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 ( 4.3.2.1)سبا لكل تسجيل من التسجيالت أعط عنوانا منا -1

 استنتج نوع المشبك بين عصبون السيروتونين و عصبون الدوبامين. -2

 .( 4)من التسجيل   (ج ، ب  ،ا )سم األجزاء  -3

 مدعما ذلك برسم تخطيطي دقيق على المستوى الجزيئي. (ج )و (ب  )فسر األجزاء   -4

 (.2ج )و    (1ج )اربط عالقة بين شدة التنبيه و التسجيالت في  -5

 .(2ت)و  (1ت)اثر التنبيهين  (1ج ) فيالتسجيلين اختالف  اقترح فرضية تفسر بها -6

حيث نطبق على العصبون المفرز السيروتونين  ،ينبعث منها ضوء في وجود السيروتونين  (A) مادة (ف )نحقن في الفراغ المشبكي   -7

 .(2ت )وإضاءة واضحة جدا عند التنبيه  (1ت )لى إضاءة ضعيفة عند التنبيه فنحصل ع ، ( 2ت)و ( 1ت )التنبيهات السابقة ذات الشدات 

 

 فسر هذه النتائج. -أ

 استنتج دور السيروتونين. -ب

 .(I- 6)ه النتائج تسمح بتأكيد الفرضية السابقة في السؤال ذكانت ه إنوضح  -ت

 

II –  جود االكستازي على مستوى العصبونات المفرزة في غياب وو ،النتائج التجريبية الثانية تتمثل في قياس عدة ظواهر مختلفة         

 يلخص ذلك.  (2)الوثيقة جدول  ،للسيروتونين و الدوبامين خالل عدة فترات زمنية  متتالية 

 

تواترات كمون العمل 
في العصبون المفرز 

 للدوبامين 

إعادة امتصاص 
 السيروتونين

كمية 
السيروتونين 

 المحررة

تواترات كمون 
العمل في 

العصبون المفرز 
 السيروتونين

 الظواهر

 الفترات 

 بدون اكستازي ++ ++ ++ ++

++++ 
0 ++++ ++ 

ساعات بعد  4 إلى 0
 اخذ االكستازي

0 
++ ++ ++ 

ساعات من  4بعد 
 تناول االكستازي

  

 .الظواهراإلشارة + ترمز لشدة  :مالحظة                       

 

  

 

 فير الرسالة العصبية محددا موضعها.استخرج أنماط تش -أ

 ساعات من تناوله. 4ساعات بعد أخذه و بعد  4إلى  0استنتج تأثيرات االكستازي على العصبون المفرز للسيروتونين بعد  -ب

 استخدم استنتاجك في شرح تغيرات نتائج القياسات في العصبون المفرز للدوبامين. -ت

 ات مخدر االكستازي و حاالت النشوة من جهة ثم حاالت االكتئاب  التي تليهااستخلص العالقة التي يمكن وضعها بين تأثير -ث

 ر.مخدالعند المتناولين لهذا      

 

 (2)الوثيقة 
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 نقاط( 6.5)  :التمرين الثاني
 لتعرف على بعض خواص الليف العصبي وتحديد دور البروتينات فيها نقترح الدراسة التالية :ل                      

 

I  التركيب التجريبي المستعمل لهذه الدراسة. (1)ـ تمثل الوثيقة 

 على سطح الليف العصبي . 2، ق 1نضع المسريين ق 0ـ في الزمن ز

 داخل الليف العصبي . 2نضع المسرى  ق 1ـ في الزمن ز

 نحدث تنبيها فعاال في النقطة )م( . 2ـ في الزمن ز

 

 .  ـ  ارسم التسجيالت الناتجة في منحنى واحد 1

 ـ حلل معطيات هذه التسجيالت الناتجة. 2

 ـ استنتج خواص الليف العصبي التي تظهرها هذه التسجيالت. 3

 

 داخل وخارج هيولى لليف العصبي للكالمار وفي ماء البحر.  K+و الـ  Na +الـ ـ تم قياس تركيز شوارد 4

 ( : 2)الوثيقة النتائج موضحة في جدول     

 

 نا في هذه الدراسة التجريبية لماء البحر .ـ وضح سبب استعمال ا

 ما المعلومات المستخلصة من تحليلك لنتائج الجدول ؟ـ  ب

 ـ حدد العالقة بين توزع الشوارد داخل وخارج الليف العصبي  ج

 .2و قبل الزمن ز  1والكمون المسجل بعد الزمن ز     

 

II - به مجددا البد أن يستعيد استقطابه األصلي.حتى يستعيد الليف العصبي قابلية التن 

 المشعين ،   k+و  Na+أجريت سلسلة من التجارب على ليف عصبي عمالق باستعمال شوارد ، لمعرفة آلية هذا االسترجاع وشروطه   

 ( .3نتائج التجارب وشروطها مدونة في الوثيقة )      

 

 (.1)التي تقدمها نتائج التجربة  ةالمعلوم استخرج -أ   

 للتجارب:ارن التحليل المقخالل من وضح شروط اآللية المتدخلة  -ب   

 ( .  1مع  5( ، )  1مع  4(، )  3مع  2)                  

 .(2( و )1)التجربتين  في  K+و  Na+بين حركة شوارد  فسر االختالف المالحظ   -ج   

 

III -  لـ ا  أنجز رسما تخطيطيا مبسطا تظهر من خالله البنيات واآلليات المتدخلة في تبادل أيونات، مما سبق ومعلوماتك+Na   والـ+K  

 . عبر الغشاء الهيولي لليف العصبي خالل حالة االستقطاب             

 

 من الناس . غيركمن بك ؤكنت ال تومن بنفسك فلن ي إذا -

  – حلم هو مجرد حلم أما الهدف فهو حلم له خطه و موعد نهائى لتحقيقهفال - 

 
 (1)الوثيقة 

 (2)الوثيقة 

 5 4 3 2 1 التجارب

 

الشروط 

 التجريبية

 محور عمالق

في ماء البحر 

 20°حرارته 

محور عمالق في ماء 

 + 20°البحر حرارته 

DNP   مادة مائعة(

 (. ATPلتشكل  الــ

محور عمالق في ماء 

+  20°البحر حرارته 

DNP + 6.2  ميلي

 . ATPالــمول من 

 محور عمالق في ماء البحر

 خالي من شوارد البوتاسيوم

 .20°حرارته 

محور عمالق في 

 ماء البحر حرارته

°2. 

 

 النتائج

K +دخول 

 .Na+خروج 

ودخول  K+خروج 
+Na  حتى الوصول

 إلى حالة التوازن.

 K+دخول 

 .Na+خروج 

 2نفس نتائج التجربة  2نفس نتائج التجربة 

 (3الوثيقة )

 دتركيز الشوار

(m.mol/L) 
 ماء البحر لكالمارل دم هيولى ال

 Na 50 440 460+الـ 

 K 400 20 10+الـ
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 نيالتمرين الثا

 
I-        1-:0.75..................... عناوين التسجيالت 

 .   (PPSE)كمون بعد مشبكي منبه  ( 3)و  ( 1)

 كمون راحة .  (2)

 كمون عمل أحادي الطور. ( 4)

 0.25........................  :نوع المشبك -2

 منبه. 

 0.75: ..............................تسمية األجزاء   -3

  –ستقطاب عودة اال  (ب ) -زوال استقطاب   (ا ) -

 فرط في االستقطاب .  (ج )

  0.5+0.5   تفسير األجزاء مع الرسم المدعم : -4

 الفولطية. +NA  وانغالق قناة  عبر قناته الفولطية +Kناتج عن تيار خارجي    لشوارد  (ب )

 غالقها .لبطىء في ان عبر قناته الفولطية +Kتيار خارجي    لشوارداستمرار االستقطاب ناتج عن فرط في  (ج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -استقطاب  عودة   (ب  ) 

 
 االستقطاب فرط (ج)
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 0.5..............: (2ج )و (1ج )عالقة شدة التنبيه و التسجيالت في  -5

غير قادر على  (1ج )ال يفوق العتبة في (PPSE)عند التنبيه الضعيف في العصبون المفرز للسيروتونين نسجل كمون بعد مشبكي منبه -

 (.2ج )توليد كمون عمل فيعطى كمون راحة في 

قادر على توليد كمون  (1ج )يفوق العتبة في  (PPSE)المفرز للسيروتونين نسجل كمون بعد مشبكي منبه  عند التنبيه القوي في العصبون -

 (.2ج )عمل في 

 

 0.25................................ :فرضية تفسيرية -6

 .(ف )سعة كمون بعد مشبكي متعلقة بتركيز الوسيط الكميائي المفرز في   

 

 0.5....................  :تفسير النتائج  -ا -7

 .(ف )تدل على إفراز كمية قليلة من السيروتونين في  (1ت )إضاءة ضعيفة عند  تنبيه ضعيف  - 

 .(ف )دل على إفراز كمية كبيرة من السيروتونين في ت ( 2ت )إضاءة واضحة جدا عند تنبيه قوي  -

 

 0.25................. :دور السيروتونين -ب

 منبه . يوسيط كيميائ 

 

 0.5............................. :تاكيد الفرضية  -8

 .(1ج )في (PPSE)نعم . بزيادة شدة التنبيه يزداد تركيز السيروتونين المتحكم في سعة الكمون بعد مشبكي المسجل 

 

 II–   

 0.5+     0.5.................  : أنماط تشفير الرسالة العصبية -ا

 والمفرز للدوبامين. تواترات كمون العمل في العصبون المفرز للسيروتونين* كهربائية ب

 .(ف )في  بكمية السيروتونين المحررة متعلقة ة* كيميائي            

 

 0.5.........العصبون المفرز للسيروتونين  تأثيرات االكستازي على -ب 

  :ساعات 4إلى  0بعد 

 . يزيد من كمية السيروتونين المحررة و يمنع امتصاصها 
  : ساعات من تناوله 4بعد أخذه و بعد 

  و يعيد امتصاصها كمية السيروتونين المحررة يخفض من 

 0.5............................. :شرح تغيرات نتائج القياسات  -ت

 :ساعات 4إلى 0بعد

 تواترات كمون العمل في العصبون المفرز للدوبامينتزيد من  كمية السيروتونين المحررة 

  :ساعات من تناوله 4بعد 
 .تواترات كمون العمل في العصبون المفرز للدوبامينيعاد امتصاصها مما يمنع من تسجيل  كمية السيروتونين المحررة

 

 0.75......................................  :االستخالص  -ث

 

 مخدر االكستازيمن  تناول  ساعات 4إلى  0خالل  حاالت النشوة

 .المسؤول عن الشعور بالنشوة نشاط العصبون المفرز للدوبامين  تزيد منكمية كبيرة من السيروتونين  افرازسبب ي 

   ساعات من تناوله 4بعدحاالت االكتئاب 

 .للعصبون المفرز للدوبامين سيروتونين المحرر دون تنشيطه بسبب امتصاص كل ال

 

 06.5:............................لثالتمرين الثا
I-1 – 0.75...................................  : الرسم 

 
 

 0.5ـ....................................:التحليل  -2

 الليف العصبي فنسجل كمون معدوم .   على سطح 2، ق 1نضع المسريين ق 0في الزمن ز 

 الليف العصبي فنسجل كمون راحة .    داخل 2نضع المسرى  ق 1ـ في الزمن ز   
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 نحدث تنبيها فعاال في النقطة )م( فنسجل كمون عمل أحادي الطور . 2ـ في الزمن ز   

 0.5..............................   :خواص الليف -3

 لتسجيل كمون عمل . هلراحة و قابل للتنبييكون مستقطب في حالة ا

  0.25...................................  :سبب استعمال البحر -1 -4

 مشابهة لتراكيزه في الدم كوسط خارجي لليف العصبي. K+و الـ  Na +تراكيز شوارده 

 0.25.....................................  :تحليل نتائج الجدول -2

 (m.mol/L)20 بأضعاف من تركيزه في الخارج  راكب (m.mol/L) 400في الداخل K+تركيز  

 (m.mol/L) 50اكبر بأضعاف  من تركيزه في الداخل  (m.mol/L) 440في الخارج  Na +تركيز  

 0.25............................. :المعلومات المستخلصة 

 الليف العصبي  على جانبي غشاء K+و Na + توزع غير متساوي لشوارد -

 0.25............................   :تحديد العالقة -3

 داخل وخارج الليف العصبي. K+و الـ Na +لوجود  توزع غير متساوي لشوارد  70- (Mv)في حالة الراحة يكون فرق الكمون  -

II 0.25:  ............. ةالمعلوم استخراج -أ  ـ 

 .K+و إدخال  Na +يز إلخراج وجود آلية تعمل عكس تدرج الترك -

 1.5................................  : شروط اآللية -ب   

 : ATPتحتاج الى (  3مع  2)  -

ميلي  6.2( بل مع تدرج التركيز بينما وجود  2)  ي( ال يتم نقل الشوارد عكس تدرج التركيز ف ATP)مادة مائعة لتشكل  الــ  DNPفي وجود ف 

 ..K+و إدخال  Na +إلخراج ( يؤدي الى نقلها عكس  تدرج التركيز 3في) ATPالــمول من 

 : خارج الليف شوارد البوتاسيوم تحتاج لوجود  ( 1مع  4)  -

( بل مع تدرج التركيز بينما تم نقلها  عكس  4) يال يتم نقل الشوارد عكس تدرج التركيز ف خالي من شوارد البوتاسيومفعندما كان ماء البحر  

 ماء البحر   ( لوجود البوتاسيوم في الحالة الطبيعية خارج الليف في 4لتركيز في )تدرج ا

  :20°( تحتاج لدرجة حرارة مناسبة  1مع  5)  -
 1بل مع تدرج التركيز بينما تم نقلها  عكس  تدرج التركيز في ) ( 5)  يال يتم نقل الشوارد عكس تدرج التركيز ف 2°ففي درجة حرارة منخفضة 

 .الطبيعية   في ماء البحر خارج الليف في الحالة  20°د درجة حرارة مناسبة ( لوجو

 0.5.....................................:تفسير االختالف  -ج 

مع  Na+ودخول  K+فخروج  (2)أما في التجربة  Na  /+K +عكس تدرج التركيز بتدخل مضخة  (1)في التجربة .Na+وخروج  K + دخول 

 يز يتم عبر القنوات المفتوحة باستمرار حتى الوصول إلى حالة التوازن على جانبي الغشاء .تدرج الترك

III - :ن01........................... رسم تخطيطي 

 

 
 

 ةحتى النهاي ةللنجاح هو االستمرار بقو ةالوحيد ةالوسيل 
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