
 

ــ  2 من 1 الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

    ن ( 5التمرين األول: ) 

بهدف التعرف على اآلليات التي تسمح بنقل الرسائل العصبية والبنيات التشريحية المتدخلة في ذلك نقترح عليك      

 الوثيقة الموالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيالة العصبية على   توضح فيه آلية  نقل  اكتب نصا علمياباالعتماد على مكتسباتك القبلية وعلى معطيات الوثيقة،  -2  

 . كمستوى المشب

 ن ( 7التمرين الثاني: )  
: الخليــــة                                                                                      المتمثلة في  دة البنيويةالحية إال أنها تتكون من نفس الوحع الكائنات رغم تنو       

ة  حيث يمثل الشكل)أ( ما فوق بني: 1الوثيقة لمعرفة مكونات المادة الوراثية عند حقيقيات النواة نقترح عليك الجزء األول: 

 تين. خلويتين مهم   عضي تين

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                            

 ف      ــة لوالية سطيمديرية التربي                                                                                                   آزال-عين-ثانوية: محمد بعيطيش 

 تقويم تشخيص ي  

 2021-2020السنة الدراسية:  األستاذة: كتفي شريف زينة                3  وم تجريبيةــعل 3المستوى: 

 

البيانات الموافقة لألحرف) أ، ب، ج،   سم -1

ثم اختر عنوانا مناسبا لكل شكل،  و ضعد،هــ( 

 اإلجابات الصحيحة: اإلجابة أو 

 
 الوسيط العصبي:                                                                                          -1 

 يحرر بصفة مستمرة على مستوى المشبك  -أ-

 يبقى في الشق المشبكي بعد توقفه عن نشاطه -ب-

السيالة  يحرر بدفعات معينة مهما كانت طبيعة  -جـ-

 العصبية

 يحرر بعد وصول السيالة العصبية الى المشبك-د-

 يشفر الرسالة العصبية بكمية الوسيط المحرر  -هـ-

 يرتبط تواتر الرسائل العصبية بعد مشبكية :  -2-

 بتواتر الرسائل العصبية قبل مشبكية -أ-

 بطبيعة المشابك -ب-

 بعدد المشابك  -جـ-

 بكمية الوسيط العصبي -د-

  

تحتوي العناصر)أ( من الشكل )أ( على جزيئات كيميائية لها تأثير على الخلية  -3-

 :  وهي عبارة عن المجاورة

 جزيئات منبهة  -أ- 

 جزيئات مثبطة)كابحة(-ب-

 جزيئات بعضها منبه و بعضها مثبط  -جـ-

  وسائط عصبية-د-

 1الوثيقة 



 

ــ  2 من 2 الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 معايير تصنيف الخلية.  اذكر )س، ع( من الشكل)أ( ثم  البيانات المرقمة والعضيتين   سم   -1

ضنا ،  Bو  A( من مادتين: 1يتكون العنصر) -2 ،  nm-200 300يتراوح طول موجتها   UVألشعة  ل (1العنصر)عر 

 . 1الوثيقة  وقمنا بقياس نسبة امتصاص مكوناته لهذه األشعة، والنتائج المحصل عليها موضحة في الشكل)ب( من 

 ( UVالقواعد اآلزوتية تمتاز بخاصية امتصاصها الشديد لألشعة فوق البنفسجية ) ملحوظة:

 .على الشكل ب علَق  -

ا للـ    رفةلمع:  لثانيالجزء  الكيميائي  الوثيقة    ADNالتركيب  لدعامة    2نقترح عليك  التي توضح رسومات تخطيطية 

 المعلومة الوراثية لخلية حيوانية. 

 

 

 . 2من الوثيقة  الشكل )ب(  حلَلعلى العناصر الممثلة باألحرف)الشكل أ( وباألرقام )الشكل ب( ثم   تعَرف -1

 لماذا تعتبر الخلية وحدة بناء الكائنات الحية. ر برَ  -2

 

 2الوثيقة 

 : أنَ  علمتني علوم الطبيعة والحياة

بتدخل المبلغات الكيميائية.......لذلك اجعل  الرسالة العصبية تعبر الشقوق المشبكية   

  ☺☺طموحاتك المستقبلية تعبر آفاق اإلمكانية بفضل اجتهاداتك الفردية 

 


