
  

   

 

3ة1صفحــــغ  

 

よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

ُنقاط(8ُ):ُالتمよينُاأوُل
بڤاسطغ أنماط معينغ من نقل النبـــــــــأ، حين يمثل التنظيږ  عضڤيــــــــغ الكائن الحي  يتږ التكامل الڤظيفي بيڗ أعضاء ڣخايا  

ٚياٝ في تنظيږ التحلڤڗب  ٚمڤني أحٖها، نٖٝٙ في ه٘ا امثاڋ دٙڣ البنك  اله
ٙسږ تخطيطي مقطع في الب ٝ تمثل الڤثيقغ امقابلغ  ٚيا .ك  

1)    ٚ  ف التحلڤڗ ب ـ أ ـ ع
ٙقامب ب ـ سږ     البياناػ اممثلغ باأ

ٚه من معطياػ الڤثيقغ اأدلغ التي ه   تبيڗ أڗ ـ استخ
ٚياٝ غٖع  ٙجي(ب ) مختلطغالبنك ٚاٛ داخلي ڣخا  ٗاػ 〈ف

ٚياٝ في  (2  تعٖيل التحلڤڗبـ لخ٨ في ن٨ علمي دٙڣ البنك

ُنقطか(2ُت):ُالتمよينُالثاني
ٙعڤڗ   ٜا ام مكافحغيستخٖم  كيميائيغ  بامحاصيل    مڤاد  ٙا  ٚا أض تسبظ  التي  ٚاػ  ٜٙاعيغ،الحش ٚكباػ    ال ام ه٘ه  بيڗ  من 

ٚها    عضڤيغ من-مبيٖاػ ٗاػ طبيعغ فڤسفڤ ٚاػ ڣ    yrèthreرأشه ال٘ڬ يعتبڇ سما عصبيا ي〉ثٚ علګ الجهاٛ العصبي للحش
حٖ   علګ  كماالثٖيياػ  امبيٖاػ    سڤاء،  ه٘ه  من  ٚتفعغ  ام ٚعاػ  الج ٚاػ،〈ڗ   الحش فتمڤػ  العضاػ  شلل  ك٘لڊ  يسبظ 

ٚيق الجلٖ فيصاب  م  تحٖف تسم   ٚيق ااستنشاځ ، اابتاع أڣ التام٠ عن ط ا لإنساڗ ك٘لڊ في حالغ  التع٩ٚ لها عن ط
 بتشنٌ العضاػ ڣ ضعفها كما يسبظ التقي〉 ڣ صعڤبغ التنف٠ ببب   

ٚيقغ عمل مبيٖ  اأڣڋ:الجٜء  ٚف علګ ط ٚبغ امڤاليغ:  yrèthreربهٖف التع  نقتٍڇ عليڊ التج
اڋ له٘ا العصظ    ڣالعصظـ تڤضع عضلغ فخ٘ الضفٖع   ٚتبط بها في سائل فيڈيڤلڤجي، ثږ يتږ 〈حٖاف تنبيڢ فع  لڊام في    ٗڣ

بينما    (،تشكل )أ( من الڤثيقغ )، نتائٌ تسجيل سعغ ڣ مٖع تقل٨ عضلغ الفخ٘ مڤضحغ في الyrèthreرڣجڤد ڣ في غياب  
ٚڬ   ع لشخ٨ ي١ٚ امبيٖ الحش ٚڬب  الشكل )ب( فيمثل صٙڤ ٙع امبيٖ الحش ٙڣ ع لقا  علګ النباتاػ ڣ صٙڤ

  
 

 ُむة:ُاماかُُالعل．مُالطبيعي
ُل ع2きُُُ:ست．ُ・اُم  اختباُرالفصلُاأو 

 ت2ة2/تت/28اريみ:ُالتُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا2ُُُة:ُةامد 

 

 

(  1الوثيقة )   

)ゆ( الشكل )الشكل )أ 
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3ة2صفحــــغ  

 

ٙنا للنتائٌ ا (ت  (ب تعليها في الشكل )أ( من الڤثيقغ ) امتحَصلقٖم تحليا مقا
ٚاػ   (2 ٚيقغ عمل مبيٖ الحش ٚضيتيڗ لتفسيڇ ط  yrèthreراقتٍڇ ف

ٚاػ    الجٜء الثاني: ٚضيتيڗ ڣتحٖيٖ مقٚ تأثيڇ مبيٖ الحش ٚاقبغ الف  :ن(، حي 2نقتٍڇ عليڊ أشكاڋ الڤثيقغ ) yrèthreرم
ڣ ٗلڊ بعٖ تطبيق تنبيڢ فعاڋ في   yrèthreرالعضلي في ڣجڤد ڣ في غياب مادع -بنيغ امشبڊ العصبي ــ الشكل )أ( : يڤضح 

 الخليغ )أ(ب
ٚكغ باستخٖام أقطاب تنبيڢ ڣ أقطاب استقباڋ لجهاٛ   ٚيـ علګ مستڤڥ اللڤحغ امح ٙب أج ـ الشكل )ب( : تجا

ٙب  ٚاف حين التجا ٚبتأَم  yrèthreرفي غياب مادع  تڣ  3،  2،  تاأڣسيلڤغ  ففي ڣجڤد امبيٖ ب  5ڣ   4ڗ اا التج
 ـ الشكل )ه( : امعادلغ الكيميائيغ لتفكيڊ امبلغ العصبي الكيميائي اأستيل كڤليڗ ب

 

 
 

ٚبغ  ٚيبيغ  التج ٚيبيغ امسجلغ  امعطياػ التج  النتائٌ التج
ٚعاڗ ما   ڣلكنـ كمڤڗ عمل في الخليتيڗ )أ( ڣ )ب(   تنبيڢ الخليغ )أ(  ت ٜڣڋبس  ي

 (ب ـ نق٨ في عٖد العناصٚ )ع
 العضلغب ـ كمڤڗ عمل في الخليغ)ب( فقط أڬ تقل٨  تنبيڢ الخليغ )ب(  2

 (بـ ثباػ عٖد العناصٚ )ع
ٜڣڋ  ڣلكنـ كمڤڗ عمل في الخليغ)ب( فقط  حقن محتڤڥ العنصٚ )ع( في الشق امشبكي  3 ٚعاڗ ما ي  التأثيڇب س

 (بـ ثباػ عٖد العناصٚ )ع
ٚع من مادع  4 امڤسڤم   yrèthreرحقن قط

 بالفڤسفٙڤ امشع 
 (ب ـ تڤاجٖ اإشعاع علګ مستڤڥ امنطقغ )ٝ

ٚع من مادع  5 امنطقغ  في  yrèthreرحقن قط
 )ٝ( مع 〈حٖاف تنبيڢ فعاڋ في الخليغ )أ(

ٚعكمڤناػ عمل متتاليغ ـ تسجيل  في الخليغ )ب(   ڣمستم
 (ب في عٖد العناصٚ )ع ڣنق٨

ٜيږ اأستيل كڤليڗ 〈ستيڇاٛ   ت تڤقيڀ عمل 〈ن
 (ب ثږ 〈حٖاف تنبيڢ فعاڋ في الخيلغ )أ

ٚعكمڤناػ عمل متتاليغ ـ تسجيل  في الخليغ )ب(   ڣمستم
  (ب في عٖد العناصٚ )ع ڣنق٨

 
 

)ゆ( الشكل 

(  2الوثيقة )   
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3ة3صفحــــغ  

 

ٙب انطاقا من التَ  (ت    3ڣ ،2  ،تجا
ٙع عل  ٚسالغ العصبيَ  ليغ:االتَ ل العبا ٚبائييڗ "ال غ علګ مستڤڥ امشبڊ تنتقل بتشفيڇين كه

 "ب بينهما تشفيڇ كيميائي 
ٚضياتڊ امقتڇحغ  2بمعطياػ الڤثيقغ ) ستٖڋ ا (2  سابقاب( لتتأكٖ من صحغ 〈حٖڥ ف

ٜٙاعغ ثږ   ڣباستثماٙمما تڤصلـ 〈ليڢ   : انطاقاالثالنالجٜء  ٚاػ في مجاڋ ال ٙفڊ السابقغ انقٖ استخٖام مبيٖ الحش معا
   ٖ ٚاءاػ ڣقائيغ مصاحبغ استعمالها )ق ٚاد ال٘ين يعملڤڗ في ه٘ا امجاڋ كإج  (ب 3ةم نصائح لأف
 
 

                               بゅلتوفيق للجميع                                
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