
 الحΑاة ヱاأرض مادة عュヱヤالدヱرة الثانるΑ فヶ  1فرض محرヱس 
ヵاعداد るالثالث るالسن 

 
 (نقط  8)استرداد المعارف  :الجزء اأヱل 

 (نقط 1.1: )التمرΑن اأヱل
 るΑلゅالت れゅخطأ عن ااقتراح ヱح أΑبصح ゆأج: 

 .العصبヶ من أجسュゅ خるΑヱヤتتكヱن المゅدة البΑضゅء لヤنسΑج  -
 .الحسるΑ السゅΑلる العصبるΑ النゅبذة العصبるΑ تنボل األゅΑف -
- Α ゆعヤヵالبصر ゆالعص るΑالبصر るΑرヱالشع るΑسゅالحس ヶف ヶصل الحسヱر المヱد. 
 
 

ヶن الثانΑ(نقط 3.1: )التمر 
るボΑثヱنبه   1 تمثل الゅس جヱボل ゅΑطΑتخط ゅسرسمゅاانعك 

 اعط تعرゅヘΑ لヱボس اانعكゅس -1
2- ゆسゅالمن ュاعط ااس るボΑثヱال ヴヤع ュلكل رق 

 
 
 
 

 (نقط 3: )التمرΑن الثالث
 :الذΑ ヵائمه فヶ النص أسヤヘه  فヶ المكゅن من المصطヤحれゅ التゅلるΑ كل مصطヤح ضع

 るΑجゅΑااهت–  るΑヤكΑヰال れالعضا– るΑصヱヤボال- ヶヤف العضΑヤال-  るنヱالمر–るΑヱΑالبن. 
 

 .لゅヰ.......الヱحدة .......Αヱعتبر.......ヱكذلゆ......ヱ،ゆ......ゆ ポ .....تتمΑز
 

ヶالجزء الثان:  ヶانΑالبヱ ヶاصل الكتابヱالتヱ ヶمヤااستدال الع(11 るنقط) 
 (نقط  9) :التمرΑن اأヱل 

 .بΑنمゅ هΑ ヱحヱゅل قطف الヱردة انغرزれ شヱكる فヶ اصبعه فュゅボ بسحΑ ゆده بسرعる فゅئるボ, ى محمد ヱردة جمるヤΑ فمد Αده لボطゅヰヘأر
 
 

 (ن 1.5)ذكر اأنشطる التヶ قュゅ بゅヰ محمد أ -1
اكتゆ عヴヤ شكل جدヱل نヱع كل نشゅط عصبヶ، طبΑعる السゅΑلヱ る مكゅن نشأة  -2

るلゅΑ(ن 4.5) الس  
3- ヶنゅالثヱ لヱاأ ヶط العصبゅالنش ヶف るヤالمتدخ れゅحゅ(ن 2) .حدد الب 

     4- るボΑثヱال ヴヤر ا 2 مثل عゅمس ヶنゅالث ヶط العصبゅخال النش るلゅΑ(ن1)لس 
 
 
 
 

 ヶن الثانΑ(نقط 2: )التمر 
،るヤالعض るΑصゅكشف عن خヤكتلل ベΑヤبتع ゅقمن るヘヤمخت (01g ،30g  ヱ01g) فا るΑヤكΑه るヤعض ヴヤتتمددع ゅヰأن ゅحظن 

 るヤكت ゅنボヤع ゅلكن عندم،るヤالكت るبعد إزال ヶヤاأص ゅヰلヱتسترجع طヱ09 g るヤالكت るبعد إزال ゅヰلヱتسترجع ط ュل ゅヰΑヤع.                                                                              
 مゅهヶ الخゅصるΑ التヶ تュ الكشف عنゅヰ فヶ هذه التجゅرゆ؟ -1                1

   2-  るヤكت るبعد إزال ヶヤاأص ゅヰلヱط るヤع العضゅاسترج ュسر عدヘذا تゅ09بمg ؟ 
  

أكادΑمるΑ الجるΑヱヰ لجるヰ تازة ا
 سΑمる تاヱناれالح

るمΑالحس るابΑن 
 الثانるΑヱ اإعدادるΑ بنヶ بヱفراح

 るΑالدراس る2102-2102:السن 
 ساعる: مدة اإنجاز 
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 سعΑدحظ نقطる عヴヤ العناるΑ بヱرقる التحرΑر ヱ تمنح 



     

 

 
 

 :التمرΑن اأヱل
 .خطأ:  العصبヶ من أجسュゅ خるΑヱヤتتكヱن المゅدة البΑضゅء لヤنسΑج  -
 .خطأ: الحسるΑ السゅΑلる العصبるΑ النゅبذة العصبるΑ تنボل األゅΑف -
- Α ゆعヤヵالبصر ゆصل الح العصヱر المヱدるΑالبصر るΑرヱالشع るΑسゅالحس ヶف ヶح: سΑصح. 

 
ヶن الثانΑالتمر: 

1- ヶكヱس الشゅخال اانعك るΑالعصب るلゅΑكه السヤتس ヵر الذゅالمس ヱس هゅس اانعكヱق. 

2-  るボΑثヱال ュゅأرق るسبゅء المنゅاأسم: 
  مゅدة بΑضゅء -1       

     2- るΑدゅدة رمゅم 
     3- ヶヘヤجذر خ 
     4- るΑكヱدة شボع 
     5- ヶئゅسΑس ゆعص 
     6- ヶمゅجذر أم 

 

 :التمرΑن الثالث
 .لゅヰ البنるΑヱΑالヱحدة  الΑヤف العضΑヱ ヶヤعتبرゅاهتゅΑجるΑ ب ヱكذلゅポلمرヱنる بゅ،ヱلヱヤボصるΑ ب العضاれ الΑヰكるΑヤتتمΑز

 

 

  :التمرΑن اأヱل 
 :اأنشطる التヶ قュゅ بゅヰ محمد  -1

 رأى محمد ヱردة: النشゅط العصبヶ اأヱل  
  ヶنゅالث ヶط العصبゅده: النشΑ مد 
 سحΑ ゆده بسرعる: النشゅط العصبヶ الثゅلث 

2-  
ヶط العصبゅعه النشヱن るلゅΑالس るعΑطب るΑالعصب ゅمكるلゅΑن نشأة الس 

 ヤعΑنالمستボباれ الحسるΑ ل (مركزるΑ)حسるΑ  (البصر)る شعヱرるΑ حسゅسΑ رأى محمد ヱردة
 (المخ)البゅحる الحركるΑ  (نゅبذة)حركるΑ  تحركるΑ إرادるΑ مد Αده

るده بسرعΑ ゆسح るΑا إراد るΑتحرك るΑحركヱ るΑد حسヤجヤل るΑالحس れباボالمست 
 
 .البゅحる البصرるΑ: البゅحる المتدخるヤ فヶ النشゅط العصبヶ اأヱل  -3

     るحゅالب ヶط العصبゅالنش ヶف るヤالمتدخ ヶنゅالث :るΑالحرك るحゅالب. 
 
4-  るボΑثヱانظر ال 
 

ヶن الثانΑالتمر: 
1- るنヱالمر ヶه ゅヰالكشف عن ュت ヶالت るΑصゅالخ. 
2- れتمزق ゅヰتゅنヱأن مك ポذل ヶヤاأص ゅヰلヱط るヤتسترجع العض ュدرة  لゅتعد ق ュلヱ

 .فنヱボل أن لヤعضるヤ مرヱنる محدヱدة عヴヤ التمدد

سعΑدحظ  نقطる عヴヤ العناるΑ بヱرقる التحرΑر ヱ تمنح

   أكادΑمるΑ الجるΑヱヰ لجるヰ تازة ا
 تاヱناれ  سΑمるالح

るمΑالحس るابΑن 
 الثانるΑヱ اإعدادるΑ بنヶ بヱفراح

 るΑالدراس る2102-2102:السن 
 ساعる: مدة اإنجاز 
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 تصحΑح 
 الدヱرة الثانるΑ لمادة عュヱヤ الحΑاة ヱاأرض 0الفرض المحرヱس 

ヵإعداد るالثالث るالسن 

 (نقط  8)استرداد المعارف : الجزء اأヱل 
 

ヶالجزء الثان:  ヶانΑالبヱ ヶاصل الكتابヱالتヱ ヶمヤااستدال الع(11 るنقط) 
 


