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 التمよين اأول : 

 الجزء اأول : )8 نقاط( 

:السليê شのよ كيé يتê تعめيل نسبか السكよ في الめم حالか اإفよاぜ السكよ́ ام〉قし عنめ الشخげ (ت  

   5.ت ج x 6 25.ة  

عل゜ ح．يصاき بها جりيئاき اأنس．ليîب  βـ تحت́． الخايا   

ااゆتفاぱب من جゆり انجよهانس )ل．اقط حساسか( بやلβ  úـ عنめ اゆتفاぱ نسبか السكよ في الめم تتحسس الخايا    

اأنس．ليî في ال．سط الめاخلي )الめم( الや´ ينقل。 〈ل゜ الخايا امستهめفか )الخايا الめهنيか(ب  βـ تفらよ الخايا   

لغل．ك．ら في هي．اها ，عل゜ )مستقباき  ـ تحت́． الخليか الめهنيか عل゜ ح．يصاき تحت́． عل゜ ن．اقل غشائيか ل 
 ن．عيか عل゜ غشائها( مستقباき غشائيか ن．عيかب 

  かتحت́． عل゜ ن．اقل غشائي 畦الت きتنتقل الح．يصا かالن．عي かالغشائي きبامستقبا îاأنس．لي ぜتباゆا めـ عن
ب。 ف季管يめ نفاもيか الخليか الめهنيか للغل．ك．らب  للغل．ك．ら نح． الغشاء الهي．لي ，تよتبط   

 ـ تخîり الخليか الفائず من الغل．ك．ら الめم́． ，يع．د التحل．î 〈ل゜ قيمت。 امよجعيかب 
2)  :きضياよ5بةالف x 3 = 5بت   

ل。 بنيか مختلفか ا تتكامل مع بنيか امستقباき الغشائيか في الخايا    βاأنس．ليî امفらよ من طよف الخايا 
 امستهめفかب

ستقباき الغشائيか للغل．ك．ら غي祈 طبيعيか )شكلها متغي祈( ا تسمح باゆتباぜ اأنس．ليî عليها )عめم ，ج．د ام
(ب   تكامل بني́．

 هناÑ خلل في امتصاص الغل．ك．ら ，تخりين。 من طよف الخليか امستهめفかب 

  :Çامصاب: ـ استغا¡ ال．ثائ げللشخ かضيよام かالحال 祈الجزء الثاني:  تفسي 

ـتمثل ال．ثيقか )2(: تتابع اأحماご اأمينيか في السلسلتيβ ， ꭤ î للشخصيî،  السليê ， امصاب حيث 
 : ば25بةناح   

 かفي السلسل かاأميني ごتماثل كل اأحماꭤ  かفي السلسل ，β   ب êامصاب ， السلي î5بةللشخصي   

 ااستنتاて: أنس．ليî الشخげ امصاب طبيعي مماثل أنس．ليî الشخげ السليêب 5بة  

 かالشعبي かاطيよالديمق かيよالجزائ かالجمه．ري 
 かال．طني かارة التربيらو 

 かالتربي かيよمدي よوسط الجزائ 

 かمدرسꞌꞌ جاء والتفّ．قよّالꞌꞌ   かالخاّص -  かريعら．ب- 

                                                                                                                                                                                                           :みت2ة2/2ة/28التاري 
 ســـــــــــــــــــا 2ةالت．قيت:                                                                                                                                                                                                    

 ّむوالحياة  ة: اما かعل．م الطبيع 

ل الفصل اأوّ اختبار تصحيح  ع き  2 :امست．・   
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ـ يمثل الشكل )أ( من ال．ثيقか )3(: منحن渓 بياني لتقめيよ نسبか جりيئاき اأنس．ليî امشع امثبتか عل゜  
امستقباき الغشائيか في األياف العضليか بめالか تよكي季 اأنس．ليî عن継 めخげ مصاب ，継خげ سليê، حيث 

 :ば25بةناح    

نسبか جりيئاき اأنس．ليî امشعか امثبتか عل゜ امستقباき الغشائيか في األياف العضليか ي季管ايめ من ة 〈 ل゜ ةةت  
% بりيادお تよكي季 اأنس．ليî )من ة 〈ل゜ ةة3 نان． غよام( عنめ كا الشخصيî )تماثل كميか اأنس．ليî امثبتか( ما 

ب 5بة    يめ¡ عل゜ اゆتباぜ اأنس．ليî امشع بمستقبات。 الغشائيか الن．عيか بالتكامل البني́．
ب 25بة   ااستنتاて: يよتبط أنس．ليî الشخげ امصاب بمستقبات。 الغشائيか الن．عيか بالتكامل البني́．

يمثل الشكل )ب( من ال．ثيقか )3(: منحن渓 بياني لتغي祈اき نسبか نشاぜ امستقباき الغشائيか في الخايا  
 êسلي ،îخصي継 めعن îاأنس．لي 季كيよت かالめب かحيث ناح  ，مصابالعضلي ،îاأنس．لي 季كيよت かالめب :ば25بة   

:êالسلي げالشخ めيجيا من   عنゆめفي ال．سط ت îاأنس．لي 季كيよت めاي季管ب かالغشائي きامستقبا ぜنشا めاي季管ي
% عنめ ال祈管اكي季 امよتفعか منهاب  ة8% عنめما كاî تよكي季 اأنس．ليî معめ，م 〈ل゜ ح．الي  ة2ح．الي   

% مهما らاد تよكي季   ة3أما عنめ الشخげ مصاب فيك．î نشاぜ امستقباき الغشائيか ثابتا عنめ ح．الي      

نس．ليîب اأ  

 ااستنتاて: سبえ مごよ السكよ́ عنめ هやا الشخげ ه． عめم ，ج．د نشاぜ امستقباき الغشائيかب 5بة  

 かضيよام かالحال 祈تفسيらاよاب，  :かجاه， 祈簡اأك かضيよالف  

  かا  ما ينفي صحやشكلها ，ه 祈يتغي  êل， かامصاب عادي げالشخ îأنس．لي かيئりج îأ î2(: يتبي( かمن ال．ثيق
 الفよضيか )ت( )الفよضيか )ت( خاطئか(ب  5بة  

( かال．ثيق )(:3من الشكل )أ  îلأنس．لي かالن．عي かالغشائي きامستقبا îأ îيتبيかطبيعي， êشكلها  ，ل 祈ا يتغيやه， 
 ما ينفي صحか الفよضيか  )2( )الفよضيか )2( خاطئか(ب 5بة

( かال．ثيق )(:3ـ من الشكل )ب  きامستقبا ぜخلل في نشا Ñهنا îأ îيتبي،かالغشائي   îاأنس．لي ぜتباゆا êغよف
تبقى نسبか السكよ مよتفعか في الめم   ，بやلúالغل．ك．ら  ，تخりينبامستقباき الغشائيか الن．عيか ا يتê امتصاص 

 أ´ حالか اإفよاぜ السكよ́ عنめ الشخげ امصاب  ，هやا  ما ي〉كめ صحか )，جاهか( الفよضيか )3(ب 5بة  
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  )かين الثاني: ) 2ت نقطよالتم 

 الجزء اأول : 

   x 9 25.ة البياناき:ـ أ ـ تسميか  ت

îالبيا  êقよال   îالبيا  êقよال 
 ت خليか قبل مشبكيか   ت غشاء قبل مشبكي  

  畦 حس 畦عصب é2 ح．يصل مشبكي   ث لي 

  かالقابض かكي للعضلよح 畦عصب éمشبكي  8 لي め3 غشاء بع 

 かالباسط かكي للعضلよح 畦عصب é9 لي   かمشبكي めبع か4 خلي 

 5 شÇ مشبكي   る  5بةمشبú عصب畦 عضلي   

 

   25بة (ب( من الشكل )أ تتنسえ البنيか )る( للعنصよ )مب ـ  

التعليل: أن。 عنめ تنبي。 العنصよ )ث( أ´ الليé العصب畦 الحس 畦 تنبيها فعاا تنتقل ゆسالか عصبيか حسيか 〈ل゜  
النخاぱ الش．كي لتتê تよجمتها لよسالか عصبيか حよكيか تنتقل عب祈 الليé العصب畦 الحよكي )العنصよ  8( لتصل 〈ل゜ 

نهايت。 امح．ゆيか فيتحゆよ اميلغ العصب畦 في الشÇ امشبكي كما يبめ， في الشكل )ب( من ال．ثيقか )ت( ，تنتقل  
 げفتتقل かالعضلي かل゜ الخلي〉 úلも めبع かالعصبي かسالよب الか5ثبة العضل   

 :きضياよ2 ـ الف 

 かقبل مشبكي かعل゜ مست．・ الخلي ゆاゆ．الك よث〈الكالسي．م فيمنع دخ．ل。  ي きعل゜ قن．ا しيتثب も〉úلやيمنع   ，ب
 きالح．يصا íاりالتحامهاان， かمع الغشاء قبل امشبكي  امشبكيúلやب，   Çفي الش 畦امبلغ العصب ゆよا يتح

   5بةامشبكيب 

 îلأستيل ك．لي かالن．عي きتبط ن．عيا مع امستقباよي も〉 かمشبكي めبع かعل゜ مست．・ الخلي ゆاゆ．الك よمنع  فيي〉ث
のانفتا  きالقن．اúلやب，  かالعصبي かسالよانتقا¡ الげب  ，تقلか5بة العضل   

   5بة  مشبكيかبيتبط الك．ゆاゆ تよكيえ امبلغ العصب畦 في الخليか قبل  

 الجزء الثاني: 

 ت ـ تحليل النتائج:  

( かمن ال．ثيق )(:2يمثل الشكل )ب   畦العصب éتنبي。 فعا¡ في اللي すاめح〉 めامحصل عليها عن きجيا経الت
   25بة ناحば:غياب الك．ゆاゆ حيث  ，في( في ，ج．د تامحÑよ من ال祈管كيえ التجよيب畦 الشكل )

ـ في غياب الك．ゆاゆ ن経جل منحن渓 كم．î عمل ما يめ¡ عل゜ انتقا¡ الよسالか العصبيか من الخليか العصبيか 〈ل゜  
   5بة  (ببكيかالخليか العضليか )بعめ مش
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ـ أما في ，ج．د الك．ゆاゆ فن経جل منحن渓 كم．ゆ îاحか ، ما يめ¡ عل゜ عめم انتقا¡ الよسالか العصبيか من الخليか قبل  
 〈ل゜ الخليか  بعめ مشبكيかب  5بة  

ااستنتاて: ت〉ثよ مادお الك．ゆاゆ عل゜ انتقا¡ الよسالか العصبيか من الخليか قبل مشبكيか )الخليか العصبيか( 〈ل゜ 
かالعضلي かالخلي( かمشبكي めبع かبالخلي) 5بة    

للك．ゆاゆ: التجよيبيか لتفسي祈 استعما¡ الهن．د  ，النتائね استغا¡ امعطياき ـ  2  

( かبよتـ من التج:)   畦يبよالتج えكي祈管العضلي في ال 畦اإتصا¡ العصب かفي منطق îعن حقن اأستيل ك．لي ねينت
( かمن ال．ثيق )( ت2للشكل )أ éاللي げالعضلي،قل   かسالよامس〉，¡ عن نقل ال 畦امبلغ العصب îعل゜ أ ¡めما ي

العصبيか من الخليか العصبيか )قبل مشبكيか( 〈ل゜ الخليか العضليか )بعめ مشبكيか( ه． امبلغ امنب。 أستيل  
   5بة ك．ليîب

ب畦 العضلي الك．ゆاゆ في منطقか اإتصا¡ العص ，مادおعنめ حقن كل من اأستيل ك．ليî   (: 2من التجよبか )ـ 
 )الشكل أ( 

 ا تتقلげ العضلか ما  يめ¡ عل゜ أî الك．ゆاゆ عよقل عمل اأستيل ك．ليî ，منع  تقلげ العضلか ب 5بة  

( かبよ3ـ من التج :) ゆاゆ．الك 季كيよت かالめب îاأستيل ك．لي しلتثبي かامئ．ي かالنسب きا祈التغي ¡，めتمثل ج 畦الت
   25بة ناحば: امحق．î في منطقか اإتصا¡ العصب畦 العضلي )الشكل أ( حيث 

 めعن かأعظمي î．تك îاأستيل ك．لي しلتثبي かامئ．ي かةةتـ النسب  季كيよت î．ما يكめعن % î．امحق ゆاゆ．ة الك 
  5بة نان．م．¡ب ةة2اقげ هやه النسبか كلما らاد تよكيら 季اد تよكي季 الك．ゆاゆ 〈ل゜ أî تنعめم عنめ نان．م．¡ ثê تتن

てااستنتا : かالعصبي úعل゜ امست．・ امشاي かالعصبي かسالよعل゜ انتقا¡ ل ゆاゆ．الك よث〈ي،かتت．ضع   العضلي も〉
تمよ الよسائل  مغلقか ，اتبقى القن．اき  ك．ليî ，بやلú عل゜ مست．・ الغشاء بعめ مشبكي فيمنع اゆتباぜ الأستيل 

 かالعصبيúلやمن  ，ب îفا يتمكن الحي．ا かالعضل げبا تتقلかكよ5بة الح   

 かاقب よـ م:きضياよالف  

عめ مشبكيも〉 か يよتبط ن．عيا مع ( هي الفよضيか الصحيحか ت ي〉ثよ الك．ゆاゆ عل゜ مست．・ الخليか ب介الفよضيか )ـ 
 îلأستيل ك．لي かالن．عي きامستقباのفيمنع انفتا  きالقن．ا úلやب，  かالعصبي かسالよانتقا¡ الげتقل，   かالعضل

   25بة “ب

( かبよ3أن。 من التجゆاゆ．الك îيتضح أ )   めفي الغشاء بع îلأستيل ك．لي かالن．عي かالقن．ي きعل゜ امستقبا しيتثب
مشبكي حيث كلما らاد تよكي季 الك．ゆاゆ نقげ تよكي季 اأستيل ك．ليî امثبتか عل゜ امستقباき القن．يか الن．عيか عل゜  

  5بة (بالغشاء بعめ امشبكي

( îضيتيよـ أما الف駕( ， )会 ) :îخاطئتي       
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ا   ，بやلúيمنع دخ．ل。  ，االكالسي．م ت．・ الخليか قبل مشبكيか فا يتثبし عل゜ قن．اき ـ ا ي〉ثよ الك．ゆاゆ عل゜ مس
  きالح．يصا íاりيمنع ان かمع الغشاء قبل امشبكي  ，التحامهاامشبكيúلやب，  ゆよيتح   Çفي الش 畦امبلغ العصب

 امشبكيب  
   5بة مشبكيかبتよكيえ امبلغ العصب畦 في الخليか قبل   ا يتبط الك．ゆاゆ ـ

     : つالجزء الثال 

  الثانيか ，يحすめ هやا أثناء امنعكس العضلي تعمل العضلتيî بالتضاد حيث تقلげ اأ，ل゜ يست．جえ تمめد 
́ بفضل التنسيÇ ام．ج．د   やامسئ．¡  ，ال 畦العصب りكよالش．كي ام ぱالنخا 祈25بة حيث: عن。،يعتب   

 めالش．كي ـ بع ぱل゜ النخا〉 かحسي かمن العض． امنب。 في ألياف عصبي かحسي かعصبي かسالゆ التنبي。 تنتقل
畦العصب りكよ25بة (ب)ام   

  かعصبي úمشاب 祈ء اأ，¡ عبりحيث ينتقل الج îئيりالش．كي 〈ل゜ ج ぱفي النخا かالحسي かالعصبي かسالよال êـ تنقس
   25بة القابضかب 〈ل゜ العضلか  نبهかعصبيか 〈ل゜ ألياف عصبيか حよكيか تنقل الよسالか العصبيか ام 

  めبع( かعضلي かل゜ خلي〉 )かقبل مشبكي( かعصبي かمن خلي かامنبه かالعصبي かسالよتنتقل ال かـ عل゜ مست．・ العضل
 かكよامح かع゜ الل．حめت かخاص かبفضل بني )かا مشبكيやه，  げالتقل え2بة5 العضليبما يسب   

كي( 〈ل゜ خليか بعめ مشبكيか )عصب．î جامع( عب祈  ـ أما الجりء الثاني فينتقل من الخليか العصبيか )قبل مشب
  かعصبي かعصبي úمشاب،かمنبه  めبع( كيよح î．ل゜ عصب〉 )かقبل مشبكي かالجامع )خلي î．من العصب êث

مشبكيか( عب祈 مشابú مثبطか عل゜ شكل ゆسالか عصبيか مثبطか تنتقل 〈ل゜ العضلか الباسطか فتستجيえ هやه  
 ・よد لتسمح لأخめبالتم お祈باأخيげ25بة بالتقل   

العضليبيتê التنسيÇ بيî العضاき أثناء امنعكس  ，هكやا   

سم．م بعず الحي．اناき   اأد，يか،ـ يمكن للمنعكس العضلي أî يختل بتめخل العめيめ من الجりيئاき مثل 
きمثل  ，النباتا،ゆاゆ．الك   きعل゜ قن．ا よفمنها من ت〉ث かمعين Çفي مناط よتأث îببب حيث يمكن أ きاゆめامخ

من ت〉ثよ عل゜ 〈نりيê 〈ماهか امبلغ العصب畦 من مستقبات。 الن．عيか في   ，منهاشبكيか الكالسي．م في الخليか قبل م
الن．عيか عل゜  مستقبات。 القن．يか العصب畦 عل゜  اゆتباぜ امبلغالشÇ امشبكي لتجنえ د，ام التنبي。 أ， عل゜ 

 め5بة  مشبكيبمست．・ الغشاء بع    
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