
  

  

  

  

، التي یتلقاھا او یفقدھا الوسط الداخلي ورغم تغیر كمیة الكلیلكوز. تستمد الخالیا حاجتھا من الطاقة  من الكلیكوز الذي ینقل إلیھا عن طریق الدم

كیفیة للتعرف على  .فیفاال یعرف تركیزه في الدم، في الحالة العادیة، إال تغیرا ط...حسب طمیة ونوعیة األغذیة المتناولة وحسب النشاط العضلي

  :، نقترح دراسة المعطیات التالیةقیاس تركیز الكلیكوز في الدم وقیمتھ في الحالة العادیة

  

  

  

  الكشف عن تحلون الدم:  1الوثیقة 

  

    الكشف عن ثبات تحلون الدم:  2الوثیقة 

  

 

 

 .ثم استنتج ،1الوثیقة  معطیات حلل -1

 .)2الوثیقة (ثم استنتج  في كل تجربة حلل النتائج المحصل علیھا -2

  .استخرج مما سبق القیمة المرجعیة  لتحلون الدم عند شخص عادي -3

  

1ال�ش�اط  ا�م الكشف عن ثبات حتلون   

 املعط�ـــــــــــــــــــــــــــــات

املعط�ـــــــــــــات اس�مثــــــــــــار  

http://motamadris.ma/


  

  

 وطبیعة الرسالة العصبیة خاصیات العصبعلى للتعرف . صبیةعند تطبیق إھاجة كھریائیة فعالة على عصب تنشأ رسالة عصبیة تنتقل إلى المراكز الع

  :، نقترح دراسة المعطیات التالیة

8-   

تجربة الكشف عن خاصیة :  1الوثیقة 
  العصب

. نقوم بتخریب الدماغ والنخاع الشوكي لضفدعة
وبعد إزالة جلد أطرافھا الخلفیة وإبراز العصب 

نقوم . الوركي الموجود بین عضلتي الفخد
بعد إھاجة العصب ). قرصھ بملقط(بتھییجھ 

  . الوركي نالحظ تقلص بطن الساق
بعد قطع العصب، نقوم بنفس التجربة السابقة، 

 .استجابةفلوحظ عدم حدوث 

  التركیب التجریبي لدراسة خاصیات العصب :  2الوثیقة 

  الدور المقاوم:  4الوثیقة   الشروط الضروریة لفعالیة التھییج:  3الوثیقة 
لضفدعة  نطبق على عصب وركي

من نفس  S2وS1إھاجتین متتالیتین 
 S2وS1في البدایة . الشدة ولنفس المدة

بعد ذلك نعید اإلھاجتین . متقاربتین زمنیا
عدة مرات ولكنھما مفصولتین بحیز 
زمني متصاعد والنتائج المحصل علیھا 

 .ممثلة في الشكل جانبھ
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصیل السیالة  العصبیة  تأثیر درجة الحرارة على سرعة:  5الوثیقة 
لضفدعة  بعد عزل عصب وركي -

ووضعھ في حوض العصب، نطبق علیھ 
متتالیتین بواسطة االلكترودین  إھاجتین

S1وS2  ثم نستقبل استجابة العصب
االستقبال، موضوعة  يبواسطة مسار

ھي  Bو Aحیث أن المسافة الفاصلة بین  Bو Aفي مستویین مختلفین 
dAB=12mm.  

في وسطین یختلفان من حیث  Bو Aیمثل الجدول أسفلھ فارق الزمن بین  -
  .درجة الحرارة

  

 )1وثیقة. (العصب من خالل دراستك للمعطیات التجریبیةاستنتج خاصیات  -1

 )2وثیقة . (تعرف على العدة التجریبیة المعتمدة لدراسة خاصیات العصب -2

 )3وثیقة . (استخرج قیمتي الكروناكسي والریوباز. حلل المنحنى المحصل علیھ وحدد شروط فعالیة التھییج -3

 )4وثیقة (.حلل النتائج المحصل علیھا ثم اقترح تفسیرا لذلك -4

السیالة العصبیة  حدد طبیعة . على توصیلیة العصب في كل وسط ثم استنتج تأثیر الحرارة Bو Aاحسب سرعة توصیل الرسالة العصبیة بین النقطتین  -5

 )5وثیقة (معلال إجابتك 

  .من خالل مكتسابتك اذكر الشروط الفیزیولوجیة لتوصیل السیالة العصبیة -6

 �اصیات العصب وطبیعة الرسا� العصبیة  1 ال�ش�اط

 املعط�ـــــــــــــــــــــــــــــات
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لتحدید خاصیات اللیف العصبي المرتبطة باالھتیاجیة  .تنقل السیاالت العصبیة على شكل موجات سالبةیتكون العصب من عدة ألیاف عصبیة متنوعة 
  :، نقترح دراسة المعطیات التالیة والتوصیلة

  
  
  
  

  مقارنة استجابة اللیف العصبي و العصب لتھییجات ذات شدة متصاعدة:  1الوثیقة 
  .1، فنحصل على التسجیل المبین في الشكل  I1< I2< I3<I4< I5نطبق على لیف عصبي تھییجات ذات شدة متصاعدة 

  .2من أجل المقارنة، نعید نفس التجربة بالنسبة للعصب فنحصل على التسجیل المبین في الشكل 

  
  استجابة اللیف العصبي لتھییجات تحت بدئیة جد متقاربة: 2الوثیقة 

إذا كانت ھذه ). تحت بدئیة(نقوم بتطبیق أربع تنبیھات ذات نفس الشدة وغیر فعالة . لفھم الظاھرة التي أدت إلى ظھور جھود عمل متصاعدة الوسع
  .وإذا كانت متباعدة زمنیا فإنھا تبقى غیر فعالة. 1، تصبح فعالة فنحصل على التسجیل المبین في الشكل متقاربة زمنیا التنبیھات

  

  

  

 )1وثیقة (.ثم حدد الظاھرتین اللتان تم الكشف عنھما مفسرا ذلك 2و 1حلل النتائج التجریبیة للشكلین  -1

 2، استخرج العوامل المؤثرة على سرعة توصیل الرسالة العصبیة معتمدا على األشكال 1تحلیلك وتفسیرك للتسجیل الممثل في الشكل  بعد -2

 .2من الوثیقة  4و 3و

 

 

 

 

  

يــــف العص��ات ا�ل���اص�  6 ال�ش�اط  

 املعط�ـــــــــــــــــــــــــــــات

 اس�مثــــــــــــار املعط�ـــــــــــــات

http://motamadris.ma/

