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  -الواد�لوال�ة  –مدير�ة التر	�ة 
   -تكسبت –بوصب�ع صالح عبد المجيد ثانو�ة 

         مادة: علوم الطب�عة والح�اة 
 ج م ع ت 1المستو$:         

 2019- 2018لسنة الدراس�ة: ا                    
 سا  02 :المدة                       والح�اة في مادة علوم الطب�عة خت,ار األخيراإل
 

 :)ن05(التمر�ن األول 

 الرسم بإنجاز النتائج سمحت.للعصب وعرض�ة طول�ة لمقاطع الضوئي �المجهر دراسات عدة تمت العصب بن�ة لتحديد

 )01(الوث�قة في الموضح التفسير'  التخط�طي

 .مةالمرق الب�انات على تعرف-1

 إنطالقا من دراسة الوث�قة صف بن�ة العصب .-2

 ، ختلفان من حيث البن�ةنوعان م 5للعنصر-3

  .بينهما  و' يالبن ثم حدد الفرق  أذ?رهما 

 . )5رسم تخط�طي متقن للعنصر ( أنجز -4

 :)ن07( ثانيالتمر�ن ال

 المظهر الخارجي لبن�ة أساس�ة في تنظ�م الدورة الجنس�ة عند األنثي . )�02مثل ش?ل الوث�قة (

 تعرف على هذه البن�ة .-1

 أكتب الب�انات المرقمة .-2

 .3و 1حدد العالقة بين الجزئين -3

 : 3نقوم بإستئصال الجزء -4

 ماهي التغيرات الحادثة على مستو' المب�ض والرحم ؟   - ) أ

 في النشاP الدور' للمب�ض ؟ 3يتح?م الجزء ?يف  – ) ب

 ف نشاP المب�ض ؟�م?ن أن نص ?يفإنطالقا مما سبQ ،  – ) ت

 ين والبروجسترون م�اشرة في الدم .�مثل المب�ض غدة صماء تفرز هرموني اإلستروج-5

 .الداخلي �الوسU الصماء الغدة عالقة ف�ه توضح تر?يب�اتخط�ط�ا  رسما أنجز-

 :)ن80( الثالث التمر�ن

و?م�ة األكسجين  قصد التعرف على التأثير السلبي للتدخين على عضو�ة الكائن الحي تم ق�اس تغيرات الوتيرة القلب�ة

 العمر نفس لهما ن مدخ )بو( ) غير مدخنسل�م ( )ألد' شخصين (،  �عده و جهد بذل عند الراحة، أثناءالمستهلكة 
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رقالمرقلب�اناتالب�اناتىعلىرف
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 :) 04(و )03النتائج موضحة في الوث�قتين ( ، التجرYــــــــــــــــب�ة الشـــــــــــروP نفس في و والوزن  الطـول و 

 

 

 

 

 

 

 

 )03ث�قة (حلل منحنيي الو -1

 .)ب) (أالشخصين ( عندالعضلي  الجهد بذل �عد و خالل قبل، ةالمستهلك األكسجينبين ?م�ة قارن -2

 .)04) (03من دراسة الوث�قتين ( ماذا تستنتج-3

 : لرئتــــين صور تمثل والتي )05إل�ك الوث�قة (،  �الوثائQ السا�قة وصل إليهاالنتائج المتلتفسير -4

 ) مدخن غير(  سليــــم لشخص رئتين):  أ(  الش?ل

 .مدخــــن لشخص رئتين):  ب(  الش?ل

 .)ب(و) أصف مظهر الرئتين لد' الشخصين ( -

 ا النتائج المتوصل إليها فسر علم�ً -5

  .  )04( )03في الوث�قتين (

 

 

 

 

 *ىــــــــــــــــــــــــــــــــإنته*
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 ):ن05( األول التمر�نحل 

 : )ن1.25(التعرف على الب�انات-1
 ليف عصبي  5                 نسيج ضام   3                   عصب    1
 حزمة من األل�اف العصب�ة  4               وعاء دمو'   2
 :)ن1.25(وصف بن�ة العصب  -2 

 بواسطة نسيج ضام .ف�ما بينها ملتحمة  ، دمو�ة أوع�ة تتخللها األل�اف العصب�ة مجموعة من حزمالعصب هو 
 ليف عصبي غير منخع  .2، ليف عصبي منخع .  1:)1ن(واع األل�اف العصب�ة أن -3

  .ليف العصبي المنخع �حت̂و على غمد النخاعينلحيث اوجود أو غ�اب غمد النخاعين  :البنيو' الفرق 
 :)ن1.5(رسم تخط�طي لليف العصبي -4

 

  

 

 

 

 

 ):ن07( يالثان التمر�نحل 

 .النخاميالمعقد تحت السرYر ال�صر'  : )ن0.75(التعرف على البن�ة-1

 . الفص األمامي للغدة النخام�ة 3  . السو�قة النخام�ة2. تحت السير ال�صر'  1: )ن1.25(التعرف على الب�انات-2

 .. وعاء دمو' 5   . الفص الخلفي للغدة النخام�ة4

الفص األمامي للغدة نشاP حيث يتح?م تحت السرYر ال�صر' بوظ�ف�ة  : )ن1(3و 1العنصر  العالقة بين  - 3    

 . GnRHالنخام�ة عن طرQY هرمون 

 )نتاج البيوضات وافراز الهرموناتإتوقف (توقف نشاP المب�ض :أ) التغيرات الحادثة على مست̂و الرحم والمب�ض  – 4

 .)ن1( )تطور مخاط�ة الرحمعدم ( والرحم

 FSH .   )ن0.25(و  LH )0.25ن(ب) يتح?م الفص األمامي للغدة النخام�ة في المب�ض عن طرQY هرموني

 .)ن0.5(أن نصف نشاP المب�ض �أنه نشاP غير ذاتي متح?م ف�ه  ج) �م?ن

 ).ن2( الداخلي �الوسU الصماء الغدة عالقة وضحي رسم تخط�طي تر?يبي -5
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نننواع األلواع األل�اف الأنأن-33
وجووجود أو::''ق  فر

سم تخط�طي للرسم تخط�طي لليف ال

m/exm/ex

1as.ency-education.com



  2/1صفحة 

 

 

 

 

 

 

 :)ن08( الثالث التمر�نحل 

 : 3تحليل منحنيي الوث�قة -1

 : )ن0.5(أن يث نالحhح الزمن بداللة القلب�ة الوتيرة تغيرات المنحن�ان �مثل
 بين السل�م الشخص عند دق�قة،/ن�ضة 130 و 70 بين الوتيرة  تتراوح المدخن الشخص عند: الراحة اثناء  -

 )ن1(الدق�قة/ ن�ضة 70 و 60
 عند أما السل�م، الشخص عند حد ?أقصى د/ن 95 لىإالوتيرة القلب�ة  تصل: العضلي الجهد بذل عند   -

 . )ن1(حد ?أقصى د/ن 130 الى لتصل متذبذ�ة فتكون  المدخن الشخص
)  د/ن 70( الجهد بذل من دق�قة �عد  العاد�ة القمة الى القلب�ة الوتيرة ق�مة تعود: العضلي الجهد بذل �عد -

 .)ن1(د/ن 90 فتبلغ المدخن للشخص �النس�ة اما السل�م، للشخص �النس�ة هذا
 االكسجين ?م�ة : ) ب( و) أ( الشخصين عند الجهد �عد و خالل قبل المستهلك االكسجين حجم مقارنة -2

 .)ن1(�الحاالت الثالث العاد' الشخص عند منها اكبر المدخن الشخص عند المستهلكة
الوتيرة  نة �الشخص العاد' وهذا ما يؤثر على�حتاج المدخن الى ?م�ات ?بيرة من األكسجين مقار :اإلستنتاج -3

 .)ن1(القلب�ة و�عمل على زYادتها
  :)ب(و) أ( الشخصين لد' الرئتين مظهر صفو  -4

 الطب�عي �ش?لها الرئو�ة األسناخ ومفتوحة  الهوائ�ة القص�ات فيها تظهر :)الش?ل أرئتي الشخص السل�م (-
 .)ن0.5(

سوداء الن?اد ن̂ر  الرئو�ة األسناخ و منسدة الهوائ�ة القص�ات فيها تظهر): ب الش?ل( المدخن الشخص رئتي-

  . )ن0.5(فيها أ' تفاصيل

 :)ن1.5( )04) (03( الوث�قتين في إليها المتوصل لنتائجل العلمي ريفسالت-5

�عود إلى  لد�ه القلب�ة الوتيرة رتفاع وإ  العاد' �الشخص مقارنة األكسجين من ?بيرة ?م�ات الى المدخن اج�حتإ

 ?م�ة برفع التنفس�ة الوتيرة على ذلك ؤثرحيث ي التدخين �سبب) ب( للشخص الهوائ�ة القص�ات في نسداداإل

 للشخص �النس�ة الع?س على بجهد الق�ام عند تذبذبها عم القلب�ة الوتيرة في زYادة �التالي و المستهلك األكسجين

.حيث �?ون استهالكه لألكسجين طب�عي لعدم وجود خلل �الرئتين ) أ(
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( الثالث لتمر�ن )ن08( الثالث ن xa 33حنيي الوث�قة ل منحنيي الوث�قة:

بد القلب�ة الوتيرة تغيرات القلب� الوتيرة 
المدخنالشخصالشخصعند

))ن11((الدق�قة
صلتصل:ضلي الوتيالوتيرة القلب�ة 

/ن13030الىالىصللتصل�ة
القالىالىالقلب�ةالقلب�ةرةالوتيرةة

فتبفتبلغالمدخنالمدخنخصللشخص
الشخصالشخصينعنعندجهدالجهد

�الحاالت�الحاالت الثالعاد'العاد'
�الشخص النة �الشخص العاد' وقار ر

�ش?لهاالرئو�الرئو�ةخاألسناخ

سوداء النسوداء الن?اد نرو�ةالرئو�ة

 إلى 
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