
SysNer-3e8 3102مارس (  الدورة الثانية)  1فرض محروس رقم  ........................................:اإلسم  .........:الرقم 

 التمرين االول
 : اختر من بين االقتراحات التالية الصحيحة منها ( 1

 :خالل تــحـركـية إراديــة       
 ....................................................................................................... .حة الحركيةتنشأ السيالة العصبية على مستوى البا+  
 ............................... .تمر السيالة العصبية الحركية من الباحة الحركية إلى العضالت عبر النخاع الشوكي واألعصاب+  
 .............................. .على مستوى العضلة وتمر إلى المخ عبر العصب والنخاع الشوكي الحركية صبيةتنشأ السيالة الع+  
 :اكتب االسم المناسب أمام كل تعريف من التعاريف التالية  (2
 ............................................................................................................... :تنتمي إلى العين وتلعب دور عدسة مجّمعة +  

 ................................................................................................................ :يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية + 
 ................................................................................................................................................. :المهيج الطبيعي لألذن + 

 .اذكر األوساط الشفافة للعين  (3
............................................................................................................................................................................................. 

  التمرين الثاني
 1وتبين الوثيقة  ( v5.4) قام عالمان بتجارب إهاجة القشرة المخية لكلب مبنج باستعمالهما لتيار كهربائي ذي شدة ضعيفة 

 :ا يوضح الجدول أسفله النتائج المحصل عليها كم.مناطق القشرة المخية المهّيجة

 النتائج المالحظة المناطق المهيجة

 تحريك الرأس (0)      

 تحريك الطرف األمامي األيمن (3)      

                 تحريك الطرف الخلفي األيمن (2)      

 
 
 

 

 

 

ذكر اسم النشاط العصبي الذي يهدف العالمان لدراسته في ه (1 ّّ  .ذه التجربةاّ
............................................................ ................................................................................................................................ 

 .ل أعالهإعط استنتاجا من خالل تحليل النتائج المجمعة في الجدو (2
................................................................................................................................................................... .........................
................................................................................................... ............................................................... ......................... 

 .بين نتيجة هذه التجربة على الكلب. بالمخ ( 3)قمنا بتخريب المنطقة  (3
............................................................................................................................................................................ ...............
........................................................................................................................................................................................... 

 التمرين الثالث

 .سمــاع صوت المنبه تمد يدك لتضغط على زر المنبه فيصدر عن ذلك  
 انقل الجدول على ورقتك وأتمم مـأله مبينا طبيعة  ( 1

 .األنشطة العصبية واسم المراكـــز العصبيــة

 إسم المركز العصبي للنشاط طبيعة النشاط العصبي النشاط العصبي

 ....................................... ....................................... سماع الصوت

 ....................................... ....................................... الضغـــط على الزر

 

 

 

 
 المتدخلة في النشاطينرسما تخطيطيا ألهم األعضاء 3يقة توضح الوث  (2

 .أي الضغـــط على الزر وسماع صوت المنبه سابقــاالعصبيين المذكورين  
 .إسـما مناسـبا 3إعط لكل رقم على الوثيقة  - أ

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

 السمع و الباحة  باحـــة بعد نقلها على ورقتك ، 3حدد على الوثيقة   - ب

 .الحركية
........................................................................................................ 

 بالنسبة لنشاط الضغط مّثل مســــير السيالـة العصبية على رسمك - ج

 .على الزر 
........................................................................................................... 

 .ودوره 6اذكر مكونات العنصرين   -د    
............................................................................................................... 
...................... ....................................... ..................................................... 
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https://moutamadris.ma/


 

SysNer-3e8  1023مارس (  الدورة الثانية)  1رقم  تصحيح الفرض المحروس 

 التمرين االول
 :خالل تــحـركـية إراديــة   (1
 .تنشأ السيالة العصبية على مستوى الباحة الحركية+  
 .تمر السيالة العصبية الحركية من الباحة الحركية إلى العضالت عبر النخاع الشوكي واألعصاب+  
  
 :اكتب االسم المناسب أمام كل تعريف من التعاريف التالية  (2
 .........................البلورية.............. :إلى العين وتلعب دور عدسة مجّمعة تنتمي +  

 ...................الدماغ.................... :يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية + 

 ......................الصوت................. :المهيج الطبيعي لألذن + 

 ..................... رطوبة زجاجية -بلورية  -رطوبة مائية  -قرنية  ....................  .اط الشفافة للعيناذكر األوس  (3

 

  التمرين الثاني
  1وتبين الوثيقة  ( v5.4) قام عالمان بتجارب إهاجة القشرة المخية لكلب مبنج باستعمالهما لتيار كهربائي ذي شدة ضعيفة 

 ائج المالحظةالنت المناطق المهيجة

 تحريك الرأس (0)      

 تحريك الطرف األمامي األيمن (3)      

                 تحريك الطرف الخلفي األيمن (2)      

 :كما يوضح الجدول أسفله النتائج المحصل عليها .مناطق القشرة المخية المهّيجة
 
 
 
 
 

ذكر اسم النشاط العصبي الذي يهدف العالمان ل (1 ّّ  .دراسته في هذه التجربةاّ

 .............................................. النشاط العصبي الذي يهدف العالمان لدراسته في هذه التجربة هو التحركية اإلرادية .......... 

 .إعط استنتاجا من خالل تحليل النتائج المجمعة في الجدول أعاله (2

 ................. ....................................ارب أن القشرة المخية هي مصدر التحركية اإلراديةنستنتج من تحليل هذه التج .........

 .بين نتيجة هذه التجربة على الكلب. بالمخ ( 3)قمنا بتخريب المنطقة  (3
 ................... ............................ الطرف الخلفي األيمنبالمخ سيصاب الكلب بشلل في ( 3)ذا قمنا بتخريب المنطقة إ ..........

 

 التمرين الثالث
 .سمــاع صوت المنبه تمد يدك لتضغط على زر المنبه فيصدر عن ذلك  
 .انقل الجدول على ورقتك وأتمم مـأله مبينا طبيعة األنشطة العصبية واسم المراكـــز العصبيــة ( 1

 المركز العصبي للنشاطإسم  طبيعة النشاط العصبي النشاط العصبي

 باحة السمع حساسية شعورية سماع الصوت

 الباحة الحركية تحركية إرادية الضغـــط على الزر

 

 

 

 
 رسما تخطيطيا ألهم األعضاءالمتدخلة في النشاطين 3توضح الوثيقة   (2

 .أي الضغـــط على الزر وسماع صوت المنبه العصبيين المذكورين سابقــا 
 .إسـما مناسـبا 3رقم على الوثيقة إعط لكل  -أ 

- نخاع شوكي  :4 -أذن  :5 - مخيخ :2 مخ: 3 -شق روالندو: 0 .........

 ........... عضلة: 8 -صوت : 7  -عصب حركي:  6 

 السمع و الباحة  باحـــة بعد نقلها على ورقتك ، 3حدد على الوثيقة  -ب  

 .الحركية
 .............................................جانبه 3يقة أنظر الوث .........................

 بالنسبة لنشاط الضغط مّثل مســــير السيالـة العصبية على رسمك -ج 

 .على الزر 
 ...........................................جانبه  3أنظر الوثيقة  ............................

 .ودوره 6اذكر مكونات العنصرين   - د    
 نقل السيالة  من ألياف عصبية لها دور 6يتكون العنصر  ..................

 .....................................................................العصبية الحركية النابذة 
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