
عناصر اإلجابة و سلم التنقیط

النقطةالجواب
:استثمار المعارف و المعطیات :أوال 

تحلون الدمتعريف - 1

:عند الشخص السلیم - 2
و كمیة األنسولین ضعیفة1g/lقبل تناول الغلیكوز تحلون الدم طبیعي 

يؤدي تناول الغلیكوز إلى ارتفاع تحلون الدم  و ارتفاع نسبة األنسولین 
ثم يعود كالھما إلى القیمة األصلیة

:عند الشخص البدين 
و كمیة األنسولین أكبر من العادي1,2g/lقبل تناول الغلیكوز تحلون الدم مرتفع  

يؤدي تناول الغلیكوز إلى ارتفاع تحلون الدم  و ارتفاع كبیر جدا لنسبة األنسولین 
ثم يعود كالھما إلى القیمة األصلیة

فعالیة أنسولین الشخص البدين ضعیفة - 3
جدا لیخفض تحلون دمهيلزمه كمیة كبیرة

:عند الشخص العادي تؤدي زيادة نسبة األنسولین إلى - 4
انخفاض مھم لنسبة الغلیكوز المحررة من طرف الكبد -
زيادة مھمة في استھالك الغلیكوز من طرف خاليا الجسم-

:عند الشخص البدين تؤدي زيادة نسبة األنسولین إلى
ضعیف لنسبة الغلیكوز المحرر من طرف الكبدانخفاض-
زيادة أقل من العادي في استھالك الغلیكوز من طرف خاليا الجسم-

:دور األنسولین - 5
كبح تحرير الغلیكوز من طرف الخاليا الكبدية-
حث خاليا الجسم على استھالك الكلیكوز-
تخفیض تحلون الدم-

لعادي إلى عودة تحلون الدم إلى القیمة أدى زرع بنكرياس البدين إلى عند الفأر ا- 6
الطبیعیة

فأنسولین البدين طبیعي
)ت ( إقصاء الفرضیة 

%100من األتسولین مقارنة مع العادي % 70عند الفأر البدين تم تتبیث حوالي - 7
وجود مستقبالت عادية لألنسولین عند البدين 

وجود مستقبالت مشوھة لألنسولین) ب ( يتم إلغاء الفرضیة 
وجود عدد قلیل من مستقبالت األنسولین) أ ( و يحتفظ بالفرضیة 

:استرداد المعارف و المعطیات : ثانیا 

الغلیكاغون عبارة عن ھرمون
من جزيرات لونجرانسαتفرزه الخاليا 

الموجودة في البنكرياس 
لیكاغون على الخاليا الكبديةيؤثر الغ

فیحثھا على تركیب أنزيم الفوسفوريالز
يفكك الغلیكوجین الكبدي إلعطاء غلیكوز

يخرج الغلیكوز الناتج إلى الدم لیرفع التحلون
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منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


