظاهر بالنسبة للعضوٌة ؟ قدم تعرٌفا لهاتٌن الظاهرتٌن .لخصها فً معادلة. التمرٌن  :32يىضخ الجذول التالي كميت الجليكىجين ؽ1/كلؾ ػضلت في ثالث داالث.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االزمنــــــــــــــــــــــــــــت
وضؼيـــــــــــــــــت الؼضلت
الؼضلت في دالت رادت

ز0

بؼذ  30دقيقت

بؼذ ساػت

11

11

11

الؼضلت في دالت نشاط خفيف

11

16

14

الؼضلت خالل نشاط كثيف

18

16

0.5

ما هى الجليكىجين؟
ضغ مذتىي الجذول في منذنً بياني .دلله.
اشرح لمارا تنخفض كميت الجليكىجين في ػضلت اثناء تقلصها.
صؾ قانىنا يفسر اختفاء الجليكىجين تقريبا بؼذ نشاط مكثف.
اشرح لمارا نذس بالجىع بؼذ الجهذ الؼضلي.
وضخ الؼالقت بين استهالك ال 02و استهالك الجليكىجين.
ما اسم الظاهرة؟ ػرفها .اكتب مؼادلتها.

 -تمارين المجال األول-
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التغذية عند االنسان


-1
-2
-3
-4

التمرٌن  :33الٌك الوثٌقة التالٌة:
ماذا تمثل هذه الوثٌقة؟
أكتب بٌانات الوثٌقة.
تحدث عملٌتان على مستوى العنصر .1أذكرها .
من بٌن هذه الظاهرتٌن تحدث مبادلة مهمة مع الدم .من المسؤول عن ذلك؟ بٌنها فً
رسم تخطٌطً.
حدد المؽذٌات التً تنتقل فً الطرٌق األخضر فقط.
ما هو دور العنصر رقم  2؟
ماذا ٌحدث على مستوى 3؟ و بعد ذلك؟


-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

التمرٌن  :34الٌك الوثٌقة التالٌة:
سم الوثٌقة .ماذا ٌمثل كل من 3-2-1؟
أٌن نجد كل من 3-2-1؟
ما هو دور 1؟
ما هو الفرق بٌن 1و2؟
ماذا تمثل األسهم؟ استنتج أصل و دور  3إذن.
ماذا ٌمثل هذا الثالثً؟
مستعٌنا بالوثٌقة وضح العالقة الرابطة بٌن .3-2-1

-5
-6
-7

2

1

 التمرٌن  : 35الٌك الوثائق التالٌة:
 -1ما هو العضو المدروس؟
 -2ماذا تمثل كل وثٌقة؟
 -3ما هً الظاهرة التً ٌقوم بها هذا العضو؟
 -4عرفها و ما الؽرض منها؟
 -5لخص مختلؾ أجوبتك فً معادلة.

 التمرٌن :36
 -1تمثل الوثٌقة  1مقطع طولً لسن.
 سم مختلؾ البٌانات. بٌن دور األسنان فً الهضم. إلى ماذا ٌؤدي ؼٌابها؟ -2تمثل الوثٌقة  2نسبة الحموضة فً الفم طوال  24سا فً حالتٌن.
 قارن بٌن تؽٌر نسبة الحموضة فً الحالتٌن. ماذا تستنتج؟ -3تمثل الوثٌقة  3ظاهرة ناجمة عن سلوك ؼذائً ؼٌر صحً.
 ماذا تمثل الوثٌقة؟ اشرحها بمختلؾ مراحلها. ما العالقة بٌن الوثٌقة  2و الوثٌقة 3؟ ما هً أسباب هذه الظاهرة إذن؟ -ما هً النصائح التً تقدمها لتجنب هذه الظاهرة؟

الوثٌقة 1

الوثٌقة 2

الوثٌقة 3

 تمارين المجال األول-التغذية عند االنسان
 حوصلة-السؤال
 عرؾ الجهاز الهضمً. ما هً أعضاء األنبوب الهضمً؟ اذكر ثالث ؼدد هاضمة. كٌؾ نسمً التحوالت التً تحدث بتأثٌر العصارات الهاضمة؟ لماذا ٌقال أن المعً الدقٌق سطح للمبادالت؟ ما هو دور االنزٌمات الهاضمة؟ ماذا تقصد بالتبسٌط الجزئً؟ اذكر مثال. ما هً المؽذٌات التً توجد فً المعً الدقٌق بمفهوم الهضم؟ ما هً خصائص المعً الدقٌق التً تسهل عملٌة االمتصاص؟ اذكر مختلؾ الخالٌا الدموٌة. عرؾ المصورة. ما هو الفرق بٌن السائل البٌنً و الدم؟ عرؾ الوسك الداخلً. بأي شكل ٌنتقل ال O2أساسا فً الدم؟ ما هً التؽٌرات المرئٌة على العضوٌة أثناء المجهود العضلً؟ ما هً المبادالت الؽازٌة بٌن الدم و العضلة؟ هل توجد مبادالت أخرى بٌن الدم و العضلة ؼٌر المبادالت الؽازٌة؟ ما هو دور الهضم بالنسبة للخلٌة؟ ما هو دور الهضم بالنسبة للخلٌة؟ كٌؾ تنتج الخلٌة الطاقة الخاصة بها؟اجب عن األسئلة التالٌة باختصار:
.I
اجب ب "ص" للعبارة الصحٌحة أو ب "خ" للعبارة الخاطئة:
.II
العبارة
 الؽدد اللعابٌة و المريء عبارة عن ؼدد هاضمة. ٌتم تلٌٌن األؼذٌة بواسطة األسنان و اللعاب. النشاء سكر معقد ٌوجد فً كثٌر من المواد الؽذائٌة الحٌوانٌة. البروتٌاز مادة كٌمٌائٌة توجد طبٌعٌا فً اللعاب .ٌ -كشؾ عن وجود النشاء فً المادة الؽذائٌة بواسطة محلول فهلنج .

 المؽذٌات عبارة عن مواد منحلة قادرة على عبور جدار المعً الدقٌق للدم. ٌتم االمتصاص على طول األنبوب الهضمً. -تنتقل السكرٌات البسٌطة من األمعاء إلى الوسط الداخلً فً الطرٌق البلؽمً .

 تزٌد كثافة الزؼبات المعوٌة من مساحة سطح االمتصاص. تنتقل جمٌع المؽذٌات عن طرٌق الدم. ٌحتوي اللمؾ على مواد دهنٌة فقط. تأخذ المؽذٌات طرٌقا واحدا بعد االمتصاص. الدم هو المكون األساسً للوسط الداخلً . ٌأخذ الدم فً وجود األوكسجٌن لونا أحمر داكنا . ٌزود الدم العضالت بما تحتاجه من مؽذٌات وؼاز األوكسجٌن. تطرح العضالت فً الدم ثانً أوكسٌد الفحم والفضالت . ٌصاحب النشاط البدنً تزاٌد اإلٌقاعات التنفسٌة. السكرٌات أؼذٌة طاقوٌة والبروتٌنات أؼذٌة بناء وصٌانة. ال تستهلك العضالت الجلوكوز فً حالة راحة. ٌزداد حجم الدم الذي ٌجتاز العضلة فً وحدة زمنٌة أثناء قٌامها بمجهود. ٌؤدي هدم المؽذٌات فً الخلٌة إلى تحرٌر طاقة. ٌتطلب انتاج طاقة .CO2 ٌتطلب انتاج طاقة  O2فقط. ٌتطلب تركٌب مواد جدٌدة تزوٌد الخلٌة بالمؽذٌات. ٌنتج رم األسنان عن تنظٌفها بعد كل وجبة ؼذائً. ٌنتج اإلسهال من تناول كمٌة كبٌرة من األؼذٌة. -تنتج التخمة عادة عن تناول أؼذٌة ملوثة.

الجواب

ص

خ

التصحٌح
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.III

اربط بٌن كل مصطلح  /عبارة و التعرٌؾ المناسب له:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j
)k
)l
)m

 -1الجهاز الهضمً
 -2العصارات الهاضمة
 -3سكر بسٌط
 -4مطبوخ النشاء
 -5انزٌمات
 -6مؽذٌات
 -7مواد عضوٌة
 -8بروتٌنات
 -9أحماض أمٌنٌة
 -10الفٌتامٌنات
 -11ال ُ ُمص َّورة
 -12الهٌموؼلوبٌن
 -13نخر
 -14تفاعل ٌحرر طاقة
 -15ثانً أكسٌد الفحم ومركبات آزوتٌة
.IV

)n
)o

بروتٌن ٌوجد فً الكرٌات الحمراء
هدم جزئً للسن
الجزٌئات البسٌطة الناتجة عن هضم األؼذٌة
الجزء السائل من الدم
وحدات تركٌب البروتٌن
جزٌئات ضرورٌة لنشاط العضوٌة
وحدة بناء السكرٌات المعقدة
محلول النشاء بعد ؼلٌه
مجموع األعضاء التً تشترك فً الهضم
محلول ٌحتوي أنزٌمات هاضمة تفرزه الؽدد
المركبات التً تسمح بهضم األؼذٌة
جزٌئات تتكون من األحماض األمٌنٌة
مجموع المركبات التالٌة :السكرٌات ٬الدسم ٬
البروتٌنات
فضالت النشاط الخلوي
تفاعل كٌمٌائً بٌن األوكسجٌن وجزٌئة
عضوٌة

وفقا لمكتسباتك المسبقة اكمل التجارب المضحة فً الجدول:
النتائج
محتوى األنبوب االختباري

 -1مطبوخ النشاء فً درجة حرارة °37م

الكاشؾ المضاؾ
ماء الٌود بعد  05دقائق

 -2مطبوخ النشاء وإضافة قلٌل من اللعاب فً درجة حرارة °37م ماء الٌود بعد  30دقٌقة
 -3مطبوخ النشاء وإضافة قلٌل من اللعاب فً درجة حرارة °37م محلول فهلنك بالحرارة بعد  0دقٌقة
 -4مطبوخ النشاء وإضافة قلٌل من اللعاب فً درجة حرارة °37م محلول فهلنك بالحرارة بعد  30دقٌقة
 -5مطبوخ النشاء وإضافة عصارة معدٌة فً درجة حرارة °37م

ماء الٌود بعد ساعة كاملة

 -6بٌاض البٌض وإضافة عصارة معدٌة فً درجة حرارة °37م

قطرات من حمض اآلزوت بعد  30دقٌقة

 -7بٌاض البٌض وإضافة اللعاب فً درجة حرارة °37م

قطرات من حمض اآلزوت بعد  60دقٌقة

التفاعل التفاعل
موجب سالب

المالحظة
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من خالل دراستك للوثائق التالٌة اجب عن األسئلة الموافقة لكل منها:
.V
 -1ماذا تمثل الوثٌقة 1؟
 -2اكمل البٌانات المرقمة:
-7
-4
-1
-8
-5
-2
-9
-6
-3
 -3ماذا ٌمثل العنصر س ؟ ما هو دوره؟ وضح.
 -4ما هو دور العنصر 3؟
 -5ماذا ٌحدث على المستوى  6و 7؟
 -6على أي مستوى من الوثٌقة السابقة نصادؾ الوثٌقة 2؟
 -7اذكر الخصائص البنٌوٌة لهذا المستوى.
-

 -الوثٌقة -1

 -8اعط لكل عنصر مرقم البٌانة المناسبة له مما ٌلً:
 زؼبات معوٌة: دم ؼنً بالمؽذٌات: انثناءات داخلٌة: جدار داخلً: جدار خارجً: شعٌرات دموٌة : دم فقٌر بالمؽذٌات: -9حدد مما ٌلً أهمٌة البنٌة  1الموضحة فً الوثٌقة:
هضم األؼذٌة -طرح الفضالت -تصفٌة الدم  -تخزٌن الؽلوكوز  -توسٌع سطح االمتصاص.
 الوثٌقة - 2 -10ماذا تمثل الوثٌقة 3؟
 -11اكمل البٌانات المرقمة:
-3
-2
-1
 -12ما تمثل س؟ ما هً مكوناته؟ ماذا ٌحدث لها فً الوثٌقة؟ بٌن ذلك بأسهم فً الشكل.
 -13ماذا ٌمثل كل من  Aو B؟ من بٌن مكونات س ما هً التً نجدها فً كل منهما؟
 -14ماذا تمثل الوثٌقة  4؟
 -15ما الفرق بٌن  aو b؟
 -16ما هً عواقب  bعلى العضوٌة؟
-

 -الوثٌقة -3

 -الوثٌقة -4
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 -17ماذا تمثل الوثٌقة  5؟
-18اكمل البٌانات المرقمة:
-4
-3
-2
-1
 -19ما هو العنصر الناقص فً الشكل؟ ما دوره؟
 -20اعتمادا على الوثٌقة  5بٌن الفرق من حٌث التركٌب بٌن  Aو  Bفً الوثٌقة .3
المكونات

A
توجد

B
ال توجد

توجد

ال توجد

الكرٌات الحمر
الكرٌات البٌض
الخالٌا اللمفاوٌة
الصفائح الدموٌة
المصورة/البالزما
 -21اكمل البٌانات المرقمة:
-7
-4
-1
-8
-5
-2
-9
-6
-3
 -22عرؾ الظاهرة الممثلة .نمذجها فً معادلة
 -23ما الفرق بٌن  1و 2من حٌث التركٌب؟
 -24ما هو اللون الحقٌقً لكل من  1و 2؟ لماذا؟
 -25من أٌن نأتً بكل من  3و 4؟ما هو مصٌر كل من  5و 6؟
-

 -الوثٌقة -5

 -الوثٌقة -6

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن : 1أكمل ملء الفاراغات فً الجمل التالٌة بما ٌناسبها من المصطلحات المذكور ة.
 تمثل ............وسائل إتصال بالمحٌط ٬فمثال عن طرٌق  .........تلتقط األصوات. ٌتضمن كل عضو حسً  .....................تقوم بإلتقاط. ................. ٌتأثر كل مستقبل حسً ب............. .خاص به ٬فمثال تتأثر العٌن ب. ............... ٌتسبب التنبٌه الفعال فً تولٌد ............... .تنتقل عبر. ................... كل رسالة عصبٌة تصل إلى ........... ........ .تعالج و تترجم إلى. .................... ٌتدخل فً المنعكس الفطري النخاعً.... .......... ....عناصر تشرٌحٌة منها. .................... كل حركة الإرادٌة هً................. ...على.................فعال. تنتقل الرسائل العصبٌة الحركٌة عبر .............. .لتصل إلى . ................المصطلحات  :الناقل الحركً  -رد فعل  -خمسة -النخاع الشوكً -إحساس -رسالة عصبٌة  -الناقل الحسً -منبه  -الضوء  -التنبٌهات  -األذن -
العضو المنفذ  -مستقبالت حسٌة  -الحواس -قشرة المخ  -تنبٌه.
 التمرٌن :2تمثل القائمة )  ( 1مختلف أنواع المنبهات ٬بٌنما تمثل القائمة ) ( 2الحواس الخمسة عند اإلنسان  ٬أربط بسهم بٌن المنبه و الحاسة
التً ٌُؤثر علٌها فتنتج إستجابة طبٌعٌة .

 التمرٌنٌ: 3تمٌز اإلنسان بعدة انواع من المستقبالت الحسٌة هً مستقبالت اللمس و
مستقبالت الضغط و مستقبالت الحرارة
و مستقبالت البرودة و مستقبالت األلم.
 -1فً أي مستوى من جسم اإلنسان تنتشر هذه المستقبالت الحسٌة؟
 -2ما معنى العبارة التالٌة :كل مستقبل حسً نوعً ٌتأثر بنوع معٌن من المنبهات ٬ق ِّدم
أمثلة.
 -3هل المنبه هو الذي ٌنتقل عبر األلٌاف العصبٌة الحسٌة ؟اشرح ذلك بدقة.
 -4اكمل الوثٌقة التالٌة بالبٌانات المناسبة.
 التمرٌن: 4
 -1اتمم الجدول التالً وتعرف على مختلف المستقبالت الحسٌة المتواجدة فً العضوٌة.
المنبه الخارجً
الوظٌفة الحسٌة
الوضعٌة
 -1سمع التالمٌذ صوت الجرس
فخرجوا للساحة.
ٌ -2توقف السائق عندما ٌرى الضوء
األحمر.
ٌ -3سحب محمد ٌده بسرعة عند
مالمسته قدر سخن.
 -4اسرعت األم الى المطبخ مباشرة
بعد شمها رائحة الحرٌق.
 -5اعجب احمد بذوق المانجو بعد
تذوقه ألول مرة.
 -2عرف المستقبل الحسً .مما ٌتمٌز؟
 -3ما هو دور األعضاء الحسٌة؟

العضو الحسً

المستقبل الحسً
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-1
-2
-3

لتمرٌن  : 5تمثل الوثٌقة المقابلة خارطة توزع نقاط اإلحساس المختلفة المنتشرة على منطقة ظهر الٌد فً مساحة
2
 1سم
2
ما هو عدد نقاط اإلحساس بالبرودة المنتشرة على ظهر ٌد شخص مساحتها  135سم ؟
لماذا ٌعتبر ظهر الٌد أشد إحساسا للمس ؟
تفٌد الدراسات التجرٌبٌة أن أطراف األنامل أشد احساسا من ظهر الٌد ٬كٌف ٌمكنك تفسٌر سبب هذا االختالف ؟

 التمرٌن :6عن طرٌق العٌن ٌبصر اإلنسان ما ٌوجد حوله من أجسام مختلفة
تمثل الوثٌقة المجاورة رسما تخطٌطٌا لشخص ٌبصر جسما واقعا امام عٌنه الٌمنى.
 -1تعرف على البٌانات المرقمة من  1إلى . 3
 -2ننجز على ثالثة أرانب التجار ب الملخصة فً الجدول التالً:

أ -انطالقا من نتائج التجربة األولى و التجربة الثانٌة هل للعٌن و العصب البصري نفس الضرورة ؟ وضح دور كالهما.
ب -انطالقا من نتائج التجربة الثالثة ما هو دور المركز البصري ؟
ت -انطالقا من الوثٌقة السابقة ضع مخطط ٌوضح مسار السٌالة العصبٌة.
 التمرٌن :7
 oقام علً بالتجربة التالٌة:
جلس فً غرفته إلى جانب طاولة علٌها مقلمة بها مجموعة من ال ُخشٌبات و القُرٌصات ٬أحضر كٌسٌن و بدأ بفصل ال ُخشٌبات عن القُرٌصات  ٬و بٌنما هو
ٌتابع عملٌة الفصل ٬أنقطع التٌار الكهربائً و حل الظالم الحالك فً الغرفة.
 -1ما هً الحاسة التً أعتمد علٌها علً فً هذه التجربة ؟.
 -2هل ٌستطٌع علً أن ٌستمر فً فصل ال ُخشٌبات عن القُرٌصات؟ لماذا ؟.
 -3ضع رسما تخطٌطٌا ُتبٌن فٌه العناصر التشرٌحٌة المتدخلة ومسار السٌالة العصبٌة فً هذه التجربة.
 oقام عمر بالتجربة التالٌة:
دخل عمر فً إحدى اللٌالً إلى غرفته و معه كٌس به ُ 8كرٌات حمراء وُ 6كرٌات صفراء ٬أخرج الكرٌات و بدأ فً فصل ال ُكرٌات الحمراء عن
ال ُكرٌات الصفراء ٬فجأة إنقطع التٌار الكهربائً و حل الظالم فً غرفته.
 -1ما هً الحاسة التً أعتمد علٌها عمر فً فصل ال ُكرٌات الحمراء عن الصفراء؟ وما هو مُنبهها الطبٌعً؟
 -2هل ٌستطٌع عمر متابعة فصله لل ُكرٌات الحمراء عن الصفراء فً الظالم ؟ لماذا؟
 -3ضع رسما تخطٌطٌا ُتبرز فٌه العناصر التشرٌحٌة المتدخلة فً هذه التجربة و مسار السٌالة العصبٌة.
 ماهً المعلومة المفٌدة المستخلصة من التجربتٌن فٌما ٌخص عمل بعض اعضاء الجسم وعالقته بالمحٌط الخارجً؟و ماهً الخاصٌة المستنتجة لكل عضو؟

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 تمرٌن ٌ :8مثل الجدول التالً نتائج إصابة منطقتٌن من القشرة المخٌة عند اإلنسان إثر حادثة سٌر وتبٌن
الوثٌقة أسفله تموضع المنطقتٌن المصابتٌن ( أ ) و ( ب ).
المنطقة المصابة

النتٌجة

إصابة المنطقة ( أ )

فقدان البصر

إصابة المنطقة ( ب )

فقدان حساسٌة اللمس فً الجهة الٌمنى من الجسم

 -1سم المنطقتٌن المصابتٌن من خالل المعطٌات أعاله ؟
المنطقة ( أ ) ........... :
المنطقة ( ب ) ........... :
 -2حدد دور المنطقتٌن المصابتٌن ( أ ) و ( ب )؟
المنطقة ( أ ) ........... :
المنطقة ( ب ) ........... :
 -3أذكر باقً األعضاء المتدخلة فً إنجاز النشاط العصبً المرتبط بالمنطقة ( أ ) مع تحدٌد دور كل عضو ؟
 -4بأي عضو من هذه األعضاء تنشأ السٌالة العصبٌة الحسٌة ؟

-1
-2
-3
-4
-5

التمرٌن  :9تمثل الوثٌقة المقابلة عضو حسً.
عنون الوثٌقة و اتمم البٌانات.
بواسطة سهم بٌن مسار السٌالة العصبٌة على الشكل.
اتمم المخطط اسفله.
ماذا تالحظ بالنسبة لبنٌة هذا العضو؟ اذكر عضوا اخر ٌتمٌز بنفس المٌزة؟
ماذا تستخلص بالنسبة لدوره فً اتصال العضوٌة بالمحٌط؟

الحرارة

 التمرٌن  :10من اجل دراسة حاسة اللمس فً مختلف مناطق الجسم نستعمل الوثائق التالٌة:
 -1ما هً الوسٌلة المستعملة من اجل الحصول على نتائج الجدول.
 -2رتب مختلف المناطق حسب الترتٌب المتنازل لإلحساس.
 -3اشرح اختالف االحساس على مستوى الٌد .ماذا تستنتج؟

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن  :11تعرض أحمد و عٌسى لحادث مرور بٌنما كانا على متن دراجة نارٌة حٌث اصٌب احمد فً الجهة األمامٌة من جمجمته بٌنما اصٌب
عٌسى فً الجهة القفوٌة من جمجمته ٬فاعمً على كل منهما.
عند وصولهم الى المستشفى و بعد التحالٌل المبٌنة فً الوثائق التالٌة ٬قال الطبٌب أنه من الممكن أن ٌسترجع احمد رؤٌته بعد عملٌة عكس
عٌسى.

-1
-2
-3
-4
-5

تمزق العصب البصري
انسب كل صورة لصاحبها.
فسر سبب عمى كل واحد.
لماذا ال ٌمكن لعٌسى استرجاع رؤٌته؟
كٌف ٌمكن لألطباء شفاء احمد؟
ماذا تنصح للشباب لتفادي هذا النوع من الحوادث؟

تلف ساحة الرؤٌة

 التمرٌن  :12ان اللٌف العصبً قابل للتنبٌه وناقل له.
 -1على اي شكل ٌتم ذلك؟
 -2من اجل دراسة هذه الظاهرة الٌك الشكل التالً:
ا -ما اسم الجهاز المستعمل؟ ما دوره؟
ب -ما ٌمثل الخط االفقً عل الشاشة؟ ما قٌمته؟
ج -على ما ٌدل هدا الرقم؟ اشرح.
د -فً اي حالة ٌكون اللٌف العصبً؟
ه -فً حالة تنبٌه ٬ماذا ٌحدث للٌف العصبً؟ كٌف حاله االن ؟
و -اتمم الرسم على الشاشة .ماذا ٌمثل هذا المنحنى؟ كم قٌمته؟
 -3اعد رسم اللٌف العصبً مبٌنا فٌه كٌفٌة نقل التنبٌه.

 التمرٌن  :13جلس شخصا على كرسً فً غرفة ضعٌفة اإلضاءة ٬ثم ُنقرب من إحدى عٌنٌه ضوء
مصباح ٬فنحصل على النتٌجة المُبٌنة فً الصورة 1من الوثٌقة المقابلة ٬عندما ُنطفئ المصباح نحصل
على النتٌجة الموضحة فً الصورة  2من الوثٌقة.
 -1ماذا نتج عن تسلٌط ضوء المصباح على العٌن ؟
 -2هل ٌمكن للشخص أن ٌتحكم فً هذا السلوك ؟
 -3ما هو نوع المُنبه فً هذه الحالة ؟
 -4كٌف ٌُسمى هذا السلوك ؟و لماذا ؟
 -5ماذا لو أعدنا نفس التجربة بعد ساعة  ٬هل نحصل على نفس النتائج ؟ماذا تستنتج من ذلك ؟
 -6اعط أهمٌة هذا النشاط العصبً عموما و خصوصا.

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن  : 14انطلق طفل ٌجري فً وسط الطرٌق ٬فلحقت به سٌارة من الخلف ٬قام سائق السٌارة بالضغط على زر الزمارة ٬فانحرف الطفل
جهة الرصٌف و أبتعد  ٬تاركا السٌارة لتمر.
 -1ما طبٌعة المنبه الذي تلقاه الطفل من السٌارة ؟
 -2ما هً الحاسة التً تأثرت ؟
 -3كٌف نسمً السلوك الذي قام به الطفل عند اقتراب السٌارة منه؟ و ما الهدف منه؟
 -4حدد من بٌن العناصر التشرٌحٌة التالٌة ٬العناصر التً تدخلت فً إنجاز سلوك الطفل:
العٌن – األذن -األنف –الناقل الحسً السمعً – الناقل الحركً -العصب البصري -النخاع الشوكً – مركز السمع – مركز البصر – عضالت
الطرفٌن السفلٌٌن.
 التمرٌن  :15إلٌك التجربة التالٌة:
ٌحضر ضفدعا أخضرا ثم نخرب دماغه تماما ٬بعد ذلك نبحث بٌن عضالت فخذ الطرف
األٌمن بعد نزع الجلد عن العصب الوركً فنقطعهٌُ ٬علق بعد ذلك الضفدع من فكه السفلً بكالبة على حامل ٬بعد ذلك نوخز
أصابع الطرف األٌمن بإبرة كما هو موضح فً الوثٌقة المقابلة ٬فال نسجل أي استجابة.
 -1هل ٌمكن أن نعتبر الضفدع المستعمل ضفدعا شوكٌا؟ لماذا ؟
 -2كٌف تفسر عدم استجابة طرف الضفدع المنبه ؟
 -3هل تتوقع ان تحصل على نفس النتائج فً حالة تنبٌه أصابع الطرف السفلً األٌسر ؟لماذا ؟
 -4تسمح لك النتائج السابقة باستخالص عنصر من العناصر الواجب توفرها لحدوث المنعكس الفطري ما هو ؟

 التمرٌن  :16فً إطار التجارب التً تهتم بدراسة المنعكسات الفطرٌة أنجزت التجربة التالٌة على ثالثة ضفادع
كما هو مُبٌن فً الجدول التالً:

-1
-2
أ-
ب-
ت-

هل ٌوجد من بٌن ال ضفادع الثالث ضفدعا شوكٌا ؟حدد ه.
توضع الضفادع الثالثة فً حجرة على طاولة ثم على مسافة  1متر منها ُنحدث فرقعة.
كٌف نسمً الفرقعة ؟
ما هو السلوك الذي ٌقوم به كل ضفدع من الضفادع الثالث ؟
قدم تفسٌرا للسلوك الذي قام به كل ضفدع.

 التمرٌن  :17تمثل الوثٌقة  1العناصر المتدخلة فً إنعكاس شوكً:
 -1إعط اسما مناسبا ألرقام الوثٌقة.
 -2لون العصبون الحركً باألحمر والعصبون الرابط باألخضر والعصبون الحسً
باألزرق ثم مثل على هذه الوثٌقة مسار السٌالة العصبٌة.

 -3أتمم مأل الجدول التالً بما ٌناسب :
دورها فً اإلنعكاس الشوكً
العناصر
الجلد
نقل السٌالة العصبٌة الحسٌة
مركز عصبً
األلٌاف العصبٌة الحركٌة
مستجٌب حركً

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن :18نهٌج رجل ضفدعة مخربة الدماغ بواسطة حمض مخفف.
 -1ماذا ٌمثل الحمض فً هذه التجربة ؟
 -2ماهً نتٌجة هذه التجربة ؟
 -3اذكر اسم النشاط المالحظ عند هذه الضفدعة .
 -4أتمم الخطاطة أسفله موضحا فٌها األعضاء المتدخلة ودورها فً هذا النشاط العصب
.
 -5اقترح تجربة ٌمكن القٌام بها لمنع رد فعل الضفدعة رغم إهاجتها بالحمض .

 التمرٌن :19نهٌج أصابع طرف خلفً بواسطة حمض مخفف عند ضفدعتٌن:
 +ضفدعة ) (Aشوكٌة .
 +ضفدعة ) (Bمخربة الدماغ والنخاع الشوكً.
 -1عرف ضفدعة شوكٌة .
 -2اذكر طبٌعة النشاط العصبً عند الضفدعة ). (A
 -3بمقارنة نتٌجتً هذه التجربة ماذا تستنتج ؟
 -4اذكر بالترتٌب العناصر المتدخلة فً النشاط العصبً المالحظ عند
الضفدعة ) (Aباستعمال الكلمات التالٌة :
مستجٌب حركً– مستقبل حسً– موصل حركً – مركز عصبً– موصل حسً.
 -5عرف قوس اإلنعكاس الشوكً.
 التمرٌن :20لدٌنا مجموعة من الضفادع :
 المجموعة ( )1سلٌمة  +المجموعة )  ( 2شوكٌة ( أي مخربة الدماغ )  +المجموعة )  ( 3مخربة الدماغ والنخاع لشوكً -1اكتب امام األنشطة العصبٌة التالٌة  ٬الضفادع المناسبة :
أ  -المجموعة التً تتمتع بالحساسٌة الشعورٌة والتحركٌة اإلرادٌة والحركات اإلنعكاسٌة هً المجموعة ....؟
ب  -المجموعة التً ال تتمتع بأي نشاط عصبً هً المجموعة ....؟
ج  -المجموعة التً تتمتع فقط بالحركات اإلنعكاسٌة هً المجموعة ....؟
نقرص طرفا خلفٌا لضفدعة شوكٌة تنتمً للمجموعة )  ( 2ونالحظ حركة ثنً هذا الطرف .
 -2اذكر اسم النشاط العصبً المالحظ عند هذه الضفدعة .
نكرر نفس التجربة السابقة لكن على ضفدعة تنتمً للمجموعة )  ( 3ونالحظ عدم ثنً هذا الطرف.
 -3إعط استنتاجا مناسبا لهذه التجربة.
 -4اكتب بالترتٌب العناصر المتدخلة فً النشاط العصبً المالحظ عند الضفدعة )  ( 2باستعمال الكلمات التالٌة :
مستجٌب حركً– مستقبل حسً– موصل حركً – مركز عصبً– موصل حسً .
 -5إعط لألحرف  aو  bو  cإسما مناسبا بالوثٌقة . 1
 -6بٌن دور كل رقم بالوثٌقة  1باستعمال المصطلحات التالٌة :
نقل السٌالة العصبٌة – تحوٌل السٌالة العصبٌة الحسٌة إلى سٌالة عصبٌة حركٌة – تنفٌذ الحركة – نشوء السٌالة العصبٌة

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن:21للكشف عن بعض العناصر المتدخلة فً اإلنعكاس الشوكً ٬تم إنجاز التجارب التالٌة:

 -1باعتمادك على تجربتٌن من التجارب السابقة ٬وضح أن الدماغ ال ٌتدخل فً الحركات اإلنعكاسٌة.
 -2إعط استنتاجا للتجربة  2و استنتاجا للتجربة .3
 -3هناك عنصرا آخر ٌتدخل فً إإلنعكاس لم ٌتم الكشف عنه فً هذه التجارب  .أذكر اسمه.
 -4تشٌر الجمل التالٌة إلى األحداث الناتجة عن حركة إنعكاسٌة عند الضفدعة فً التجربة .1
رتب هذه األحداث حسب تسلسلها الزمنً :
أ  -نقل السٌالة العصبٌة المركزٌة إلى النخاع الشوكً .
ب – تحوٌل السٌالة العصبٌة الحسٌة إلى سٌالة عصبٌة حركٌة.
ج -إهاجة المستقبالت الحسٌة بالجلد.
د – نشوء سٌالة عصبٌة حسٌة على مستوى المستقبالت الحسٌة بالجلد.
ه – سحب الطرف الخلفً بسرعة تجنبا لأللم.
و – نقل السٌالة النابذة من النخاع الشوكً إلى عضالت الطرف .
 التمرٌن  :22تعرض شخص لحادث سٌارة َف َق َد على إثرها القدرة على المشً كلما أراد ذلك ٬أما إذا وخزنا إحدى رجلٌه بإبرة
نالحظ انها تتحرك.
 -1كٌف نسمً الفعل الذي نتج إثر وخز الرجل باإلبرة ؟حدد مركزه.
 -2على ضوء المالحظات السابقة حدد المركز العصبً الذي قد أُصٌب بعطب علل إجابتك.
 التمرٌن  :23و أنت مار بحدٌقة ٬شممت رائحة الورود و اعجبتك ٬فقررت اقتطاف واحدة منها ٬لكن وخزتك شوكة فحذفت ٌدك بسرعة.
األنشطة العصبٌة

نوع النشاط العصبً

مكان نشأة السٌالة العصبٌة

النشاط األول :
النشاط الثانً :
النشاط الثالث :

 التمرٌن:24الحظ الوثٌقة التالٌة:
 -1ماذا طلب رئٌس الورشة من البناء ؟
 -2عن طرٌق ماذا أستقبل البناء األمر ؟
 -3ما هو نوع المنبه فً هذه الحالة ؟
 -4هل الحركات التً قام بها البناء حركات إرادٌة أم الإرادٌة ؟ علل ذلك.
 -5ماذا لو أعاد رئٌس الورشة بعد ساعة ٬نفس األمر ٬هل ٌقوم
البناء بالضرورة بنفس الحركات التً قام بها فً المرة األولى ؟
ماذا تستنتج من ذلك ؟

دوره

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن  :25رأٌت قطعة ثلجٌة ثم أمسكتها فأحسست ببرودتها.
 -1اتمم الجدول.
األفعال

األنشطة العصبٌة

إسم المركز العصبً

رؤٌة القطعة الثلجٌة

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

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

إمساك القطعة الثلجٌة

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

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

اإلحساس ببرودتها

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

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

 -2اذكر اسم العضو الذي خضع للتنبٌه فً اإلحساس بالبرودة .
 -3إعط لكل رقم على الوثٌقـــة  1اسمــا مناســبــا.
 -4حدد على الوثٌقة  1مسٌر السٌالة العصبٌة المتعـلقة بحركة إمساك القطعة الثلجٌة.
ٌتطلب كل نشاط إرادي ٬فً الظروف العادٌة تدخل عدة عناصر بشكل متناسق.
 - 5رتب العبارات التالٌة إلبراز تسلسل األحداث خالل التحركٌة اإلرادٌة:
ب  -القٌام بالحركة.
أ  -نقل السٌالة العصبٌة النابذة(الحركٌة).
د  -تدخل مستجٌبات حركٌة.
ج  -نشوء سٌالة بالمركز العصبً.
 التمرٌن  :26أثناء مباراة فً سباق الخٌل ٬سقط أحمد من ظهر فرسه فأصبح غٌر قادر على تحرٌك ساقه الٌسر.
 - 1اقترح كل الفرضٌات تفسر بها شلل ساق أحمد.
 -2لمعرفة سبب هذا الشلل قام الطبٌب بالفحصٌن التالٌٌن
الفحص األول :ضرب الطبٌب بمطرقة على مستوى الداغصة (الركبة) الٌسرى ألحمد ٬فاندفعت ساقه الٌسرى إلى األمام.
الفحص الثانً :بواسطة تقنٌة دقٌقة تم الكشف عن حدوث تلف بالمنطقة (أ) من دماغ أحمد (الوثٌقة أسفله).

ا  -ماذا تستنتج من نتٌجة الفحص األول.
ب  -مستعٌنا بالمعطٌات السابقة وبمكتسباتك ٬فسر سبب اإلصابة بالشلل الذي أصٌب به أحمد.

-1
-2
-3
-4

التمرٌن ٌ :27مثل الشكل التالً المنطقة ع التً تظهر إصابة تعرض لها شخص فً النخاع الشوكً إثر حادث مرور و التً تسببت فً شلل
الجزء السفلً من الجسم.
ماذا ٌمثل المشً كوظٌفة عصبٌه؟
اٌن تتولد ؟
ماهً االعضاء المتدخلة فً ذلك ؟
استنتج ما هو دور النخاع الشوكً فً ذلك؟

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن  :28الٌك الوثائق التالٌة:
س

1

3

2

ع

4

5

 -1سم كل وثٌقة و اذكر مختلف البٌانات.
 -2من خالل الوثائق  1و  2قدم تعرٌفا لبنٌة العصب .بما ٌشبه؟
 -3اعتمادا على الوثٌقة  4قدم تصنٌفا للعصبونات مبٌنا اهمٌة كل صنف.
 -4اعتمادا على الوثائق  3و  5قدم تصنٌفا لألعصاب .ما هو المعٌار المستعمل؟
 -5ما هو دور كل من س و ع فً التنسٌق العصبً؟
 بٌن فً اي نوع من السٌالة العصبٌة ٌتدخل كل عنصر .دعم اجابتك بمثال.السٌالة العصبٌة
العنصر  :اسمه
 - 6وضح بواسطة تجربة بسٌطة مٌزة العنصر ع .ما هً هذه المٌزة؟ كٌف تفسر ذلك؟

المثال

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌن :29للتعرف على طبٌعة السٌالة العصبٌة  ٬أنجز التركٌب التجرٌبً كما هو مبٌن بالوثٌقة ()1
 عند وضع قطبً التسجٌل (ق ٬1ق )2على سطح اللٌف العصبً ٌ ٬تم الحصول على المنحنى( أ). عند إدخال أحد قطبً التسجٌل باللٌف العصبً ٌ ٬تم الحصول على المنحنى ( ب ) . عند تنبٌه اللٌف العصبً بمنبه فعال ٌ ٬تم الحصول على المنحنى ( جـ ) .دونت المنحنٌات الثالث المتحصل علٌها بالوثٌقة ( . ) 2

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

فســـر بدقة المنحنٌات الثالث ( أ  ٬ب  ٬جـ ) .
استخـرج خواص اللٌــف العصبً .
حدد نوع الكمون المسجل فً الحالة ب و ج
بٌن برسم تخطٌطً الحالة الكهربائٌة للٌف العصبً فً الحالة ب.
استنتج مما سبق مفهوم السٌالة العصبٌة.

 التمرٌن :30الٌك التجارب التالٌة:

 -1اتمم الجدولٌن .ماذا تستنتج بالنسبة لدور القشرة المخٌة؟
 -2ما الهدف من كل تجربة؟
 -3اكمل الشكل التالً:

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

 التمرٌنٌ :31سبب تلف لنصف الكرة المخٌة االٌسر فً:
 المنطقة .1شلل فً اصابع الٌد الٌمنى المنطقة .2عدم القدرة على تنفٌذ بعض الحركات مع القدرة على تحرٌك الٌد الٌسرى -1ماذا توافق المنطقة  1و 2؟
 -2ماذا ٌحدث لو نبهنا المنطقة "ا" ؟
 -3ما ٌجب أن نقوم به من أجل تحرٌك الشفاه؟
 -4كٌف تفسر ان الشلل ٌشمل الٌد الٌسرى فقط؟
 -5اتمم المخطط اسفله وفقا لتفسٌرك.

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

1

 التمرٌن:32الٌك المنحنٌات التالٌة:
2

3
نسبة فقدان االدراك

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

حلل المنحنى  .3عرف الكحول.
قارن بٌن نسبة الحوادث لما تكون نسبة الكحول فً الدم 0.8غ/ل و 1.5غ/ل .ماذا تستنتج بالنسبة لخطورة الكحول؟
حلل المنحنى  .2فسر استنتاجك السابق.
اذكر عواقب الكحول على العضوٌة.
عرف الثمالة .ما معنى التبعٌة النفسٌة؟
اذكر انواع المواد المضرة بالجهاز العصبً.
اعط  3نصائح تحافظ على الجهاز العصبً.

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي
 حوصلة-عٌن العبارات الصحٌحة و صحح الخاطئة منها.
.I
العبارة
 الجلد حساس لعدة انواع من المنبهات. الحساسٌة اللمسٌة متماثلة فً جمٌع نقاط الجسم. المستقبل الحسً نوعً لمنبه معٌن. ٌعود تمٌٌز مختلف االحساسات الى تشابه المستقبالتالحسٌة.
 تنتج الحركة االرادٌة عن منبهات خارجٌة. تتحكم كل منطقة من الساحة الحركٌة لقشرة المخ فًمجموعة محددة من العضالت.

ص

خ

التصحٌح

اختر من بٌن اإلقتراحات التالٌة الصحٌحة منها :
.II
أ  -الحساسٌة الشعورٌة نشاط عصبً ٌمكننا من :
 +اكتشاف مكونات محٌطنا.
 +تجنب بعض األخطار المحٌطة بنا .
 +القـــٌام بحركات.
ب  -استئصال القشرة المخٌة الٌمنى ٌنتج عنه:
 +شلل النصف األٌمن للجسم فقط.
 +فقدان حساسٌة النصف األٌمن فقط.
 +شلل وفقدان حساسٌة النصف األٌسر للجسم.
 +فقدان حساسٌة النصف األٌسر.
ج  -خالل تــحـركـٌة إرادٌــة :
 +تنشأ السٌالة العصبٌة على مستوى الساحة الحركٌة.
 +تمر السٌالة العصبٌة الحركٌة من مركز الحركٌة إلى العضالت عبر النخاع الشوكً واألعصاب.
 +تنشأ السٌالة العصبٌة الحركٌة على مستوى العضلة وتمر إلى المخ عبر العصب والنخاع الشوكً .
دٌ -وجد مركز الحساسٌة الشعورٌة فً :
 +النخاع الشوكً.
+القشرة المخٌة.
+الجلد.
هٌ - -تكون الدماغ من :
 +المخ والمخٌخ والبصلة السٌسائٌة.
+المخ والمخٌخ.
+المخ واألعصاب.
و-أ ثناء التحركٌة اإلرادٌة تتولد السٌالة العصبٌة فً:
+النخاع الشوكً.
+الجلد.
 +القشرة المخٌة.
ي - -العصب الشوكً هو:
 +عصب مختلط .
 +عصب حسً فقط .
 +عصب حركً فقط .

 تمارين المجال الثاني- -Iاالتصال العصبي

.III

إلٌك النص التالً والوثائق المرفقة المطلوب هو قراءة النص بتمعن ودراسة الوثائق ثم اإلجابة عن األسئلة المطروحة.

2
1
اىْص ْٕ:اك مثٍش ٍِ أفعاه اإلّساُ ذنُ٘ ٍسث٘قح تئحساساخ عفٌ٘ح أٗ ٍقص٘دج ٌعرَذ تٖا اإلّساُ ىر٘فٍش
ٍرطيثاذٔ اىضشٗسٌح.ذحصو أشٍاء ٗتسشعح فائقح حٍِ ذ٘خض تئتشج ذسحة ٌذك ٍثال،أٗ تَجشد سأٌرل ىَْظش
طثٍعً.مو ٕزا ذرحنٌ فٍٔ عْاصش ذششٌحٍح ٗذْقو األّثاء فً ص٘سج إشاساخ ٍِ طثٍعح ٍرخصصح ٗذعاىج فً
جضء ٍِ اىجَيح اىعصثٍح ىررشجٌ فٍَا تعذٗ.أي ذيف أٗ إصاتح فً ٕزا اىجضء سٍؤدي تضشٗسج إىى خيو
 -1اىجذٗه اىراىً ٌحذد إصاتح شخصٍِ فً ٍْطقرٍِ ٍِ اىجضء ٍِ اىجَيح اىعصثٍح فً اى٘ثٍقح: 1
اىَالحظاخ اىطثٍح.
اىَْطقح اىَصاتح.
A
2

فقذاُ ذحشٌل اىٍذ اىٍَْى
عَى جضئً.

 تاسرغاله اىجذٗه ،حذد اىَْطقح )ٍٗ (2) .ٗ (Aا دٗسٕا؟
 ضع تٍاّاخ اىشنو اىَحذدج تأحشف ٗأسقاً ٗقذً عْ٘اُ ٍْاسة ىي٘ثٍقح.1 اسرْرج اسٌ اىجضء ٍِ اىجَيح اىعصثٍح .اسرْرج دٗسٕا ٍِ اىْص. -2صْف اىعْاصش اىرششٌحٍح ىألفعاه اىَقص٘دج ٍِ اىْص ٗرىل فً جذٗه.
 -3رمش صاحة اىْص ٍثاىٍِ عِ ٕزٓ األفعاه اسرخشجَٖا ،ثٌ صْفَٖا حسة اىجذٗهٗ ،فً ٍخطظ ٗضح اىعْاصش اىَرذخيح فً مو ٍَْٖا.
 -4اى٘ثٍقح اىثاٍّح ٍجَ٘عح ٍِ اىرجاسب أجشٌد عيى أعضاء حٍح ٗضعد فً سائو فٍضٌ٘ى٘جً.
 ٍارا ٌَثو مو ٍِ اىثٍْرٍِ ٕ ٍِ 2 ٗ 1زٓ اى٘ثٍقح؟ ٍا دٗسَٕا؟ أٍأل اىجذٗه اىراىً تاالعرَاد عيى اى٘ثٍقح2الناقل الحسي
الحاسة
العضو الحسي
المنبه

ٍ ا طثٍعح اإلشاساخ اىَرخصصح اىَقص٘دج فً اىْص.قذً ذعيٍال ٍِ ذجشتح اى٘ثٍقح2
 ذَراص اىثٍْح  ٍِ 1اى٘ثٍقح  2تاىرخصص.عيو رىل ٍِ ّرائج اىرجشتح.
 -5ىيجٖاص اىعصثً دٗس مثٍش ٗىنْٔ ٌرأثش تثعض اىَ٘اد.
ٍ ا دٗس اىجٖاص اىعصثً؟
 أرمش تعض ٕزٓ اىَ٘اد.
 مٍف ذأثش عيى اىجٖاص اىعصثً. تَا ذْصح صذٌق ٌرعاطى اىَخزساخ؟
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 التمرٌن  :1أكمل الفراغات الواردة فً النص العلمً ٬بالكلمات التالٌة:
مولدات ضد – جُزٌئات – الدم – العقد اللمفاوٌة – الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة – نقً العظم األحمر – الخالٌا البالزمٌة – خلٌة منتنة ( مصابة بفٌروس).
النص العلمً:
 تعتبر األجسام المضادة  .............كٌمٌائٌة تنتج من طرف خالٌا إفرازٌة تعرف بإسم ٬ ..................و لألجسام المضادة القدرة على التثبت على.................فتعمل على تعدٌلها.
 تنتج الخالٌا المقاتلة من................... ...و عند تماس الخالٌا المقاتلة مع..... ............ ........تعمل على تحلٌلها. تنشأ الخالٌا اللمفاوٌة فً.....................بعد ذلك تنتقل عبر...................إلى...................حٌث ُتخزن. التمرٌن  :2أنسب بواسطة سهم كل مصطلح إلى التعرٌف المناسب له :
 . 1مادة غرٌبة تتسبب فً ظهور رد فعل مناعً.
جسم مضاد.
 . 2مادة تمأل تجوٌف العظم.
مولد ضد.
. 3سائل حٌوي غنً باألجسام الضدٌة.
توكسٌن.
 . 4خلٌة مسؤولة عن االستجابة المناعٌة الخلوٌة.
عصٌات كوخ.
. 5كرٌة دم بٌضاء كبٌرة تنتشر فً أنسجة الجسم .
مصل .
ُ
. 6مادة بروتٌنٌة متخصصة تعدل األجسام الغرٌبة.
بالعة كبٌرة .
. 7بكترٌا تتسبب فً ظهور السل الرئوي .
خلٌة لمفاوٌة تائٌة.
 . 8رد ف عل مناعً ٌتم بتدخل الخالٌا التائٌة .
خلٌة لمفاوٌة بائٌة .
 . 9مادة سامة تفرز من طرف البكترٌا .
نقً العظم.
. 10رد فعل مناعً ٌتم بتدخل األجسام الضدٌة .
استجابة مناعٌة خلطٌة.
. 11خلٌة مسؤولة عن انتاج األجسام الضدٌة.
استجابة مناعٌة خلوٌة.
 التمرٌنٌ :3تمٌز جسم اإلنسان بمجموعة من الحواجز الطبٌعٌة ُتعرف بالخطوط الدفاعٌة األولٌة التً تمنع تسرب المٌكروبات إلى داخل الجسم٬
تمثل القائمة 'أ' بعض أعضاء الجسم ٬اما القائمة' ب' تمثل مجموعة الحواجز الطبٌعٌة.
-1أربط بٌن عناصر القائمة ' أ' و عناصر القائمة ' ب' بأسهم.
 -2عٌن هذه العناصر فً الوثٌقة المقبلة.

 التمرٌن:4تبٌن الوثٌقة ( )1رسوما تخطٌطٌة لبعض المتعضٌات المجهرٌة:

 -1انقل الجدول التالً على ورقة تحرٌرك  ٬وامأله بما ٌناسب معتمدا على معطٌات الوثٌقة (.)1
طرٌقة تكاثره
اسمه
رقم المتعضً المجهري
1

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

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

2

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

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

3

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

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

4

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

................
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 التمرٌن :5
 )1تعرف على اإلقتراحات الخاطئة ثم قم بتصحٌحها :
ص خ تصحٌحها
العبارة
 ٌحتوي ماء النهر على متعضٌات مجهرٌة . الجرثوم هو متعضً مجهري ممرض . جمٌع المتعضٌات المجهرٌة ممرضة. تتكاثر البكتٌرٌا عن طرٌق االنقسام. تنتمً كل المتعضٌات الى العالم الحٌوانً. ال تتكاثر الفٌروسات إال داخل الخلٌة الحٌة. تتكاثر الخمٌرة عن طرٌق التبوغ. تؤثر عصٌة الكزاز على الجسم بافراز السمبن.)2
أ -أتمم مأل الجدول بما ٌناسب.
ب -استخرج من الجدول  ٬المتعضٌات النافعة و المتعضٌات الممرضة .
نمط تكاثرها
تصنٌفها
متعضٌات مجهرٌة
خمٌرة
بٌنسٌلٌوم
مكورات سبحٌة
أمٌبة
ت -امأل الفراغات بما ٌناسب :
تؤثر الجراثٌم على الجسم بعدة طرق منها  ............السرٌع الذي ٌؤدي إلى تخمج الدم أو إفراز  ..........الذي ٌُحْ د ُ
ِث اضطرابات فً الجهاز العصبً
أو التكاثر داخل خالٌا حٌة بالنسبة. .............
 التمرٌن  - :6قمنا بتتبع تطور عدد البكترٌات فً وسط زرع فً درجة حرارة  . 37°Cثم حسبنا عدد البكترٌات خالل  8ساعات فحصلنا على
النتائج التً ٌوضحها الرسم البٌانً أسفله :

 -1صف تطور عدد البكترٌات .
 -2اقترح فرضٌة بخصوص استقرار عدد البكترٌات فً وسط الزرع ابتداء من الساعة السا دسة .
ٌ -3ؤثر تكاثر الجراثٌم على الجسم بطرٌقتٌن مختلفتٌن  .قارن طرٌقة تأثٌر البكترٌات المسؤولة عن تجرثم (تخمج) الدم بالبكترٌات المسؤولة
عن تسمم الدم.
 قمنا بتتبع تطور عدد نفس البكترٌات فً جسم انسان مصاب .ثم حسبنا عدد البكترٌات خالل  8ساعات فحصلنا على النتائج التً ٌوضحها الرسم البٌانًأسفله :

-1
-2
-3
-4

حلل المنحنى.
اقترح فرضٌة بخصوص انخفاض عدد البكترٌات فً جسم االنسان ابتداء من الساعة الثامنة.
لماذا تغزو البكتٌرٌا جسم االنسان؟
اشرح ببساطة لماذا تكثر اإلصابات فً فصل الشتاء.
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 التمرٌن ٌ. : 7حتوي محٌط اإلنسان على العدٌد من المتعضٌات الغرٌبة التً تشكل خطر على صحته حٌاته ٬وتبحث هذه المتعضٌات عن أوساط
مناسبة لنموها وتكاثرها.
-1
-2
-3
-4
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

الزمن بساعات
معدل نمو البكتٌرٌا

15
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5
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ما اسم مختلف المتعضٌات المجهرٌة؟ (باألمثلة)
ما هو الوسط األكثر مالئمة لنموها وتكاثرها؟
هل تعتبر كل المتعضٌات خطرا؟ فً حالة ال اذكر مثال بالشرح.
إلٌك الجدول التالً الذي ٌمثل معدل تكاثر بكتٌرٌا السالمونٌال بداللة الزمن:
صنف بكتٌرٌا السالمونٌال .ما تسبب؟ أٌن نجدها؟
ارسم المنحنى البٌانً لتكاثر البكتٌرٌا ) مقٌاس الرسم: 1سم ٌمثل 2سا 1٬سم تمثل  311بكتٌرٌا( .
حلل المنحنى .فسر المرحلة األخٌرة.
احسب معدل نموها فً ساعة .ماذا تستنتج؟
ما ممٌزات نشاط السالمونٌال فً العضوٌة؟
كٌف تتكاثر البٌكتٌرٌا؟ ما استراتٌجٌاتها فً ذلك؟

 التمرٌن - :8تتربص بالعضوٌة أجسام غرٌبة هً المٌكروبات.
-1صنف الحواجز الطبٌعٌة التً تمنع دون دخول هذه األجسام الغرٌبة إلى الجسم؟
-2أذكر أنواع المٌكروبات وهات مثاال عن كل نوع؟
-3قد تخترق المٌكروبات الحواجز الطبٌعٌة :ما هو النشاط الذي تقوم به؟ ما هً مختلف استراتٌجٌاته بالتمثٌل؟
و ما هً الشروط التً تحتاجها للقٌام به؟
 تتدخل فً االستجابة المناعٌة مكونات مختلفة للتصدي للمٌكروبات-1حدد مختلف الخطوط الدفاعٌة ؟ مع ذكر مختلف المتدخلٌن فً كل واحد.
-2عند اختراق الجراثٌم للخط الدفاعً األول ٌحدث تفاعل التهابً فٌما تتمثل مظاهره ؟( اشرح )
 أصٌب طفل بجرح فً ركبته إثر سقوطه من دراجة ٬فاكتفى بغسل الجرح بماء الحنفٌة فقط  .وبعد  24ساعةاحمرت المنطقة المجروحة وانتفخت كما أحس بألم.
-1سم الظاهرة مع ذكر أهمٌتها بالنسبة للعضوٌة .على ما تدل؟
-2ما هً النصائح التً تقدمها لهذا الطفل لتفادي ظهور هذه األعراض مستقبال مع التعلٌل.

 التمرٌنٌُ :9بٌن الجدول التالً نتائج التحلٌل المخبري لشخصٌن ٬شخص سلٌم و شخص مصاب بإلتهاب اللوزتٌن نتٌجة تسرب جراثٌم.
 -1حلل نتائج الجدو ل.
 -2كٌف تفسر إختالف نتائج التحلٌل المخبري ؟
 -3ماذا ٌمكنك أن تستنتج فً كٌفٌة تدخل العضوٌة عند تسرب الجراثٌم؟

 التمرٌن:10
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 التمرٌن  :11تستجٌب العضوٌة بمجرد اختراق األجسام الغرٌبة للحاجز الدفاعً األول.من خالل
مكتسباتك القبلٌة والوثٌقة المقابلة.
 -1ضع البٌانات المرقمة من  1الى. 9
 -2ما هً الظواهر التً تعقب اختراق الجلد؟ اشرح .كٌف تسمى هذه المظاهر؟
 -3ما هً الظاهرة الخلوٌة التً توافقها؟ من المسؤول عنها؟
 -4كٌف نسمً هذه االستجابة؟ ما تعلٌقك عن هذه التسمٌة؟
 -5ما هً الخطوط المستعملة من طرف العضوٌة للدفاع عن نفسها؟

-1
-2
-3
-4
-5

التمرٌن :12تمثل الوثٌقة التالٌة رسما تخطٌطٌا للبالعة الكبٌرة أثناء نشاطها.
تعرف على النشاط الذي تقوم به البالعة الكبٌرة.
رتب رسومات الوثٌقة حسب تسلسلها الزمنً.
ما هً أهمٌة هذا النشاط ؟
هل ٌعتبر النشاط الذي قامت به البالعة الكبٌرة استجابة مناعٌة فطرٌة أم مكتسبة؟ علل ذلك.
ماذا ٌترتب عن عجز البالعات الكبٌرة فً القٌام بهذا النشاط ؟

 التمرٌن :13
 -1تمثل أشكال الوثٌقة  1بعض مراحل ظاهرة خلوٌة تمٌز استجابة مناعٌة معٌنة .
أ -سم الظاهرة الممثلة فً الوثٌقة .1
ب -رتب مراحل هذه الظاهرة حسب تسلسلها الزمنً .
( ).................................) (.........................) (..................) (................
ت -وضح سبب تسمٌة هذه الظاهرة بالمناعة غٌر النوعٌة.
 -2على ورقة تحرٌرك إعط لكل فراغ وارد فً النص ما ٌناسبه من المصطلحات التالٌة:
غزو جرثومً  -مولد المضاد  -البلعمٌات  -حواجز طبٌعٌة  -نوعٌة  -البلعمة  -المناعة الطبٌعٌة  -الجراثٌم.
ٌتوفر جسم اإلنسان على .............مٌكانٌكٌة وكٌمٌائٌة تمنع تسرب ............وتوقف تكاثرها ٬فهً تعتبر خطوط دفاع تتمثل فً . ..............
ٌصاحب تعرض الجسم لـ ............ظهور التهاب محلً ٬تلٌه استجابة مناعٌة طبٌعٌة تتجلى فً ظاهرة  ٬............التً تتم بتدخل ............عبر
مراحل وتنتهً تدمٌر ...........فً حالة عدم نجاعة هذه الظاهرة فإن الجسم ٌجند استجابة مناعٌة . ................

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

التمرٌن  :14بمجرد اختراق األجسام الغرٌبة للخط الدفاعً األول تتدخل العضوٌة بسلسلة من التفاعالت توضحها الوثائق .3-2-1
سم التفاعل فً الوثٌقة. 1
رتب األشكال  Aو  Bمن الوثٌقة  1حسب تسلسلها الزمنً.
سم البٌانات المرقمة من الوثٌقة . 1
ما هً الظواهر المبٌنة فً الوثٌقة 1؟
ما هً الظاهرة المعٌنة فً الصورة من الوثٌقة 2؟
سم الخلٌة المسؤولة عنها.
ضع عنوانا للوثٌقة. 3
رتب األشكال حسب تسلسلها الزمنً.
سم البٌانات المعٌنة بأحرف.
1

2

3

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن  :15أصٌب عبد السالم بمرض المال رٌا الذي تسببه لسعلة أنثى البعوض)االنوفٌل (حٌث كان ٌعانً من:
أوال :انتفاخ و احمرار على مستوى اللسعات ثم على مستوى جٌع الجلد.ثانٌا :حمى على شكل نوبات فً كل نوبة دور البرودة ثم دور الحرارة المرتفعة وأخٌرا دورة التعرق.دخل المستشفى وأجرى تحلٌل الدم فكانت النتائج كما هً موضحة فً الجدول التالً:
عبد السالم المصاب
الشخص السلٌم
األشخاص
المقارنة
 3مالٌٌن/مل دم
 5مالٌٌن/مل دم
ك.د.ح
 15ألف /مل دم
 7آالف  /مل دم
ك.د.ب
 9غ /مل دم
130غ /مل دم
Hb
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

من المسؤول عن المالرٌا؟ أٌن نجده؟
اشرح كٌف ٌمكن للبعوضة أن تنقل العدوى بطرٌقتٌن.
ما هً الخالٌا المستهدفة من طرف المالرٌا؟
ما عالقتها بانخفاض الهٌموغلوبٌن؟
ما دور الهٌموغلوبٌن؟ اذكر األعراض االخرى المنجرة عن انخفاضه.
ماذا تمثل األعراض األولى؟
اشرح فً مخطط الظاهرة الموازٌة .هل سمحت بالقضاء على العدوى؟
على ما ٌدل ارتفاع ك.د.ب؟ ما دورها؟
اقترح حلول مناسبة للوقاٌة من هذا المرض.

 التمرٌن:16

 التمرٌن  :17تبٌن الوثٌقة التالٌة ثالثة أنواع من البكترٌا أ ٬ب ٬ت.
 -1بماذا تتمٌز كل بكترٌا من البكترٌات الثالث ؟
 -2تعرف على الشكل' ث 'ثم بٌن الدور الذي تقوم به هذه الجُزٌئة.
 -3من المسؤول عن انتاج هذه الجُزٌئة؟
 -4هل ٌمكن لجُزٌئة الشكل' ث' أن تكون فعالة ضد بكترٌا من البكترٌات الموضحة فً
الوثٌقة ؟علل ذلك.
 -5انطالقا من الشكل 'ث' أرسم شكل الجزٌئة التً ٌمكن أن تتدخل ضد البكترٌاتٌن
الباقٌتٌن.
 -6انطالقا مما سبق استنتج الخاصٌة التً تتمٌز بها هذه الجزٌئات ؟

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن :18إن سبب السل الرئوي المعدي راجع لتسلل عصٌات كوخ( بكترٌا
كوخ ) إلى الجسم ٬فعند تسربها إلى الجسم ال تبقى على مستوى الدم أو سوائل الجسم بل
تنتقل إلى الرئتٌن فتسكن داخل الخالٌا الرئوٌة ٬ثم تبدأ فً التكاثر.
 -1ما نوع و استراتٌجٌة تكاثر هذه البكتٌرٌا؟
تسمح التجارب المقترحة فً الوثٌقة المجاورة بمعرفة الطرٌقة التً ٌتدخل بها الجسم
لمقاومة هذه البكترٌا.
 -2ما الفرق بٌن البالزما و المصل ؟
 -3كٌف تفسر موت الفأر 'ب'؟.
 -4كٌف تفسر بقاء الفأر' ت' حٌا ؟
 -5ما هً الخالصة التً توصلت إلٌها فٌما ٌخص الطرٌقة التً ٌتدخل بها الجسم
لمقاومة عصٌات كوخ؟

 التمرٌن:19

 التمرٌن :20نحقن فأر بأنا توكسٌن تكززي بعد  j 11نسحب مصل الفأر ونضٌف تكسٌنً
الخناق والكزاز بواسطة تقنٌة الترسٌب لمدة  11د نحصل على النتائج فً الوثٌقة.
 -1ماذا ٌحتوي مصل الفأر بعد ٌ 11وم.
 -2فسر نتائج التجربة .ماذا تستخلص؟
 -3كٌف نسمً المركب فً األنبوب 2؟مثله برسم.

ج َزت التجربة التالٌة :
 التمرٌن :21للكشف عن بعض خاصٌات اإلستجابة المناعٌة النوعٌة  ٬أ ُ ْن ِ
َت َّم حقن فأرٌن  Aو ٌ Bنتمٌان لنفس الساللة بنفس مولد المضاد  Xوتبٌن الوثٌقة  1تطور كمٌة
مضادات األجسام فً دم الفأرٌن حسب الزمن.
 -1اذكر اسم الخالٌا المفرزة لمضادات األجسام .
 -2حدد نوع اإلستجابة المناعٌة النوعٌة التً تم الكشف عنها فً هذه التجربة معلال جوابك .
 -3حدد االختالفات المالحظة فً اإلستجابة المناعٌة بالنسبة للفأرٌن  Aو . B
 -4إذا علمت أن الفأر  Aسبق حقنه بنفس مولد المضاد  Xقبل هذه التجربة  ٬بٌن خاصٌة
اإلستجابة المناعٌة التً تكشف عنها الوثٌقة  1معلال جوابك .

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن ٌ :22توفر جسم اإلنسان على جهاز مناعً ٌعمل على الحفاظ على سالمة
الجسم عن طرٌق إقصاء جمٌع العناصر األجنبٌة عن الجسم( غٌر الذاتٌة ) .للكشف عن
بعض مظاهر االستجابة المناعٌة الموجهة ضد دخول بكتٌرٌا ممرضة إلى الجسم.
نقترح دارسة معطٌات الوثٌقة .1
 -1صف تطور كمٌة كل من مولدات المضاد و مضادات األجسام فً الفترتٌن الممتدتٌن:
أ  -ما بٌن  0و  4أٌام .
ب  -ما بٌن  4أٌام و ٌ 14وما.
 -2اقترح تفسٌرا للعالقة الموجودة ما بٌن تطور كمٌة مولدات المضاد و كمٌة مضادات
األجسام فً دم هذا الشخص فً الفترة الممتدة ما بٌن  4أٌام و ٌ 14وما.
 -3استنتج طبٌعة االستجابة المناعٌة الموجهة ضد مولدات مضاد البكتٌرٌا الممرضة التً
أصٌب منها الشخص .علل جوابك.
 التمرٌن  :23تعتبر حمى الدفترٌا مرضا مُعدٌا خطٌرا ٬سببها بكترٌا
عصوٌة ُتصٌب مخاطٌة الحلق و تبدأ فً إفراز توكسٌن قوي .إن
إستعمال طرٌقة التلقٌح ضد الدفترٌا أدى إلى تراجع هذا الداء بشكل
كبٌر.
ٌُلخص الجدول التالً مجموعة من التجارب التً أنجزت على
مجموعة من خنازٌر الهند.
 -1ما معنى مرض مُعدي ٬أذكر مثال عن مرض معدي و آخر غٌر
معدي.
 -2كٌف تفسر بقاء خنازٌر المجموعة  3حٌة بٌنما ماتت خنازٌر
المجموعة. 2
 -3إشرح كٌف أثر أناتوكسٌن الدفترٌا فً المجموعة . 3
 -4ما ٌمكنك استنتاجه من التجربة ا لمنجزة على خنازٌر المجموعة . 4
 -5انطالقا من هذه التجارب ضع تعرٌفا للقاح.
 التمربن :24مرض البخص ) (botulismeتسمم غذائً  ٬تسببه بكترٌة ال هوائٌة تسمى عصٌة البخص (تلوث ناتج عن األغذٌة المعلبة سٌئة
التعقٌم)  ٬ومن أعراضه األولٌة  :التقٌئ  ٬اإلسهال  ٬أوجاع البطن  ...ثم تظهر بعد ذلك مضاعفات خطٌرة فً حالة غٌاب العالج  ٬كصعوبة التنفس
نتٌجة الشلل الذي ٌصٌب تدرٌجٌا عضالت القفص الصدري  ٬مما ٌؤدي إلى الموت باإلختناق .
 لمعرفة طرٌقة تأثٌر هذه البكترٌا على الجسم  ٬نقترح التجارب التالٌة :التجربة  : 1تقدٌم غذاء معفن بعصٌات البخص لفأر سلٌم  Sوبعد مضً عدة ساعات َت َّم إستخالص كمٌة من مصله وحقنها لفأر سلٌم ' Sنتج عنه موت
هذا األخٌر بمرض البخص .
 -1استنتج طرٌقة تأثٌر عصٌات البخص على الجسم .
 قصد الكشف عن المسلك المناعً المتدخل ضد عصٌات البخص َ ٬ت َّم إنجاز التجربتٌن  2و  3على فئران من نفس الساللة (  Aو  Bو  ٬ ( Cعلما أنالفأر  Aكان مصابا بمرض البخص و ُ
شفِ ًُ منه .
 -تلخص الوثٌقة أسفله ظروف ونتائج التجربتٌن :

 -2فسر نتٌجة التجربتٌن  2و 3
 -3استنتج نوع االستجابة المناعٌة المتدخلة فً هذه الحالة .
 -4من خالل إجابتك السابقة ومكتسباتك  ٬أعط خطاطة تفسر آلٌة دفاع الجسم ضد مرض البخص.

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن :25تنقسم البكترٌا إلى نوعٌن ٬بكترٌا سامة تحدث ضرر لإلنسان و
بكترٌا غٌر سامة ٌستفٌد منها اإلنسان.
 -1اذكر مثال عن بكترٌا سامة و آخر عن بكترٌا مفٌدة لإلنسان.
لمعرفة نوع الخالٌا التً ٌتدخل بها الجهاز المناعً للقضاء على البكترٌا السامة و
سمومها ٬نقترح التجربة التالٌة :تم معاٌرة دم شخصٌن أحدهما سلٌم و اآلخر مصاب
بالتهاب بكتٌري ٬الجدول المجاور ٌلخص نتائج المعاٌرة.
 -2قارن بٌن نتائج الشخص السلٌم والشخص المصاب.
 -3ماذا تستخلص من النتائج الجدول؟
 التمرٌن  : :26تعتبر الفٌروسات من األجسام الغرٌبة التً تتسبب فً ظهور بعض
األمراض مثل مرض األنفلونزا
الطٌور و الزكام و السٌدا .و الفٌروس أصغر بكثٌر من البكترٌا حٌث ٌصل طوله 100
نانومتر ٬عند دخوله للجسم ٌخترق بعض الخالٌا ثم ٌتكاثر بداخلها .
 -1ما نوع و استراتٌجٌة تكاثر الفٌروس؟ ارسم.
لمعرفة نوع الخالٌا التً ٌتدخل بها الجهاز المناعً ضد الفٌروسات التً أصابت بعض
خالٌا الجسم نقترح التجربة التالٌة
:التجربة  :نقوم بمعاٌرة دم شخص سلٌم و آخر مصاب بمرض فٌروسً .الجدول التالً
ٌلخص النتائج:
 -2قارن بٌن نتائج الشخص السلٌم و الشخص المصاب.
 -3ماذا ٌمكنك استنتاجه من نتائج هذه المعاٌرة ؟
 التمرٌن  :27تظهر بالجسم السلٌم باستمرار خالٌا سرطانٌة ٬لكنه ٌتخلص منها فً أغلب األحٌان .لتوضٌح
بعض آلٌات دفاع الجسم ضد الخالٌا السرطانٌة ٬نستثمر المعطٌات التالٌة :
 +نحقن فأرا عادٌا بخالٌا سرطانٌة ٬وبعد أسبوعٌن نأخد من الفأر المصل والكرٌات اللمفوٌة  Tثم نظٌف إلٌها فً وسط زرع مالئم خالٌا سرطانٌة.
ٌلخص الجدول التالً التجربة ونتائجها.

 -1ماذا تمثل الخالٌا السرطانٌة بالنسبة لجسم الفأر؟
 -2هل ٌتم حسب النتائج المحصلة ٬هدم الخالٌا السرطانٌة بواسطة مضادات األجسام ؟ وضح جوابك.
ٌ +مثل الشكالن (أ) و (ب) للوثٌقة  ٬ 1نتٌجة مالحظة مجهرٌة لعٌنة أخدت من الوسط  2بعد مدة زمنٌة من بداٌة التجربة.

 -3رتب الشكلٌن (أ) و (ب) للوثٌقة  ٬4حسب تسلسلها الزمنً .علل جوابك.
 -4باعتمادك على ما سبق ٬إعط نوع اإلستجابة المناعٌة المتدخلة فً تدمٌر الخالٌا السرطانٌة .وضح جوابك.

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن :28

 التمرٌن :29

الحظ الوثٌقة التالٌة جٌد ا:
-1انقل ثم أكمل الجدول ب '' :توافق ''أو '' عدم توافق''.
-2باالعتماد على المفتاح المعطى حدد الزمر'' أ''''٬ب''''٬ج'' ٬و'' د ''مع التعلٌل.
-3ماذا ٌمثل  1و  2من الشكل) س(.
-4سم الظاهرة المقصودة من الشكل) س (ثم قدم وصفا لها.

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

التمرٌن  :30إن زرع طعم جلدي من األب البنه بسبب حادث تعرض له ٌؤدي إلى حدوث تغٌٌرات
على القطعة الجلدٌة بعد أٌام.
ماذا ٌحدث بعد أٌام؟ ما تفسٌرك لذلك؟ ماذا تقترح؟
الوثٌقة  6و  7تمثالن زمرتٌن دموٌتٌن.
أ -ضع البٌانات الخاصة بأرقام1 ٬2٬ 3فً الوثٌقتٌن.
ب -إلى أي شخص تنتمً كل زمرة دموٌة؟
ت -ما هو الشخص الذي ٌستطٌع التبرع لألخر؟ علل إجابتك.
ث -كٌف ٌدعى كل واحد منهما؟
ماذا تستنتج من السؤالٌن  1و 2؟


-1
-2

-3

 التمرٌن  :31نأخذ قطع جلدٌة من الفأران من الساللة) ع( ومن الفأران الساللة )س (ونقوم بعملٌة زرع الجلد.
 -1أكمل الجدول ب'' قبول ''أو'' رفض''.
 -2ما هو المعٌار المستعمل ؟
 -3مادا تستنتج من االجابة االخٌرة؟

ع1
ع1
ع2
س1
س2

 التمرٌن:32


.I
-1
-2
-3

التمرٌن :34
تمثل الوثٌقة التالٌة رسما تخطٌطٌا لخلٌة فً حالة استجابة مناعٌة.
اكتب البٌانات المشار إلٌها بأسهم.
أذكر نمط االستجابة المناعٌة.
استخرج من الوثٌقة الدالئل التً تشٌر إلى حدوث استجابة مناعٌة.

خرج عٌسى ٌتجول فً أحد البساتٌن المزهرة فً أطراف المدٌنة
.II
ولما رجع إلى البٌت ظهرت علٌه بعض األعراض مثل:سٌالن األنف
والعٌنٌن والعطس المتتابع ٬اتصل عٌسى بالطبٌب المختص فً أمراض
الحساسٌة وأجري له اختبارات جلدٌة أفضت إلى وجود إصابة بالحساسٌة.
-1عرف الحساسٌة.
-2أذكر مثالٌن آخرٌن ألمراض الحساسٌة.
-3فً رأٌك ما سبب االختبارات الجلدٌة؟
-4تكلم باختصار عن آلٌة حدوث الحساسٌة.
-1كٌف ٌستطٌع الطبٌب أن ٌجنب عٌسى هذا النوع من الحساسٌة؟

ع2

س1

قبول كلً

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن :35التحق عمر فً ظل انتشار وباء أنفلونزا الخنازٌر الذي ٌتسبب فٌه فٌروس خطٌر هو H1N1
بعمله الجدٌد فً معمل خاص بطحن الدقٌق وبعد أسبوع من استئناف العمل ومن جراء تعرضه للغبار الناتج عن طحن الدقٌق ظهرت علٌه
األعراض التالٌة  :عطس مستمر ٬سٌالن مستمر لألنف  ٬احمرار العٌنٌن  ٬ارتفاع حرارة الجسم  ٬ضٌق فً التنفس  ٬فطلب عطلة لمدة ٌومٌن
وبعد اختفاء هذه األعراض عاد الستئناف العمل إال أن األعراض عادت للظهور مرة أخرى مما استدعى منه عرض نسفه على الطبٌب ظنا منه
اإلصابة بهذا الوباء فكانت نتائج الفحوصات و التحالٌل كما ٌلً:
ارتفاع عدد الكرٌات الدموٌة البٌضاء فً الدم  -ظهور أجسام مضادة من النوع  IgEفً مصله  -تقلص عضالت المسالك التنفسٌة.
 -1اشرح كٌف ٌتم الغزو الفٌروسً.
 -2كٌف تسمى هذه الحالة التً ٌعانً منها عمر ؟ وكٌف ٌتم التحقق منها مخبرٌا ؟
 -3اشرح طرٌقة ظهور هذه األعراض ؟
 -4قدم إجراءا وقائٌا و اقترح عالجا لهذا المرض.
 التمرٌن :36

 التمرٌن  :37وُ جد الجهاز المناعً أصال لمقاومة أي جسم غرٌب ٌخترق الجسم ٬لكن أحٌانا ٌقع انحراف فً وظٌفة الجهاز المناعً ٬فٌبدأ فً
مهاجمة بعض خالٌا الجسم مما ٌتسبب فً ظهور أمراض تعرف بأمر اض المناعة الذاتٌةٌ ٬عتبر مرض الداء السكري الفتً من أمراض
المناعة الذاتٌة.
ُتبٌن الوثٌقة التالٌة تطور نسبة السكر (الجلوكوز ) ٬عند طفل سلٌم و آخر مصاب بالداء السكري الفتً.
 -1حلل المنحنٌٌن.
 -2عرف مرض الداء السكري الفتً بناء على الوثٌقة المقدمة .
لمعرفة سبب مرض الداء السكر الفتً أنجزت تحالٌل نسٌجٌة على بنكرٌاس و بالزما طفل مصاب بهذا
المرض٬
و آخر سلٌم  ٬الوثٌقة التالٌة توضح نتائج التحالٌل.
 -3صف ماذا وقع فً معثكلة الطفل المصاب بالداء السكري الفتً.
 -4ما الفرق بٌن بالزما دم الطفل السلٌم و الطفل المصاب؟
 -5فسر سبب الداء السكري الفتً.

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

 التمرٌن:38

 التمرٌن :39

 -3ماهً المادة الغذائٌة المكونة للجسم المضاد؟

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية
-الحوصلة-

عٌن العبارات الصحٌحة و صحح الخاطئة منها:

.I
العبارات
 المتعضٌات المجهرٌة ال ترى بالعٌن المجردة وال تتواجد إال فً المٌاه الملوثة.
ٌ مثل الجلد حاجزا فٌزٌائٌا ٌمنع تسرب الجراثٌم إلى داخل الجسم .
 تؤثر عصٌة الكزاز على الجسم بإفراز السمٌن.
 الكرٌات اللمفاوٌة  Bهً المسؤولة عن االستجابة المناعٌة الخلطٌة.
 البلعمة وسٌلة دفاع فورٌة و غٌر نوعٌة.
تنتج الكرٌات اللمفاوٌة  Tمضادات األجسام للقضاء على مولد المضاد
ٌ تم إنتاج البلعمٌات على مستوى النخاع الشوكً.
 تتم البلعمة بواسطة الكرٌات البٌضاء مفصصة النواة فقط.

عرف و قارن :
.II
 (مضادات األجسام  -مولد المضاد ) (غٌر الذاتً – الذاتً) (التوكسٌن -االناتوكسٌن)( -لمفاوٌة بائٌة -لمفاوٌة تائٌة).

ص

خ

التصحٌح

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

.III

ما هً العبارة الصحٌحة؟

اتمم مأل الجدول مبٌنا الدور الوظٌفً لكل نوع من الكرٌات البٌضاء فً التصدي لمولدات المضاد.
.IV
الدور الوظٌفً
الكرٌة البٌضاء
بلزمٌة

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

لمفاوٌة  Tقاتلة

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

كرٌة مفصصة النواة

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

لمفاوٌة ذاكرة

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

.V
-1

انسب كل كلمة الى التعرٌف المناسب:

 -2صل بٌن المصطلح و تعرٌفه:

 تمارين المجال الثاني- -IIاالستجابة المناعية

.VI
 ٌحتوي محٌط اإلنسان على العدٌد من المتعضٌات الغرٌبة التً تشكل خطر على صحته وحٌاته.وتبحث هذه المتعضٌات عن أوساط مناسبة لنموها وتكاثرها. اذكرأنواع المتعضٌات المجهرٌة التً تعرفها؟ اعط مثاال لمتعضً مجهري مفٌد مبٌنا أهمٌته. ما هو الوسط األكثر مالئمة لنموها وتكاثرها؟ بدورها العضوٌة تقوم بدفاع عن نفسها أمام هذه المتعضٌات الغرٌبة باستخدام آلٌات متعددة .الحظ الوثائق التالٌة: -1أكمل بٌانات الوثٌقة ٬1ماذا تمثل هذه الوثٌقة؟ ما هً أهمٌته بالنسبة للجهاز المناعً؟
 -2بمجرد اختراق األجسام الغرٌبة للوثٌقة  1تستجٌب العضوٌة وفق الوثٌقة .2
 ضع بٌانات الوثٌقة .2 إلى أي خط دفاعً تنتمً؟ كٌف نسمً هذه الظاهرة؟ ما هً الظواهر التً تعقب اختراق الجسم الغرٌب؟ -3الوثٌقة  3عبارة عن عملٌة مهمة تحدث خالل الوثٌقة .2
 ماذا تمثل الوثٌقة 3؟ ما عالقتها بالخط الدفاعً فً الوثٌقة 2؟ ما هً الخلٌة المسؤولة عن العملٌة فً الوثٌقة 3؟ سم المراحل الممثلة بأحرف والبٌانات بأرقام فً الوثٌقة. ما هً ممٌزات هذه االستجابة؟ -4الوثٌقة  4تمثل تجربتٌن أجرٌتا لتحدٌد نوع ثالث من االستجابة التً تتمٌز بها العضوٌة.
 فسر نتائج التجربتٌن. ما نوع االستجابة المعٌنة فً كل تجربة؟ ما هً ممٌزاتها؟ إلى أي خط دفاعً تنتمً؟ حدد الخالٌا المسؤولة عنها . فسر التجربة  2برسم تخطٌطً توضٌحً. -5فً بعض األحٌان تأثر بعض العناصر غٌر الضارة فتولد استجابة ممثلة فً الوثٌقة .5
 كٌف تسمى هذه العناصر الغٌر ضارة؟أذكر أمثلة عنها. اشرح آلٌة هذه االستجابة من الوثٌقة .5 ما نوع االستجابة المناعٌة فً هذه الحالة؟كٌف ٌطلق علٌها؟ -6بعد اإلصابة ٌقدم الطبٌب للمرٌض حقنتٌن متتالٌتٌن.
 -حدد الحقنتٌن.وما الهدف منهما؟ قارن بٌنهما فً جدول.

 تمارين المجال الثالث-انتق ال الصف ات الوراثية


-1
-2
-3
-4
-5

التمرٌن ٌُ :1مثل الرسم المقابل رسما تخطٌطٌا لجانب من جهاز حٌوي هام فً
حٌاة اإلنسان.
ضع عنوانا مناسبا للرسم.
أنسب البٌانات المناسبة ألرقام الرسم.
سم الجهاز الممثل فً الشكل .فٌما تتمثل أهمٌته؟
ما هً المراحل الالزمة للحصول على العنصر 5؟ ما هً ممٌزاته؟
فً أي ٌوم أخذت الصورة للعنصر 5؟ كٌؾ تسمى الظاهرة المقصودة؟ فٌما
تتمثل؟

 التمرٌن :2
 تمثل الوثٌقة  -1-رسما تخطٌطٌا للجهاز البولً التناسلً عند اإلنسان البالػ. -1اكتب بٌانات الرسم.
 -2ما هً األعضاء المكونة للجهاز التناسلً؟
 -3ما هً األعضاء المشتركة بٌن الجهاز التناسلً و الجهاز البولً ؟
 -4الى أي جهاز ٌنتمً العنصر 10؟
 -5ما الفرق بٌن المنً والسائل المنوي ؟
 -6انطالقا من الرسم المقابل أذكر بالترتٌب العناصر المشكلة لمسار حركة النطاؾ باتجاه الوسط
الخارجً.
 تمثل الوثٌقة  -2-صورة باألشعة السٌنٌة ألحد األجهزة التناسلٌة عند االنسان . -1ما هو الجهاز التناسلً المعنً؟
 -2انجز رسما تخطٌطٌا تبٌن فٌه نفً الجهاز التناسلً مع مختلؾ البٌانات.
 -3الصورة ال تبٌن أحد العناصر األساسٌة لهذا الجهاز.
أ) ما هو هذا العضو؟ ماذا ٌمثل؟
ب) ماهً مكوناته؟
ت) ماهً أهمٌته؟

الوثٌقة-1-

الوثٌقة -2-
 التمرٌن ٌ :3مر الجهاز التناسلً للمرأة البالؽة بمجموعة من التؽٌرات الدورٌة أي تتكرر كل فترة زمنٌة ٬تعرؾ
مجموع هذه التؽٌرات بالدورة الشهرٌة ٌ٬رافق هذه التؽٌرات ٬تؽٌر فً درجة حرارة الجسم ٌ٬مثل المنحى التالً ٬تؽٌر درجة حرارة جسم المرأة خالل
دورة شهرٌة كاملة.
 -1حدد درجة حرارة الجسم فً:
الٌوم األول من الحٌض.الٌوم الثامن من الدورة الشهرٌة.الٌوم الخامس عشر من الدورة الشهرٌة.الٌوم السابع و العشرٌن من الدورة الشهرٌة. -2ما هً الظاهرة التً تمت فً الٌوم الثالث عشر من الدورة الشهرٌة ؟ ماهً أهمٌتها؟
 -3هل ٌمكن االستفادة من قٌاس درجة الحرارة عند المرأة المتزوجة كما هو مبٌن فً الوثٌقة السابقة ؟وضح.

 التمرٌن  :4أكمل الفراؼات فً النص التالً بما ٌوافقه من الكلمات التالٌة:
الكلمات :االنقسامات ملقحة -االلقاح -جنٌنا -اندماج -البوٌضة -األبوٌن -صبؽً.
النص  :إن ظاهرة  ...........ظاهرة حٌوٌة ٌتم فٌها ..........نواة النطفة مع نواة٬....................فتنتج بٌضة  ..........بها  2ن ٬ .......تدخل بعد
ذلك فً سلسلة من .............الخلوٌة تعطً فً النهاٌةٌ……….شبه..........
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 التمرٌن :5تتكاثر الحٌوانات الثدٌٌة تكاثرا جنسٌا ٬تمثل رسومات الوثٌقة التالٌة مراحل ظاهرة حٌوٌة تسمح فً النهاٌة بالحصول على كائن
جدٌد.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

رتب الرسومات حسب تسلسلها الزمنً وضع عنوان مناسبا لكل مرحلة.
ماذا تمثل العناصر س ٬ص ٬ع ٬م ؟
ما هو الشكل الناقص فً الصورة  7مع مختلؾ البٌانات؟
اعط عنوان مناسبا للوثٌقة.
عرؾ هذه الظاهرة مع ذكر الهدؾ منها ؟
إذا علمت ان الكائن الناتج ٌتمٌز بصٌؽة صبؽٌة 2ن= 60حدد حٌنئذ الصٌؽة الصبؽٌة ل:
الشكل...................:6
الشكل .............:5
ضع رسما مكبرا للعنصرٌن م و ع مع مختلؾ البٌانات الالزمة.


-1
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-5
-6
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التمرٌن :6أعد كتابة العبارات السابقة فً الجدول المقابل:
مقر إنتاج النطاؾ.
مقر دم الحٌض.
ٌُنتج بنظام دوري.
ٌكون وظٌفٌا من سن البلوغ إلى سن الٌأس.
ٌنتج بوٌضة واحدة فقط فً كل ٌ 28وما.
تكون وظٌفٌة من سن البلوغ إلى الموت.
ٌُنتج البوٌضات.
مقر تطور الجنٌن.

-7

 التمرٌن  :7كل خلٌة تنتج من خلٌة سابقة لها ٬فتأتً مشابهة لها تماما ٬اخذت عناصر الوثٌقة المقابلة من خلٌة كبد
إنسان.
 -1سّم عناصر الوثٌقة ٬ثم ضع عنوان مناسب لها.
 -2أحسب عدد هذه العناصر ثم ضعها فً صٌؽة رٌاضٌة.
 -3عند دراسة خالٌا الرئة و خالٌا العظم و خالٌا الكبد عند اإلنسان  ٬تم الحصول على نفس النتائج المسجلة
فً الوثٌقة  ٬ماذا ٌمكنك أن تستنتج من هذه الدراسة.
 -4هل الوثٌقة أخذت من ذكر أم أنثى ؟ علل إجابتك.
 -5بٌّنت األبحاث الطبٌة عند بعض األفراد أن عدد العناصر الموضحة فً الوثٌقة ٌزٌد عن العدد المُبٌن
بواحد.
أ) كٌؾ نسمً هذه الحالة المرضٌة ؟
ب) ما هو سبب هذا الشذوذ؟
 التمرٌن . :8للتعرؾ على المبادالت التً تتم بٌن دم األم و دم الجنٌن بتدخل المشٌمة نقترح علٌك الجدول التالً ٬أعد رسم الجدول مع رسم
فً كل خانة السهم المناسب.
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 التمرٌن :9

 بٌضة ملقحة إلقاح خصٌة مبٌض نطفة بوٌضة مشٌج صبؽً-المناسل
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 التمرٌن  :10الٌك الصورتٌن التالٌتٌن لخلٌتٌن جنسٌتٌن لدى االنسان.
 -1تعرؾ على كل واحدة منهما .من المسؤول عن انتاجها؟
و هل هً مشٌج ذكري ام أنثوي؟
 -2ما نوع االنقسام المسؤول على تشكلها؟

الخلٌة-2-
....................................................................................................................-

الخلٌة -1-
 ..................................................................................................................-

 -3الٌك مجموعة من العبارات انسب كل واحدة الى الخلٌة الجنسٌة المناسبة.
العبارات
 انتاج الخالٌا كثٌر (  100ملٌون فً الشهر). انتاج الخالٌا قلٌل ( 1فً الشهر). انتاج مستمر. قطرها  100مٌكرون. قطرها  60مٌكرون. تتحرك بواسطة سوطها. تتحرك بواسطة تقلصات الجهاز التناسلً (ثابتة). ال تحتوي مواد للحركة. تحتوي الخلٌة على مواد مؽذٌة. تحتوي على نواة -هٌولى -ؼشاء هٌولً.-4
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)

الٌك الصورة التالٌة لمحتوى نواة احدى الخلٌتٌن المذكورة اعاله.
ماذا تمثل الصورة؟
ماهً العناصر المكونة لها؟
ما هً المعاٌٌر المستعملة لترتٌبها؟
الى أي خلٌة ( -1-أم  )-2-تنتمً هذه الصورة؟ علل.
هل ٌوجد نوع آخر من الصور ٌمكن التقاطه لنفس الخلٌة؟ اشرح.
للحصول على فرد جدٌد .ما هً الظاهرة الضرورٌة لذلك؟ ما هو جنس هذا الفرد أذا
استعملنا خلٌة الصورة؟
اعتمادا على السؤال السابق اكمل الشكل التالً.
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التمرٌن:11
ما هً الصبؽٌات؟ ما هً ممٌزاتها؟
.......................................................................................................
أٌن تتواجد و متى تظهر بوضوح؟
.......................................................................................................
كٌؾ تتواجد الصبؽٌات فً الخالٌا؟ ماذا تشكل بذلك؟ ما هً المعاٌٌر المستعلة للحصول على ذلك؟
.......................................................................................................
بماذا ٌعبر عنه فً النطاؾ -الخالٌا الجرٌبٌة -الخالٌا الكبدٌة -كرٌات الدم الحمراء -البلعمٌات؟
.......................................................................................................
على أي زوج ٌتجلى االختالؾ بٌن الذكر و األنثى؟
.......................................................................................................
ما هو عدد الصبؽٌات الذي تعبر عنه ن و 2ن؟
.......................................................................................................
ما هً أنواع األمشاج؟
.......................................................................................................
من بٌن األبوٌن من المسؤول عن تحدٌد جنس الجنٌن؟ لماذا؟
.......................................................................................................
أثناء دراسة الطابع النووي ل  3أنواع من الخالٌا لدى ذبابة الخل حصلنا على الوثٌقة (.)1

 التمرٌن :12
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التمرٌن  :13الطابع النووي فً الوثٌقة لشخص مصاب.
كٌؾ تدعى العناصر المؤلفة لهذا الطابع ؟
حدد الصٌؽة الصبؽٌة لهذا الفرد ؟
هل هو ذكر ام انثى؟ علل اجابتك ؟
فٌما ٌتمثل الخلل الذي ٌظهره هذا الطابع النووي والذي ٌمس والدة 1000/؟
ما سبب هذا الخلل؟
كٌؾ ٌدعى هذا المرض؟
اذكر بعض أعراض هذا المرض.
بما تنصح المقبلٌن على الزواج لتفادي هذا النوع من اإلصابات؟

 التمرٌن :14
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 التمرٌن:15

 التمرٌن:16
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 التمرٌن  :17لقد لوحظ فً مجتمعنا خالل السنوات األخٌرة ارتفاع نسبة ظهور أشخاص ٌتمٌزون بصفات وراثٌة خاصة ٌطلق علٌهم اسم
المنؽولٌٌن .

الوثيقة1

الوثيقة2

الوثيقة 3
لقد دلت األبحاث الطبية أن ظهـور الفرد المنغولي يتعلق بالزواج
المتأخر للمرأة عادة ،كما أنه يمكن استكشاف هذه الحالة مبكرا في
بداية الحمل و ذلك باستعمال تقنيات طبية خاصة لكن ال يوجد حل
آخر لألمهات اال االجهاض
-1
-2
-3
-4

نمط نووي أ

نمط نووي ب

بما ٌتمٌز النمط الوراثً للمنؽولٌٌن؟ كٌؾ نسمً ذلك؟
حـدد سبب الخلل المتسبب فً ظهور الصفات الممٌزة للفرد المنؽولً .ماهً هذه الصفات؟
حدد جنس هدا الشخص .مع التعلٌل .
اقترح بعض االحتٌاطات الوقائٌة لتجنب حدوث هذه الظاهرة .
 التمرٌن  :18توضح الوثائق التالٌة بنٌات خاصة ل 3أشخاص.

الشخص-1-

الشخص-2-

 -1ماذا ٌمثل كل شكل؟ ....................................................
 ما هً هذه البنٌات الخاصة؟ .................................................... ما هو دورها؟ .................................................... ما هً الخاصٌة التً ٌعتمد علٌها فً ترتٌبها؟ .................................................... -2حدد جنس كل شخص .علل ....................................................
 -3هناك شخصان لٌسا عادٌٌن.
 من هما الشخصان؟ .................................................... بٌن كٌؾ تعرفت على ذلك.................................................... . ما نوع الخلل الذي ٌعانً منه كل شخص؟ .................................................... اشرح كٌفٌة حدوث هذا الخلل مدعما اجابتك برسم تخطٌطً واحد.................................................... . -شخص مرض كل واحدا و قارن بٌن أعراضهما فً جدول.
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 تمارين المجال الثالث-انتق ال الصف ات الوراثية

 التمرٌن :19اكمل ما ٌلً بما ٌناسب.
 تظهر على األبناء..............جسمٌة تشبه صفات ..............و هذه األخٌرة التً تنتقل من جٌل إلى آخر هً  ٬..............أما الصفة التًٌكتسبها الفرد من..............أو نتٌجة بعض..............و ال تنتقل عبر األجٌال فهً صفة ؼٌر ...............تدعى . ..............
 ٌوجد البرنامج المسؤول عن نقل الصفات الوراثٌة إلى األبناء داخل . .............. تتمثل الدعامة الوراثٌة لنقل الصفات على مستوى النواة فً ٬..............إذ أن كل جزء منها..............عن صفة وراثٌة معٌنة ٬عددالصبؽٌات عند اإلنسان ٬..............نصفها ٌرثه من  ..............والنصؾ اآلخر ٌرثه من ..............عن طرٌق  ..............التً ٌكون عدد
صبؽٌاتها  ..............أي ...............
 تنقل الصبؽٌات  ..............و .....................عبر األجٌال. ٌعتبر التعرض لإلشعاعات كاإلشعاع  ..............و ؼٌره سببا فً حدوث اختالل على مستوى الصبؽٌات ٌنجر عنها ..............تنتقل ..............عبر األجٌال .
 ٌرفع .......................احتمال ظهور األمراض الوراثٌة التً قد تكون  ..............عند اآلباء..I
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
.II
-1
-2
-3
-4
-5
-6
.III
-1
-2
-3

 التمرٌن:20
الٌك شجرة النسب لعائلة "س" ندرس فٌها وراثة عامل رٌزوس.
عرؾ عامل الرٌزوس.
ما معنى  Rh+و .Rh-
اذكر قوانٌن نقل الدم بالنسبة للرٌزوس.
ماذا ٌنجر عن عدم مراعاتها؟ مثل الظاهرة فً رسم تخطٌطً.
عرؾ شجرة النسب .فٌما تتمثل أهمٌتها؟
ماذا تستنتج من هذه الشجرة من النسبة لصفتً Rh+
و  .Rh-علل.
اكمل هذه الشجرة.
بعد الزواج حملت األم من االبن  1الذي ولد بسالمة ٬لكن بعد سنتٌن أرادت الحمل من جدٌد فاستشارت بطبٌب مختص الذي وصؾ لها
بعض الهرمونات المولدة ٬فحملت األم بتوأمٌن ٬إال أن بعض الفحوصات بٌنت أن أحد التوأمٌن مصاب بتشوهات خلقٌة
خطٌرة و ٌجب اجهاضه لسالمة الثانً و سالمة األم.
هل التوأم حقٌقً؟ علل بطرٌقتٌن.
بٌن كٌفٌة حدوث هذه الظاهرة .دعم برسم .من النص ما هو سببها؟
ماذا حدث فً الحمل األول؟
استنتج سبب تشوه الجنٌن.
فً ماذا تتمثل الخطورة بالنسبة لألم .الى ما ٌؤدي ذلك بالنسبة لها وبالنسبة للجنٌن الثانً؟ اشرح.
اذكر نصٌحتٌن للمقبلٌن على الزواج و المرأة الحامل.
نتٌجة "الهٌكوؼرافٌا"
أثناء الحمل األول اختلطت األحوال بٌن ابن العائلة "س" و ابن عائلة أخرى "ع" ٬فقام األطباء بتحالٌل دموٌة لكلتا الطفلٌن وكذلك أبوٌهما اال
ان بعض التحالٌل ضاعت ٬فاستعان األطباء بالوثائق التالٌة.
اكمل الوثٌقتٌن.
ماذا تستنتج بالنسبة لوراثة الزمر الدموٌة؟
ساعد العائلتٌن على اٌجاد ابنٌهما علما أن االبن "س" ٌمكنه التبرع بدمه لالبن "ع" و ألبٌه( .بالشرح)
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-1
-2
-3
-4
-5

 التمرٌن  - :21الٌك شجرة نسب النتقال صفة الصلع.
هل هذه الصفة قاهرة أم مقهورة؟ علل.
من األكثر إصابة اإلناث أم الذكور؟ (أحسب)
هل لهذا المرض عالقة بالجنس؟
ما هو الصبؽً الملموس؟ علل.
علل عدم إصابة األنثى "س" و اصابة األنثى "ع".

-1
-2
-3
-4

 الٌك شجرة نسب النتقال صفة األصبع السادس.هل هذه الصفة قاهرة أم مقهورة؟ علل.
من األكثر إصابة اإلناث أم الذكور؟ (أحسب)
هل لهذا المرض عالقة بالجنس؟
ما هو الصبؽً الملموس؟ علل.

 التمرٌن  :22إليك الىثيقت .10
-1أكمل الفساغاث بىضع العدد الصبغي  ،علما أوه ال وجىد لشروذ صبغي.
-2ماذا يعىي مصطلخ شروذ صبغي و ما يتستب عىه ؟
-3ما هي الظاهسة التي تسمخ بإوتاج األمشاج ؟
-4قصد دزاست مسادل الظاهسة ) س ( مه الىثيقت 01أوجزوا الىثيقت02
 عسف الظاهسة س  . زتب مسادل الىثيقت  02مع عىىوتها  . ما الهدف مه الظاهسة س ؟  ددد ثالث أوجه اختالف بيه العىصسيه  0و .2 -أذكس مسادل تشكل العىصس  1بدون شسح.

 التمرٌن :23
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