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  3112مゅرس (   IIالدورة )  1فرض محروس رقュ  ........................................... :اإسم  ........:الرقم 7

 1التمرين 
 : تゅليるاإ قتراحれゅ ال أمュゅ( خطأ)أヱ ( صحيح)ضع عبゅرة  (1

 + るريヱشع るسيゅحس れヱيعتبر الص............................ 
+ るرنيボال  るريヱヤالبヱط اأ منゅسヱعين الヤل るفゅヘش..................... 
 .....................يتكヱن العصゆ البصرヵ من حヱالي مヤيヱن ليف عصبي  +
 ......................ى من الجسュ سراليسرى بゅلعضاれ المヱجヱدة في الجるヰ الي حركيる البゅحる ال ترتبط  +
  

3 )るボثيヱ1 تمثل ال ゅتخطيطي ゅز العصبي  رسمゅヰجヤل るيヘظيヱالヱ るيヱحدة البنيヱヤل. 
 ........: .............2 .........: .........1: المنゅسゆ لكل رقュ  إعط اإسュ -أ 

 ゆ-  ゅانヱلإعط عنるボثيヱヤ 1  : ................................................... 
 .......................................................................................... ؟ 1في أヵ مستヱى نجد العنصر  -ج 

 3التمرين 
  れدث أدゅحる  سيرヱ るشرة المخيボلゅتين بボإتاف منط ゆطين عصبيين بسبゅدان نشボف ヴن إلゅئج عند إنسゅلي نتゅل التヱيمثل الجد

 るبゅتين هتين الإصボمنط . ゅأمるボثيヱنبه الゅتبين  ج ゅتين المصボضع المنطヱ( أ ) بتين تم ヱ ( ゆ.) 
 

るبゅالمص るボالمنط るالنتيج 
 るボدان البصر (أ ) المنطボف 
 るボالمنط ( ゆ) ل فيヤرجلال ش ュمن الجس ヴاليمن 

 
 
 
 

 
 سュ المنطボتين المصゅبتين من خال المعطيれゅ أعاه ؟( 1
   るボ( :أ ) المنط ...........................................  るボالمنط ( ゆ : )............................................................ 
 :ين الヨفقوキين عنギ هグا الشガص العصبي يناクكر اسم النشاط (2

 ......................................... :اسم النشاط العصبي الثاني  ...................................... :اأول اسم النشاط العصبي 
3 )ヱبتين حدد دゅتين المصボ( أ ) ر المنط ヱ ( ゆ)؟ 

 + るボ( :أ ) المنط ............................................................................................................................ 
 + るボالمنط ( ゆ: ) .......................................................................................................................... 

 
  2التمرين 

 :في نボل السيゅلる العصبيる ، أ⊥ْنج⌒زれ عヴヤ حيヱان التجربتين التゅليتين لュヰヘ دヱر العصゆ الヱركي 
るالتجرب ゅヰيヤالمحصل ع るالنتيج 

  .اإحتゅヘظ بحسゅسيتゅヰ العصゆ مع بヰذا شヤل المنطるボ المتصヤ るヤعصゆ الヱركيل  اأمゅميقطع الجذر   - 1
 .بدヱن ظヱヰر شヤل  فボدان الحسゅسيる لヤمنطるボ المتصるヤ بヰذا العصヤ ゆعصゆ الヱركيل  قطع الجذر الخヘヤي  - 2
 . ヤعصゆ الヱركيلاستخرج دヱر كل من الجذر اأمゅمي ヱالجذر الخヘヤي ( 1

.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .. ..............................................................................................ヱركي استنتج إذن نヱعيる العصゆ ال( 2
 .من ذلポ  إقترح تجربる لヤتأكد( 3

.................................................................................................................................................. 
 .شゅركる في اإنعكゅس الشヱكي يرتبط العصゆ الヱركي بゅلنخゅع الشヱكي ヱيعتبر من بين العنゅصر الم( 4
 : الجدヱل التゅلي بمゅ ينゅسゆ  تمュ مأأ 

 دヱرهゅ في اإنعكゅس الشヱكي العنゅصر
  الجヤد
 سيるنボل السيゅلる العصبيる الح 
 مركز عصبي 

  るاأليゅف العصبيる الحركي
 مستجيゆ حركي 

 

 るボ(أ ) المنط 

 るボالمنط ( ゆ) ヱاندヱر ベش 

1 
2 

るボثيヱ1 ال 
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 3112مゅرس (  IIالدورة )  1الفرض المحروس رقュ   تصحيح 7

 
 1التمرين 

 :أمュゅ اإ قتراحれゅ التゅليる ( خطأ)أヱ ( صحيح)ضع عبゅرة  (1
      +  るريヱشع るسيゅحس れヱخطأ ..........: يعتبر الص. ..........  
 .......... صحيح..........: شゅヘفる لヤعين الボرنيヱ るالبヱヤريる من اأヱسゅط ال+      
 .......... صحيح..........: يتكヱن العصゆ البصرヵ من حヱالي مヤيヱن ليف عصبي +      
 ........... خطأ..........: حركيる  اليسرى بゅلعضاれ المヱجヱدة في الجるヰ اليسرى من الجسュ البゅحる ال ترتبط +      

  
3 )るボثيヱتخطيط 1 تمثل ال ゅز العصبي رسمゅヰجヤل るيヘظيヱالヱ るيヱحدة البنيヱヤل ゅي. 

 ........ (.ليف عصبي)محヱرة ........: 2 - ........جسュ خヵヱヤ........: 1 -أ        
        ゆ-  るボثيヱل ゅانヱن ........ : 1عنヱتخطيطي لعصب ュرس . ........  
 ..................................................... ヱالボشرة المخيる في المゅدة الرمゅديる لヤنخゅع الشヱكي........ 1نجد العنصر  -ج        

 
 3التمرين 

 :المنطボتين المصゅبتين  ゅءسمأ( 1
   るボحة ب ........ ( :أ ) المنطゅرゅاإبص............  るボالمنط ( ゆ : ).......... حة البゅيسرىالحركية ال........................................ 
 :النشاطين العصبيين الヨفقوキين عنギ هグا الشガص  ゅءاسم( 3

 .......................تحركية إرادية ........... :اسم النشاط العصبي الثاني  .......حسゅسية اإبصゅر...... :اسم النشاط العصبي اأول 
 ヱ ( ゆ) ( أ ) دヱر المنطボتين المصゅبتين ( 4

 + るボلة العصبية اامسؤ.............. ( :أ ) المنطゅيل السيヤية من العينتولة عن تح. ........................................................... 
 + るボالمنط ( ゆ: ) ............لة عصبية حركيةゅبذة  توليد سيゅن.................................................................................... 

 
  2رين التم

 . ヤعصゆ الヱركيلدヱر كل من الجذر اأمゅمي ヱالجذر الخヘヤي ( 1
 ................................................................................. نقل السيالة العصبية الحركية: الجケグ اأمامي ......................

 ..................................................................................... ةحسيالة العصبية النقل السي: يガلفالجケグ ال ..................... 
  ........................................................................................... استنتج أن العصゆ الوركي هو عصゆ مختヤط.................( 2
 .قترح تجربる لヤتأكد من ذلポ أ (3

 ........................................................فقギاラ الحساسية بالヨنطقة الヨعصوبة+ شلل ينتج عنه  قطع العصゆ الوركي...............
4 ) 

 دヱرهゅ في اإنعكゅس الشヱكي العنゅصر
 ستقبل حسيم الجヤد

 العصبيる الحسيるنボل السيゅلる  األيゅف العصبية الحسية
 مركز عصبي النخゅع الشوكي

るالحركي るف العصبيゅلة العصبية الحركية األيゅنقل السي 
 مستجيゆ حركي عضヤة

 


