
    
 
 
 

   أجب بوضوح على نفس الورقة.....:    الرقم .... /3:  القسم ..............................................: السم ا
       استرداد المعارف (8 نقط)

)ن5.( أجب بصحیح أو خطأ على االقتراحات التالیة -1        
.   ................                                                                        .      العصب السیسائي عصب حسي و حركي -           
.                                                                      .................يتكون الدماغ من المخ و المخیخ و النخاع الشوكي  -           
.                                                               .................تتولد السیالة العصبیة في الجلد , التحركیة اإلرادية  أثناء -           
.......                           ...........تتولد السیالة العصبیة في منطقة معینة من القشرة المخیة ,  خالل انعكاس شوكي -           
.                                                                                ................. يوجد مركز الحساسیة الشعورية في المخ -           

  - خلیة- العضالت-يلیف عصب: لیة في المكان المناسب اتمم فراغات النص التالي بوضع الكلمة المناسبة من بین الكلمات التا-2      
عضلیة جد متعددة و يمثل كل لیف................... الھیكلیة من ........................... تتكون ) : ن3. ( النوى – ألیاف – الشعیرات الدموية         
و األلیاف...............................................  شبكات من تحتوي العضلة على. ........................ عمالقة متعددة ..................... عضلي           

.بمجموعة من األلیاف العضلیة ........................................ تتصل تفرعات كل .          العصبیة   
      االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبیاني(12 نقطة)

  )نقط4(التمرين األول       
  بعض المعطیات التجريبیة قصد دراسة خاصیة من 1        تمثل الوثیقة 

و قد استعملت في ھذه التجربة نفس.         خاصیات العضلة الھیكلیة   
. تتابع مراحل التجربة 4 إلى 1إذ تمثل األرقام من .         العضلة   

)ن 1.(صف كیف يتغیر طول العضلة حسب الكتلة المستعملة  -1       
........................................................................................................           
........................................................................................................          

)ن1,5.(؟) 4الحالة  (g70 العضلة بعد نزع كتلة  كیف تفسر رد فعل-2        
 ........................................................................................................           

......................................................................................         ..................  
)ن1,5.( استنتج الخاصیة المدروسة عند ھذه العضلة -3       

                 ............................................................     
) نقط8(التمرين الثاني        

.رور الحمراء فضغط بیده على الفرامل لتوقیف الدراجة أثناء توجه تلمیذ إلى المدرسة على متن دراجة ھوائیة رأى إشارة الم           
)ن1.(العصبیین المتدخلین في ھذا المشھد  حدد طبیعة النشاطین -1       

.............................................................:  رؤية إشارات المرور -           
...............................................  ............: الضغط على الفرامل -            

:قصد تحديد المراكز العصبیة المتدخلة في ھذين النشاطین نقترح علیك المعطیین التالیین           
     I-  عند, مكنت تقنیات استكشاف نشاط المخ بقیاس الصبیب الدموي من رصد المنطقة النشیطة على مستوى نصف كرة المخ  

. النتیجة المحصل علیھا 2و تبین الوثیقة ,  إنسان خالل رؤية األشیاء           
: انطالقا من ھذه الوثیقة -2        

)ن1,5.(معلال جوبك , حدد المنطقة النشیطة على مستوى نصف كرة المخ  -  أ       
         .............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................            
...............................................................................) : ن1.(نشیطة  استنتج دور المنطقة ال-ب         

...............................................................................................................................................         
    II- ى الطريق تعرض ھذا التلمیذ لحادثة سیر أصیب على إثرھا بشلل في يده الیمنى عل  

  .3وكشف الفحص الطبي لمخه عن وجود تلف بالمنطقة الملونة باألسود في الوثیقة .          نتیجة نزيف دموي على مستوى المخ 
ة التي تتموضع فیھا ھذه ثم حدد نصف الكرة المخی,  استنتج دور المنطقة المصابة بالتلف -3        

..................................................................................................:  دور المنطقة -) :ن2.(          المنطقة   
...........................                                                                 .....................................................................  

...........................................................: نصف الكرة المخیة التي تتموضع فیھا  -                                       
.......................................................) : ن1,5.(ى  فسر إصابة الید الیمنى بالشلل دون الید الیسر-4       

..........................................................................................................................................................         
  العناصر المتدخلة أثناء 4وضح على رسم  الوثیقة ,  وعلى معلوماتك  اعتمادا على ماسبق-5     

مسار السیالة  و كذا,        النشاط العصبي المرتبط برؤية اإلشارات الضوئیة  
)ن1.(       العصبیة   
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   أجب بوضوح على نفس الورقة.....:    الرقم .... /3:  القسم ..............................................: السم ا
       استرداد المعارف (8 نقط)

)ن5.( أجب بصحیح أو خطأ على االقتراحات التالیة -1        
..صحیح                                                                          .      العصب السیسائي عصب حسي و حركي -           
.....خطأ                    .                                                  يتكون الدماغ من المخ و المخیخ و النخاع الشوكي  -           
......خطـأ                     ..                                          تولد السیالة العصبیة في الجلد ت,  أثناء التحركیة اإلرادية -           
.......خطــــأ                        .     تتولد السیالة العصبیة في منطقة معینة من القشرة المخیة ,  خالل انعكاس شوكي -           
...صحیح                  ..                                                              الحساسیة الشعورية في المخ  يوجد مركز -           

  - خلیة- العضالت-لیف عصبي: لیة في المكان المناسب اتمم فراغات النص التالي بوضع الكلمة المناسبة من بین الكلمات التا-2      
عضلیة جد متعددة و يمثل كل لیف. ألیاف     .الھیكلیة من .. العضالت  ...تتكون ) : ن3. ( النوى – ألیاف –دموية  الشعیرات ال        
تتصل تفرعات . و األلیاف العصبیة ... الشعیرات..تحتوي العضلة على شبكات من . . النوى    .عمالقة متعددة ..خلیة  . عضلي           

.بمجموعة من األلیاف العضلیة .... يلیف عصب......كل            
      االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبیاني(12 نقطة)

  )نقط4(التمرين األول       
  بعض المعطیات التجريبیة قصد دراسة خاصیة من 1        تمثل الوثیقة 

و قد استعملت في ھذه التجربة نفس.         خاصیات العضلة الھیكلیة   
. تتابع مراحل التجربة 4 إلى 1إذ تمثل األرقام من .     العضلة       
)ن 1.(صف كیف يتغیر طول العضلة حسب الكتلة المستعملة  -1       

.....كلما زاد وزن الكتلة المعلقة على العضاة إالوزاد طول تمدد العضلة الھیكلیة          ..  
....................................         ....................................................................  

)ن1,5.(؟) 4الحالة  (g70 كیف تفسر رد فعل العضلة بعد نزع كتلة -2        
.... ال ترجع العضلة إلى طولھا األصلي أي تجاوزت حد مرونتھا  g  70بعد نزع وزن               

....................         ....................................................................................  
)ن1,5.( استنتج الخاصیة المدروسة عند ھذه العضلة -3       

     .....المرونة...                 
) نقط8(التمرين الثاني        

. ھوائیة رأى إشارة المرور الحمراء فضغط بیده على الفرامل لتوقیف الدراجة أثناء توجه تلمیذ إلى المدرسة على متن دراجة           
)ن1.(العصبیین المتدخلین في ھذا المشھد  حدد طبیعة النشاطین -1       

.....)حاسة االبصار(حساسیة شعوریة .:  رؤية إشارات المرور -           
........حركة إرادیة  .: الضغط على الفرامل -            

:قصد تحديد المراكز العصبیة المتدخلة في ھذين النشاطین نقترح علیك المعطیین التالیین           
     I-  عند, مكنت تقنیات استكشاف نشاط المخ بقیاس الصبیب الدموي من رصد المنطقة النشیطة على مستوى نصف كرة المخ  

. النتیجة المحصل علیھا 2و تبین الوثیقة ,  إنسان خالل رؤية األشیاء           
: انطالقا من ھذه الوثیقة -2        

)ن1,5.(معلال جوبك , حدد المنطقة النشیطة على مستوى نصف كرة المخ  -  أ       
                                                               ألنھا تتمیز بتدفق الدم فیھا ووجود صبیب)باحة االبصار(المنطقة النشیطة ھي القشرة الرمادیة للفص القفوئ ..........         

.)اللون األخضر(مرتفع على مستواھا                                               
...............................................................................) : ن1.( استنتج دور المنطقة النشیطة -ب         

...تشرح وتحلل السیالة العصبیة الواردة من العین          
    II-  على الطريق تعرض ھذا التلمیذ لحادثة سیر أصیب على إثرھا بشلل في يده الیمنى  

  .3وكشف الفحص الطبي لمخه عن وجود تلف بالمنطقة الملونة باألسود في الوثیقة .          نتیجة نزيف دموي على مستوى المخ 
ثم حدد نصف الكرة المخیة التي تتموضع فیھا ھذه ,  استنتج دور المنطقة المصابة بالتلف -3        

.....)باحة الحركة االرادیة(إنتاج السیالة العصبیة الحركیة ..:  دور المنطقة -) :ن2.(          المنطقة   
                                                             ................................................................................................     

..............الجھة الیسرى......: نصف الكرة المخیة التي تتموضع فیھا  -                                       
.......................................................) : ن1,5.(لیسرى  فسر إصابة الید الیمنى بالشلل دون الید ا-4       

نظرا لتقاطع األعصاب السیسائیة على مستوى البصلة السیسائیة فإن الجھة الیسرى للباحة الحركیة تتحكم في           
.............                   حركات أعضاء الجھة الیمنى والعكس صحیح    

  العناصر المتدخلة أثناء 4وضح على رسم  الوثیقة ,  اعتمادا على ماسبق وعلى معلوماتك -5     
مسار السیالة  و كذا,        النشاط العصبي المرتبط برؤية اإلشارات الضوئیة  

)ن1.(       العصبیة   
 

4ثم       2  ثم 1رقم             
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