
الظواھر الجیولوجیة الخارجیة

:1التمرين 
إزالة العناصر غیر الخاضعة للدراسة وأھمھا المواد العضویة والكربوناتیة والطینیة-1
التعرف على طبیعة عامل النقل وقوتھ-2
%70تحلیل: عدد الحبیبات المستدیرة غیر الالمعة یساوي -3

و الریاح وبالتالي فالرمل ھو ریحياستنتاج: عامل النقل األساسي ھ
:2التمرين

ـ طیة1
D E F GوA B Cـ مكان التنافر الزاوي بین الطبقات2

ـ مثالین للمستحاثات الطبقاتیة: ثالثیات الفصوص وأمونیتات.3

طبیعتھا الصخرية(رمال)،محتواھا االستحاثي(قنافد البحر Aـ تحلیل الجدول: الطبقة4
الغالصم) اذن وسط ترسب عبارة عن وسط ساحلي.وصفائحیات 

أفقیا في المقطع ألنھا تعرضت للحث.Cعدم استمرار الطبقةـ5
: اما ترسبتا وأزيحتا بواسطة الحث أو لم تترسبا Yفي المنطقةBوAغیاب الطبقتین-

Yفي المنطقة
.YوXنفس العمر في المنطقتینCللطبقة

ـ نفس الخصائص الصخرية(رصیص و سجیل)الستحاثي(سیراتیت)نفس المحتوى اـ6
:3التمرين

ـ1
المستحاثات التي تمیز أراضي الحقب األول. ثالثیة الفصوص، الكونیاتیت-
المستحاثات التي تمیز أراضي الحقب الثاني. األمونیت-
المستحاثات التي تمیز أراضي الحقب الثالث. النیمولیت-
ستحاثات طبقاتیة.ـ م2
ـ 3
جمیع المستحاثات باستثناء قنفذ البحرمستحاثة تمیز وسطا بحريا عمیقا.-
مستحاثة تمیز وسطا شاطئیا أو قلیل العمق. قنفذ البحر.-
ـ مستحاثات سحنیة.4

:4التمرين
سر يالحظ تكرار تسلسل الطبقات كلس سجیل وطین بشكل مقلوب في األعلى و يفـ1

ھذا حدوث نشوه تكتوني للطبقات،عبارة عن طیة راقدة.
الطین اقدم الطبقات تحتوي على ثالثیة الفصوص المنتمیة للحقب االول تلیھا طبقة ـ2

السجیل المحتوية على االمونیت(الحقب الثاني) و اخیرا طبقة الكلس
یرا الحث (تشكل ـ ترسب طبقة الطین ثم السجیل ثم الكلس حدوث التشوه(الطیة) و اخ3

النھر)
:5التمرين 

ـ االمونیت تمیز وسطا بحريا عمیقا و يمیز المرجان وسطا بحريا قلیل العمق بینما يمیز 1
قنفذ البحر و قطع القواقع وسطا بحريا ساحلیا.

ـ تمكن من معرفة ظروف الترسب(مستحاثات سحنیة)2
عمق(تطبقات متقاطعة):وسط ھائج وقلیل ال5ـ الطبقات3

(تطبقات دقیقة):وسط عمیق و ھادئ1الطبقة
ـ مستحاثة االمونیت تمیز الحقب الثاني مستحاثة طبقاتیة جیدة تمكن من وضع تأريخ 4

للطبقات.
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انتاج المادة العضوية وتدفق الطاقة

:1التمرين

°.%5ـ حالة الخلیة ممتلئة في محلول ذو تركیز

سط ناقص التوتر وبالتالي دخول الماء الیھا فیزداد حجم تفسیر: وضعت الخلیة في و
الفجوة وتصبح ممتلئة.

°.%12ـ حالة الخلیة مبلزمة في محلول ذو تركیز

تفسیر: وضعت الخلیة في وسط مفرط التوتر وبالتالي خروج الماء منھا فیتقلص حجم 
الفجوة، وتصبح مبلزمة.

:2التمرين
لجزء األول:ا

تظھر الخاليا بفجوات كبیرة بشرة ورقة خضراء في الماء المقطربعد وضع:1ـ التجربة 2
الحجم تملئ كل حجمھا يعني انھا ممتلئة ويفسر ھذا بكون الماء المقطر يعتبر وسط ناقص 

التوتر وبالتالي سیدخل الماء الى الخاليا.
تظھر 1,3mol/lبتركیز NaClمحلول كلورور الصوديوم فيالبشرةبعد وضع:2التجربة

الخاليا بفجوات صغیرة الحجم وانفصال الغشاء السیتوبالسمي عن الجدار الھیكلي، يعني 
انھا مبلزمة ويفسر ھذا بكون المحلول الملحي يعتبر وسط مفرط التوتر وبالتالي سیخرج 

الماء من الخاليا.
الجزء الثاني:

في حین أن ارنة مع ماء البحرالبوتاسیوم اكبر داخل العصارة الفجوة مقـ تركیز ايونات1
تركیز الصوديوم اكبر في ماء البحر منه في العصارة الفجوية.

الطحلب االخضر في اناء به ماء البحر يحتوي على البوتاسیوم ــ التجربة االولى:عند وضع2
وھذا يعني ان البوتاسیوم ينفذ من ماء المشع،يدخل االشعاع الىالوسط الداخلي للطحلب

ى الطحلب.البحر ال
ـ التجربة الثانیة: نحقن الطحلب بالصوديوم المشع ثم نغمره في اناء به ماء 

وھذا يعني ان الصوديوم ينفذ من الوسط الداخلي االشعاع الى ماء البحرالبحر،يخرج
للطحلب الى ماء البحر.

سط بعد ابطال مفعول الطاقة يخرج البوناسیوم من الطحلب الى ماء البحر اي من الوـ3
مفرط التوتر الى الوسط ناقص التوتر حتى يتساوى التوتر بین الوسطین وتسمى ھذه 

الظاھرة باالنتشار السلبي اي ال يحتاج الى طاقة.
يدخل الصوديوم من ماء البحر الى الطحلب اي من الوسط مفرط التوتر الى من جھة اخرى

ھذه الظاھرة وھي ايضا الوسط ناقص التوتر حتى يتساوى التوتر بین الوسطین وتسمى 
انتشار سلبي.

الثالثة: نحقن الطحلب بالسیانور(مادة سامة توقف انتاج الطاقة من طرف الخلیة) ـ التجربة
ثم نغمره في اناء به ماء البحر،فنالحظ بعد مرور ساعة ان تركیز ايونات الصوديوم يصبح 

ات البوتاسیوم.متساو بین داخل الطحلب وماء البحر،ونفس االمر بالنسبة اليون
يھدف االنتشار السلبي الى تساوي التوتر لكن يالحظ ان تركیز االيونات يختلف بین ـ4

الوسط الداخلي والوسط الخارجي للطحلب تضمنه نفاذية االيونات عكس تدرج التركیز التي 
تحتاج الى الطاقة وتمثل النقل النشیط.

:3التمرين
ثل الغرانوم.تمBو تمثل الستروماAـ1
بین جوف التیالكويد والوسط الخارجي أو في Phفي حالة غیاب فرقATPال يتم تركیبـ2

غیاب الكرات ذات شمراخ، و من تم يمكن استخالص ان الشروط االساسیة 
Piو ADPباالضافة الى وجودATPلتركیب
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بین جوف تیالكويدات وخارجھا.Phـ فرق
.كرات ذات شمراخـ

ـ3
ADP + Pi ---------- طاقة -------> ATP +H2O

الطاقة الضوئیة تعمل ويمكن تفسیر بكونNADPHو ATPو O2عند غیاب الضوء ال يتم انتاجـ4
)مما يكسیھا قدرة NADPعلى تھییج الیخضور وبالتالي تحرر الكترونات (تنتقل الى المتقبل

حسب التفاعل التالي:O2عنه تكونينتج مؤكسدة عالیة، تعمل على أكسدة الماء
2H2O --------------> O2 + 4 H+ + 4 e-

ال يمكن لالكترونات االنتقال من الیخضور حیث التتوفر على قدرة NADPالمتقبلفي غیابـ5
.2Oغیاب إنتاج اومن تمأكسدة الماءال تتممؤكسدة وبالتالي

NADPHو 2O،ATPخطاطة تبرز العالقة بین الضوء، طرح ـ6

الجزء الثاني:

ـ يالحظ ان نسبة االشعاع المدمجة في المواد العضوية تكون كبیرة في حالة توفر 1
أو وجود الستروما مع تیالكويدات وضعت من قبل في وسط NADPHوATPالستروما على

NADPو iP ،ADPمضاء غني بـ
NADPHوATPجودفي المواد العضوية تتمثل في و2COبالتالي شروط دمج

نسبة االشعاع المدمجة في المواد العضوية ضعیفة بالمقارنة مع تكون2الوسط فيـ2
المتواجدة في الستروما محدودة وال يتم NADPHوATPوھذا راجع اال ان كمیة1الوسط

تجديدھا اال في وجود االضاءة.
مع أن 2COودثباتا في وجRuBPو APGتحت االضاءة، يعرف تركیز كل من ـ3

بینما ينخفض RuBPيرتفع تركیز2CO،أما عند غیابRuBPيفوق تركیز APGتركیز
APGالى RuBPيتوقف تحول 2COھذه التغیرات بأنه في غیاب، يمكن تفسیرAPGتركیز

.APGوانخفاض RuBPمما يسبب تراكم 
APGان لیعطیان حیث يندمجRuBPھو 2COيتضح من خالل ھذه المعطیات ان مستقبلاذن

الخطاطةـ4

عناصر اإلجابة التمارین
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مكونات الغشاء السیتوبالزمي : دھنیات معقدة ( الفوسفو دھنیات ) بروتینات ، عدیدات السكر ،  -
كولیسترول . . . . .

یتكون الغشاء السیتوبالزمي من طبقتین من Singerوnicolsonحسب نموذج  البنیة :-
غلیكوبروتینات ، وتتمیز ھذه المكونات بكونھا غیر ثابتة حیث بروتینات و سفودھنیات تتخللھا الفو

تتحرك على شكل فسیفساء سائلة.

التبادالت: + النقل السلبي -

، المسھل )الحر(االنتشار- 

التنافد-

النقل النشیط + 

ن 
ری

لتم
ا

3

C30°: ترتفع نسبة انفتاح الثغور بارتفاع درجة الحرارة إلى حدود 1الوثیقة ــ1

: تنفتح الثغور تحث تأثیر اإلضاءة و تنغلق تحت تأثیر الظالم 2الوثیقة 

ع شدة رتفــ  تتغیر شدة التركیب الضوئي و نسبة انفتاح الثغور بشكل متزامن و متوازي حیث ت2
التركیب الضوئي مع ارتفاع نسبة انفتاح الثغور و العكس صحیح 

نستنتج أن نسبة انفتاح الثغور تؤثر على شدة التركیب الضوئي 

ــ یؤدي الرفع من درجة الحرارة ومدة اإلضاءة إلى ارتفاع نسبة انفتاح الثغور، مما یسمح بدخول  3
التركیب الضوئي و بالتالي الرفع من المردودیة  الشيء الذي یمكن من رفع شدة CO2 كمیة اكبر من

اإلنتاجیة و النضج المبكر للنبات .

ن 
ری

لتم
ا

4
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جوف التیالكوید اقل من الستروما ATP : -pHشروط تركیب-1

وجود الكرات ذات شمراخ  - 

Piو ADPتوفر  - 

ADP  + Pi    + الطاقة → ATP + H2O

 . O2 و ATP و NADPH2 الضوء ضروري لظھور كل من  -2

ھا قدرة تحث تأثیر اإلضاءة تفقد جزیئات الیخضور الكترونات وتصبح في حالة اھتیاج تكسب
 . O2 مؤكسدة عالیة تمكنھا من انتزاع الكترونات من جزیئة الماء الذي یتحلل لینتج

2H2O → O2 + 4 e- + 4 H+

)كترونات والبروتونات المنتزعة من الماء إلالمتقبل النھائي ل(NADPغیاب

الخطاطة-3

2NADPHو ATPالشروط توفر-4

دور التیالكوید یمكن من إنتاج ھاتین المادتین بتوفر اإلضاءة.

ویرتفع APGیتناقص تركیز ثابتین وفي غیابھRudiPو APGیكون تركیز 2COبوجود- 5
RudiPتركیز 

یتم 2COالذي بعد دمجھ ل RudiPانطالقا من APGیتم تركیب 2COنستخلص انھ في وجود 
APGتعویضھ من 

النشاAPG6C12Cالتسلسل : –6

كیب السكریات األحادیة التي في ترAPG، یستعمل 2COبعد دمج أول منتوج APGیعتبر  التفسیر : 
تستعمل لتركیب السكریات الثنائیة التي تستعمل بدورھا في تركیب النشا .

7–12O

ضوء ( طاقة ضوئیة ، فوتونات )2–

–3ATP

–42NADPH

–5APG

–62CO

المرحلة المضاءة7–

لمةالمرحلة المظ8–

ن 
ری

لتم
ا

5

التواصل الھرموني

1التمرین 

انخفاض تحلون الدم بكیفیة مستمرة إلى أن یؤدي على غیبوبة ثم الموت-1

التفسیر:-2

oالحالة األولى: الفرق بین تحلون الدم في الورید البابي وفي الورید الفوق كبدي راجع إلى اختزان الكلیكوز داخل الكبد
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oكلیكوز في الكبد على شكل جزیئات الكلیكوجینالحالة الثانیة: یتم تخزین ال

oالحالة الثالثة: یطرح الكبد الكلیكوز في حالة الصیام وذلك من أجل ثبات تحلون الدم

یلعب الكبد دورا أساسیا في ثبات تحلون الدم، حیث یقوم بتخزین الكلیكوز على شكل كلیكوجین في حالة توفر الكلیكوز بكثرة -3
بتھ العادیة في الدم.وتحریره عندما تنخفض نس

2التمرین

النسبة المولیة تختلف باختالف الحالة الفیزیولوجیة، ویرجع السبب أساسا إلى تغییر في نسبة افراز الكلیكاكون، حیث تكون عادیة -1
في ظروف التغذیة العادیة، لكنھا تصبح مھمة عند افتقار الغذاء للسكریات أو عند الصیام

وذلك ألجل تزوید الجسم بالسكریات 1سبب ضعف افراز األنسولین وارتفاع افراز الكلیكاكون في الحالة تنخفض النسبة بشكل كبیر ی-2
خالل مدة الصیام

6ویزداد ھذا االنخفاض في الحالة 6و 5ارتفاع النسبة یرجع إلى ارتفاع افراز األنسولین وانخفاض افراز الكلیكاكون في الحالتین 
یاتوذلك عند تزوید الجسم بالسكر

استنتاج:-3

o:یؤدي حقن الكلیكاكون إلى

خفض كمیة الكلیكوجین الكبدي

رفع كمیة الكلیكوز في الدم

وبالتالي فإن الكلیكاكون في الحالة العادیة یؤدي إلى فرط السكر في الدم بسبب مساھمتھ في تحلیل الكلیكوجین الكبدي وتحریر -
الكلیكوز في الدم

3التمرین

1-

یكوز في المحلولحساب قیمة تركیز الكل- أ

ارتفعت مباشرة كمیة الكلیكوز وكذا كمیة األنسولین في الدم بعد تناول المحلول الكلیكوزي حیث انتقل تركیز الكلیكوز من - ب

0.9g/l 1.5إلىg/l  وبالتالي ھناك ارتفاع متوازي في تركیز كل وانتقل تركیز األنسولین من
من الكلیكوز واألنسولین في الدم.

النجرھانسجزیرات -2

3-

لجزیرات النجرھانسβارتفاع تركیز الكلیكوز في الوسط یرافقھ ارتفاع كمیة األنسولین المفرزة من طرف الخالیا - أ

لجزیرات النجرھانسβالخالیا الخالیا المسؤولة عن تركیب األنسولین: - ب

لجزیرات النجرھانس التي تفرز βالیا الختفسیر : وصول الدم إلى البنكریاس بتركیز مرتفع للكلیكوز یؤدي إلى  استجابة - ت
األنسولین الذي یعمل على خفض تحلون الدم وارجاعھ لقیمتھ األصلیة

4التمرین
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-أ-1

o:تطور قیمة تحلون الدم

P2ثم ینخفض بعض الشيء. أما لدى الشخص P1بعد تناول المحلول الكلیكوزي: یرتفع تحلون الدم لدى الشخص 
فاالرتفاع یكون أقل لیعود بعده إلى قیمتھ األصلیة

oتطور نسبة ا|ألنسولین

 یالخظ ارتفاع طفیف في األنسولین عند الشخصP1بعد مرور ساعتین عن تناول الشراب الكلیكوزي

لنسولین عند الشخص \ارتفاع مھم في نسبة اP2مباشرة بعد تناول الشراب الكلیكوزي

ا الرتفاع قیمة تحلون الدم لدیھ وضعف كمیة األنسولین المنتجةھو المصاب نظرP1الشخص -ب

تناول حقنات من األنسولین-2

المزروعة تفرز ھرمون األنسولین الذي ینقل بواسطة الدم لیؤثر على الخالیا الھدف (الكبدیة لجزیرات النجرھانسβالخالیا -3
لون الدم.والودكیة..) وحثھا على ادخار الكلیكوز مما یؤدي إلى انخفاض تح

5التمرین
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6التمرین

7التمرین

8التمرین
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9التمرین

10التمرین
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11التمرین
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12التمرین 

13التمرين
ـ1

كما ان نسبة 0.95g/lقبل تناول الوجبة السكرية كانت نسبة تحلون الدم ثابتة في حدود
.113pg/mlالكلیكاكون مستقرة في حدودونسبة10mU/mlاالنسواين مستقرة في حدود

تناول الوجبة السكرية نالحظ ارتفاع نسبة تحلون الدم يصاحبه ارتفاع في تركیز بعد
االنسولین و انخفاض تركیز الكلیكاكون.
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بعد مرور ساعة تقريبا تبدأ القیم في الرجوع الى حالتھا االصلیة.
ي تتحكم في افراز الھرمونات اذن يمكن استخالص ان تسبة تحلون الدم ھي الت

االنسولین و انخفاض افراز البنكرياسیة اي ان ارتفاع تحلون الدم يؤدي الى ارتفاع افراز
الكلیكاكون.

ـ2
حقن الكبدي بینما عندالكلیكوجیناستئصال البنكرياس الى انخفاض تركیزيؤدي:3الوثیقة 

ينشط تركیب الكلیكوجین األنسلینفانليوبالتاالكبديتركیز الكلیكوجینيرتفعاألنسلین
على مستوى الكبد انطالقا من الكلیكوز الدموي اي ظاھرة الغلیكوجینوجنیز.

الكبدي شبه الكلیكاكون تكون نسبة كل من تحلون الدم والكلیكوجینقبل حقن:4الوثیقة
ي بینما ترتفع الكبدالكلیكوجینانخفاض تركیزمستقرتین أما بعد حقن ھذا الھرمون فنالحظ

فان الكلیكاكون ينشط تفكیك الكلیكوجین الى كلیكوز على وبالتاليتحلون الدمنسبة
مستوى الكبد اي ظاھرة الغلیكوجینولیز ومن تم تحريره في الدم لیرتفع تحلون الدم.

ـ3
يجب االشارة في الخطاطة الى نسبة تحلون الدم، من معطیات التمرين فقط:انطالقا
س، الكبد، الھرمونات البنكرياسیة والیات التأثیر على الكبد.البنكريا

التواصل العصبي

1

مقارنة مع المجموعة الشاھدة التي تبقى لدیھا نسبة الدوبامین شبھ ثابتة، فإن المجموعة الثانیة -أ
. اییندقیقة من حقن الكوك40بعد %250المحقونة بالكوكایین ترتفع لدیھا نسبة الدوبامین لتصل إلى 

دقیقة.140تعود كمیة الدوبامین تدریجیا إلى قیمتھا األصلیة خالل 40بعد الدقیقة 
االستنتاج: یعمل الكوكایین على رفع نسبة الدوبامین في الحیز السینابسي

آلیة عمل السینابس المدروس-ب 
الحویصالت یؤدي وصول السیالة العصبیة إلى نھایة العصبة قبل السینابسیة إلى إخراج محتوى- 

) إلى الحیز البیغشائي1السینابسیة المحتویة على الدوبامین (
الجزء األول من دوبامین الحیز البیغشائي یعاد امتصاصھ من طرف الخلیة قبل السینابسیة وذلك - 

)3بتدخل نواقل متواجدة على الغشاء قبل السینابسي (
) مما یؤدي إلى 2یة للخلیة بعد السینابسیة (الجزء الثاني من الدوبامین یثبت على المستقبالت الغشائ- 

تولید جھد عمل بعد سینابسي ثم یتم تفكیكھ بواسطة أنزیم خاص.
الفرضیتان:-ج

یعیق الكوكایین إعادة امتصاص الدوبامین بواسطة النواقل الغشائیة من طرف الخلیة قبل السینابسیة- 
یكبح الكوكایین األنزیم المفكك للدوبامین- 

مورفین على إفراز الدوبامینتأثیر ال- د
وبالتالي یتوقف كبح GABAیثبت المورفین على المستقبالت الغشائیة للعصبة الكابحة فیمنع إخراج - 

نشاط العصبة بعد السینابسیة المحررة للدوبامین
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یؤدي التأثیر السابق إلى تنشیط العصبون المنبھ فینبھ العصبة بعد السینابسیة، وتظھر سیالة عصبیة - 
سینابسیة تؤدي إلى تحریر الدوبامین في مستوى القشرة المخیة وبالتالي یشعر الشخص بالمتعةبعد

المقارنة:- ه
یؤثر الكوكایین مباشرة في مستوى سینابس الدوبامین- 
یؤثر المورفین بطریقة مباشرة على الخلیة المفرزة للدوبامین- 

2التمرین 

3التمرین

سلوك غذائي- 2سلوك دفاعي     - 1مثالین: -1
عضو مستجیب>----موصل حركي >---- مركز عصبي >----موصل حسي >----عضو مستقبل -2
الرسم -3
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تحلیل : یمثل الشكل منحنى جھد عمل احادي الطور-أ-4
a–حادث التنبیھ

ab–مدة الكمون

bc -إزالة االستقطاب

cd -إعادة االساقطاب

التفسیر اإلیوني-ب

ثابتة+Naو +Kأثناء فترة الكمون: نسبة 

+Naأثناء فترة إزالة االستقطاب: دخول 

+Kأثناء فترة إعادة االستقطاب: خروج ایونات 

الرجوع إلى جھد الكمون یتم بتدخل عمل المضخات اإلیونات

الخاصیتان: االھتیاجیة والتوصیلیة-5
:Iمن الوثیقة 3تحلیل الشكل -أ-6
یرتفع تردد جھود العمل بفعل ارتفاع شدة االھاجة-
اإلجابةمرتفعة عندما تكون شدة االھاجة ضعیفة، وكلما زادت ھذه الشدة إال وانخفضت مدة اإلجابةتكون مدة -

استنتاج كیفیة ترمیز شدة االھاجة الشمیة:-ب

وانخفاض تردد جھود العملاإلجابةضعف شدة االھاجة: طول مدة 

تفعقصیرة وتردد جھود العمل مراإلجابةارتفاع شدة االھاجة: مدة 

كیفیة استجابة نفس العصبون: یستجیب بكیفیة مختلفة حسب الرائحة المستعملة-أ-7
تحدید العصبونات المھیجة من طرف كل رائحة-ب

A = (1 ,4,7)B= (2,3,5)C= (1,2,5)D=(4,6,7,8,9)

تؤثر كل رائحة على أنواع معینة من العصبونات بطریقة مختلفة- ج

Dوخمسة بالنسبة ل CوBوAبة ل مقارنة: ثالث عصبونات بالنس- د

استنتاج: یتم ترمیز نوع االھاجة الشمیة:- ه

بتركیبة خاصة من العصبونات-
بعدد العصبونات المجندة-
بتردد جھود العمل بالنسبة لكل عصبون مجند-
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4التمرین 

: جھد عمل أحادي الطورAالمخطط -1
االستقطابإعادة= cdاالستقطابلةإزا= bc= زمن الكمونab= حادث التنبیھA :aأطوار المخطط -2

deاستقطاب مفرط =
C: ینحصر في مدة الكمون حیث أن ھذه األخیرة أطول بالمخطط cوAاالختالف بین المخططین -3

S1--التفسیر: المسافة  R أطول من المسافةS1 R1

إلى تأخر سینابسي (مھلة سینابسیة)أدىمما R1و S1بین sy1وتواجد سینابس 

یلالتحل-4
بدوره إلى إھاجة N2فقط، كما یؤدي التنبیھ الفعال للعصبون N3یؤدي إلى إھاجة العصبون N1التنبیھ الفعال للعصبون -

فقطN3العصبون 

استنتاج: إن انتقال االھاجة من عصبون آلخر موجھة، حیث أن ھذه اإلھاجة ال تعبر إال على مستوى سینابسي ومن 
نلخص ھذا كالتالي:المحورة إلى العصبون اآلخر، 

الجسم الخلوي للعصبون الموالي>-------التشجر النھائي للمحورة 

قبل سینابس                                  بعد سینابس

: حادث Bفسنحصل على نفس المخطط R3و R2أما على مستوى R1على مستوى Aسنحصل على نفس المخطط -أ-5
التنبیھ فقط

یؤدي إلى حلمأة األستیلكولین مما سیؤدي إلى شل ھذه األخیرة وعدم قدرتھا على Sy1على مستوى حقن األنزیم-ب
ومنھ عدم +Na+/Kالتثبیت على المستقبالت الخاصة بھا على مستوى الغشاء بعد السینابسي وبالتالي عدم انفتاح فنوات 

(بعد سینابسي)N3انتقال السیالة العصبیة إلى العصبون 

= غشاء قبل سینابسي4= غشاء بعد سینابسي3= حیز سینابسي2= حویصلة سینابسیة1األسماء: -6
عبر الغشاء قبل السینابسي، وبالتالي ++Caوصول السیالة العصبیة إلى النھایة قبل السینابسیة یؤدي إلى دخول ایونات -7

بسيالرفع من نفاذیة الغشاء قبل السینابسي وتحریر المبلغ العصبي في الحیز السینا
للغشاء +Na+/Kتغیر النفاذیة األیونیة >---تثبیت المبلغ على مستقبالت خاصة مدمجة في الغشاء بعد السینابسي >--- 

تولید جھد العمل وانتشاره على >---استقطاب على مستوى العصبون بعد السینابسي إزالةبعد السینابسي + نشوء موجة 
إعادة امتصاص المبلغ العصبي المفكك من طرف >---+Na+ ،Kنغالق قنوات حلمأة المبلغ العصبي وا>---ھذا األخیر 

العصبون قبل السینابسي

5التمرین

بیعصبیةS: السینابس Sتحدید نمط السینابس -1
2-O1جدر خلفي =O2جسم خلوي =O3(محورة) لیف عصبي =
یحتوي على ألیاف حسیة فقطتحدید طبیعة األلیاف العصبیة: ألیاف عصبیة حسیة ألن الجدر الخلفي للعصب-3
= جھد عمل أحادي الطورc= جھد عمل ثنائي الطور a-أ-4

= المسریان المستقبالن موضوعان على سطح الجدر الخلفي للعصبa-ب

cاستعمل مسرى مستقبل واحد أما المسرى اآلخر فھو مرجعي =

ظاھرة التجنید-أ-5
ازدیاد وسع االستجابة>----المستجیبة ازدیاد عدد األلیاف العصبیة >---ازدیاد شدة التھییج 

I5في حالة استجابة كل األلیاف ل aجھد عمل ثنائي  الطور لھ نفس وسع -ب

I5في حالة عدم استجابة كل األلیاف ل aأو جھد عمل ثنائي الطور لھ وسع أكبر من وسع 

ألنھا دون العتبةI3و I2و I1عدم استجابة اللیف -أ-6
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I5أصغر من I4اللیف لكن الوسع یبقى ثابتا رغم أن یستجیب14ابتداء من 

الخاصیة التي تم الكشف عنھا: یخضع اللیف العصبي لقانون الكل أو العدم-ب

PPSE: جھد سینابسي مھیج bالتسجیل -أ-7
ستقر عند : عتبة التھییج فنحصل على استجابة ضعیفة ویزداد وسع االستجابة كلما زادت شدة التھییج لتI1بالنسبة للشدة -ب
I4.

ارتفاع شدة االھاجة یمكن من تجنید عدد أكبر من األلیاف الحسیة فتحرر كمیات متزایدة من المبلغ العصبي ویزاد وسع - ج
PPSEوتصل العتبة مما یؤدي إلى نشوء جھد عمل بعد سینابسي

6التمرین 

أ  -1

7mv+ وسع جھد الكمون = 

mv 110+ وسع جھد العمل = 

ms 0.5ب : عند الزمن 

سنحصل على نفس النتیجة السابقة نظرا لكون المحورة تخضع لقانون الكل او العدم-2

یعبر جھد نوازن األیون عن تساوي القوى الكھربائیة بقوى االنتشار بالنسبة لألیون المعني-أ-3

یعبر عن فرق جھد كھرابئي بین الوسطین الداخلي والخارجي للیف العصبي-ب

بالنسبة لجھد الكمونلھ الدور األساسي+Kایون -4

K+ =-75جھد توازن 

وترتفع معھا قیمة جھد الكمون+Kكلما ارتفعت قیمة جھد توازن Cext/Cintكلما ارتفعت قیمة -أ-5

بالنسبة ألغلب التركیزات، یتساوى الجھدان

بتةلكن قیمة جھد الكمون تبقى ثا+Naترتفع قیمة جھد توازن Cext/Cintبالموازاة مع ارتفاع قیمة -ب

في جھد الكمون+Kوجھد الكمون یؤكد الدور األساسي ل +Kالتطابق بین جھد توازن -6

+Kأكبر من نسبة +Na: نسبة abالفترة -أ-7

+Naتساوي نسبة +K: نسبة bالمرحلة 

+Naأكبر من نسبة +K: نسبة bcالفترة 

األدوار:-ب

 +Na+یمكن من إزالة االستقطاب

 +K+بیمكن من إعادة االستقطا

إلى داخل المحورة یرتفع عدد الشحنات الموجبة داخل المحورة وینخفض عددھا في الوسط الخارجي مما +Naإثر دخول -
یؤدي إلى انقالب قطبیة الغشاء

خارج المحورة یمكن من إعادة االستقطاب للغشاء+Kخروج -

: استقطاب مفرط (زائد)cd-أ
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ض عدد الشحنات الموجبة داخل المحورة بالنسبة للحالة یؤدي إلى انخفا+Kواستمرار خروج +Naتوقف دخول 
العادیة (حالة الكمون) الشيء الذي یؤدي إلى استقطاب مفرط

تعمل على ارجاع التركیز األیوني إلى حالتھ العادیة = فترة الكمون ویتطلب ھذا +Kو +Naالمضخات األیونیة لألیونیات -8
ل نشیطالنشاط استھالك الطاقة من طرف المحورة = نق

7التمرین

: مقطع جزئي مستعرض للنخاع الشوكي مع جذر عصبي سینابسي1الشكل -1

= عصب سینابسي5= عقدة سیسائیة 4= جذر خلفي 3= مادة بیضاء 2= مادة رمادیة 2-1

على مستوى المادة البیضاء أو 3تمت مالحظة الشكل على مستوى المادة الرمادیة2تمت مالحظة الشكل -3
العصب

تسجیالت المحصل علیھا جھد الكمونتمثل ال-4

تحت بئیةS0التفسیر: االھاجة -5

6-A’(أحادي الطور) جھد العمل =

B’(بعد سینابسي) جھد الكبح =

7-a حادث التنبیھ =abزمن الكمون =bc طور إزالة االستقطاب =cdطور إعادة االستقطاب =

’Cوبالتالي الحصول على جھد الكمون Mو العصبة نحNالتفسیر: منع جھد الكبح مرور السیالة العصبیة من العصبة -8

: سینابس كابحةMو Nنوع السینابس بین العصبة -9

أثناء جھد العمل +Kو +Naأثناء جھد العمل: یالحظ تغیر في نفاذیة اتجاه ایونات +Kو +Naكیفیة تغیر نفاذیة ایونات - 10
ویتم ذلك عبر مراحل:

+Na+ دخول متفجر ألیونات 

+Kطيء ألیونات + خروج ب

+ رجوع النفاذیة إلى قیمتھا األصلیة

تنخفض مقاومة المحورة أثناء جھد العمل - 11

تفسر نفاذیة الغشاء المحوري أثناء جھد العمل بانخفاض مقاومة المحورة أثناء نفس الفترة.- 12

ھرموني-تعمیم مفھوم االندماج العصب
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5التمرین 

6التمرین 

7التمرین 

www.k
ez

ak
oo

.co
m



8التمرین 
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9التمرین 

10التمرین 
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