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 .       نقاط7.5   :التمرين األول

و فً هذا اإلطار , و ٌتغٌر كمونها الغشائً عند النشاط بفضل تدخل جزٌئاتها الغشائٌة, خالٌا العضوٌة بأغشٌة مستقطبة عند الراحةتتمٌز

 :نقترح علٌك الدراسات التالٌة

  1الجزء: 

 .بنٌة فراغٌة ثالثٌة األبعاد لبعض الجزٌئات الغشائٌة لعصبون- 1-تمثل الوثٌقة 

 
  .1 فً اشكال الوثٌقة 6 الى 1ضع البٌانات المناسبة لألرقام  من  (1

 .حدد الطبٌعة الكٌمٌائٌة لهذه الجزٌئات  (2

 .علل.ما هو مستواها البنٌوي  (3

  .3الظاهرة فً الشكل  (س )وضح كٌفٌة ارتباط الوحدات البنائٌة للقطعة  (4

  2الجزء:  

 :نقوم التجارب التالٌة , للتعرف على كٌفٌة تدخل هذه الجزٌئات فً خواص العصبون

ٗ اىَحنُ٘  ( 2 )ّسحعَو اىحشمٞت اىحصشٝجٜ ىي٘ذٞقة  : 1تجربة 

, اىَشعNa +ٍِ ٗسطِٞ فٞضٝ٘ى٘شِٞٞ ٍخحيفِٞ ٍِ حٞد جشمٞض

 (ز  ) ٝفصو ثَْٖٞب غشبء غٞش ّف٘ر ّغشط فٞٔ إحذٙ اىصضٝئبت 

إّحقبه أٗ عذً اّحقبه اإلشعبع   ( 3 )ٗ ّسصو فٜ اى٘ذٞقة .اىَذسٗسة 

. 2 إىٚ 1ٍِٗ ٗ

 .حلل النتائج المحصل علٌها (1

 

 :استنتج  (2

 .اآللٌة المسؤولة على انتقال اإلشعاع (أ 

 ,  فً االتصال العصب1ً   دور الجزٌئات ج (ب 

 .       ثم سم هذه الجزٌئة 

 .3 و ج2ما هً الفرضٌات التً تقترحها حول دور كل من ج (3

  .2 إلى و1انتقال اإلشعاع من و+ : 

 .عدم انتقال اإلشعاع  : 0

 النتائج  الجزٌئات 

 +++ 1ج

 0 2ج

 0 3ج

  3الجزء :  

 :ندرس ما ٌلً , للتأكد من صحة فرضٌتك

  ( ,3ج) أم( 2ج )تحمل كل منهما إحدى الجزٌئتٌن ,  قطعتٌن مجهرٌتٌن من غشاء عصبون  Patch-Clampنعزل بتقنٌة : تجربة

نقٌس بواسطة جهاز خاص        و ,  عند شروط تجرٌبٌة أخرى مختلفة, ( 2و)و  ( 1و)  مع االحتفاظ بنفس تركٌب الوسطٌن 

 . التٌارات المتولدة عبر الغشاء ا لمعزول فً كل حالة

- .  5   -و الشروط و النتائج المحصل علٌها مدونة فً الوثٌقة, ( 4 )  التجربة موضحة فً الوثٌقة 

 1و 2 و  

     الجزيئات                                 غشاء غير نفوذ

 

-3-الوثٌقة   

-2-الوثٌقة   

440  Ml Mo 
50 Ml Mo 



 

 

 

 

 

 

 

 

الظروف 
 التجرٌبٌة 

  مٌكرو مول من االستٌل كولٌن 2حقن   ملً فولط على جانبً الغشاء 0فرض كمون 

  نوع 
الجزٌئة 
 الغشائٌة 

 3ج 2ج 3ج 2ج

النتائج 
 المسجلة 

 

  
 

  

 -2-الحالة   -1-الحالة  
 

 .حلل النتائج المحصل علٌها (1

  .3 و ج2استنتج شروط عمل الجزٌئتٌن ج (2

  .3 و ج2علل مع تسمٌة كل من ج.هل تؤكد لك هذه النتائج فرضٌاتك السابقة  (3

 .3دعم إجابتك برسم تخطٌطً توضح فٌه دور الجزٌئات ج (4

 :ما هً النتائج المتوقعة مع التعلٌل  (5

 .الً الوسط  ATPعند اضافة مادة تمنع اماهة الـ  (أ 

  . +Naفً حالة استعمال تراكٌز متساوٌة بٌن الوسطٌن للـ  (ب 

   . + K بـ +Naباستبدال شوارد الـ  (ج 

 :حوصلة

من خالل معلوماتك و ما تضمنته هذه الدراسات  وضح فً رسم تخطٌطً أنواع و دور الجزٌئات الغشائٌة المسئولة على حالة الراحة و 

 .النشاط  عند انتقال التنبٌه على طول اللٌف العصبً 

 

 . نقاط4.5    :التمرين الثاني

   الالتـقصـذ اى٘ص٘ه إىــٚ ثعــط اىَفبٕٞـٌ اىَحعيقـة ثبٟىٞــبت اىحٜ جعَــِ ّقــو اىشسبئـو اىعصجٞــة عــيٚ ٍسحـ٘ٙ اىَشبثـل ٗاإلخث

 :ـشعيٚ  ّشـبغٖـب ّقحشض اىذساســة اىحبىٞـــة ـقـذ جؤخ اىحٜ   

ُ ـه ًــس كـ ّٗحبثـع جأذٜ(ثنشٗج٘مسِٞ)ٗ  (ثْضٗدٝبصٝجِٞ)حقِ ٍ٘اد ٍخحيفـة ٍحَرية فٜ ٍبدجٜ  ّقً٘ ةGABA  ٝعَو ثبهF1فٜ ٍشجل -       

 .- 1 -اىََريـة ثبى٘ذٞقــة  3 ٗ 2 ٗ 1اله اىحسصٞالت ــُ خــُ ًـاىَبدجٜ

 

 

 2و: الوسط 

 الماصة الزجاجية 

 القطعة المعزولة 

 الجزيئة ج 

 1الوسط و

-4-الوثٌقة   

-5-الوثٌقة    

   تٌار داخل 



                                                                                                                                      .3 ٗ 2 ٗ 1قـذً جحيٞــال ىيحسصٞـالت - 1

عـيٚ اىحبىـة اىنٖشثبئٞــة ىيغشـبء ثعـذ ٍشجـنٜ  ( ثنشٗج٘مسِٞ)ٗ  (ثْضٗدٝبصٝجِٞ)قـذً  فشظٞـبجل اىَقحشحــة ح٘ه غشٝقــة جـأذٞش مـو ٍــِ - 2

  .                                                                          F1اىَشججطــة ثْشــبغ اىَشجـل 

  II) - َّـ٘رز ثْــبئٜ فشاغـٜ ىَسحقجو غشـبئٜ قْـ٘ٛ ىيـ - 2 –ٍِ اى٘ذٞقـة - 1-َٝرـو اىشنوGABA  ٝجشص ٍسح٘ٝـبت ٗغشٝقـة - 2-ٗاىشنو

 F1جأذٞـش ٍخحـيف اىَـ٘اد عـيٚ ٍسحــ٘ٙ اىَشجـل 

.

 

 

.                                                                                     عـيو  .GABAجعــشف عيٚ اىَسح٘ٙ اىجْبئـٜ اىفشاغـٜ ىيَسحقجو اىقْ٘ٛ ىَجيـغ اىـ - 1

 .         صحة فشظٞحل اىسبثقــة ؟ عــيو -  2-ٕــو جؤمـذ ّحبئـس اى٘ذٞقــة - 2

 ٍعحَذا عيٚ ٕـزٓ اىذساســة اىسبثقــة إشـشض سجت اىقيق اىحـبد ٗاىَضٍِ اىزٛ جصبحجٔ جقيصبت ٍفبشئة ٗغٞش ٍح٘قعة ىيععالت اىٖٞنيٞة  –3

 . F1اىخبظعـة ىَشاقجــة 

 .(ٍع اىششض )إقــحشض غشٝقة عالشٞة جَنْْـب ٍِ جخفٞف أعشاض ٕـزا اىَـشض - 4

 

 . نقاط8  :التمرين الثالث 

 

 

 



 

  

  :للوثيقة ومعلوماتك  باستغاللك - أ

 ؟ماذا تستنتج .  ب- 3ا و -3قارن بين نتائج المجموعتين في منحنيات الوثيقتين  - ب

 . عند المصابين بهVIHفيروس  مبينا كيفية منع تطور اهالتي تم اختبار اللقاح طريقة عمل شرحا - ت

 

 


