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السنة الدراسٌة 2102-2102:
مدة اإلنجاز  :ساعة
Pr . IDRISSI Fatiha

الجزء األول  :استرداد المعارف ( 8نقط )
التمرٌن األول 1.1( :نقط)
أجب بصحٌح أو خطأ عن االقتراحات التالٌة :
 تتكون المادة البٌضاء للنسٌج العصبً من أجسام خلوٌة. تنقل األلٌاف العصبٌة الحسٌة السٌالة العصبٌة النابذة.ٌ -لعب العصب البصري دور الموصل الحسً فً الحساسٌة الشعورٌة البصرٌة.

التمرٌن الثانً 3.1( :نقط)
تمثل الوثٌقة  1جانبه رسما تخطٌطٌا لقوس االنعكاس
 - 1اعط تعرٌفا لقوس االنعكاس
 - 2اعط االسم المناسب لكل رقم على الوثٌقة

التمرٌن الثالث 3( :نقط)
ضع كل مصطلح من المصطلحات التالٌة فً المكان الذي ٌالئمه فً النص أسفله :
االهتٌاجٌة – العضالت الهٌكلٌة – القلوصٌة -اللٌف العضلً -المرونة –البنٌوٌة.
تتمٌز .....ب،......وب......وكذلك ب.......وٌعتبر.......الوحدة .......لها.

الجزء الثانً :االستدالل العلمً والتواصل الكتابً والبٌانً ( 11نقطة)
التمرٌن األول  9( :نقط )
رأى محمد وردة جمٌلة فمد ٌده لقطفها ,بٌنما هو ٌحاول قطف الوردة انغرزت شوكة فً اصبعه فقام بسحب ٌده بسرعة فائقة.
 - 1أذكر األنشطة التً قام بها محمد ( 1.5ن)
 - 2اكتب على شكل جدول نوع كل نشاط عصبً ،طبٌعة السٌالة و مكان نشأة
السٌالة ( 4.5ن)
 - 3حدد الباحات المتدخلة فً النشاط العصبً األول والثانً 2( .ن)
 -4مثل على الوثٌقة  2مسار السٌالة خالل النشاط العصبً الثانً (1ن)

التمرٌن الثانً  2( :نقط)
للكشف عن خاصٌة العضلة،قمنا بتعلٌق كتل مختلفة ( 30g، g01و  )g01على عضلة هٌكلٌة فالحظنا أنها تتمدد
وتسترجع طولها األصلً بعد إزالة الكتلة،لكن عندما علقنا كتلة  g 09علٌها لم تسترجع طولها بعد إزالة الكتلة.
 -1ماهً الخاصٌة التً تم الكشف عنها فً هذه التجارب؟
 -2بماذا تفسر عدم استرجاع العضلة طولها األصلً بعد إزالة كتلة  g09؟

تمنح نقطة على العناٌة بورقة التحرٌر و حظ سعٌد
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تصحٌح
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الجزء األول  :استرداد المعارف ( 8نقط )
التمرٌن األول:
 تتكون المادة البٌضاء للنسٌج العصبً من أجسام خلوٌة  :خطأ. تنقل األلٌاف العصبٌة الحسٌة السٌالة العصبٌة النابذة :خطأ.ٌ -لعب العصب البصري دور الموصل الحسً فً الحساسٌة الشعورٌة البصرٌة :صحٌح.

التمرٌن الثانً:
 -1قوس االنعكاس هو المسار الذي تسلكه السٌالة العصبٌة خالل االنعكاس الشوكً.
 -2األسماء المناسبة ألرقام الوثٌقة :
 -1مادة بٌضاء
 -2مادة رمادٌة
 -3جذر خلفً
 -4عقدة شوكٌة
 -5عصب سٌسائً
 -6جذر أمامً
التمرٌن الثالث:
تتمٌزالعضالت الهٌكلٌة بالقلوصٌة ،وبالمرونة وكذلك باالهتٌاجٌة وٌعتبر اللٌف العضلً الوحدة البنٌوٌة لها.

الجزء الثانً :االستدالل العلمً والتواصل الكتابً والبٌانً ( 11نقطة)
التمرٌن األول :
 -1األنشطة التً قام بها محمد :
النشاط العصبً األول  :رأى محمد وردة
النشاط العصبً الثانً  :مد ٌده
النشاط العصبً الثالث :سحب ٌده بسرعة
-2
نوعه
النشاط العصبً
حساسٌة شعورٌة (البصر)
رأى محمد وردة
تحركٌة إرادٌة
مد ٌده
تحركٌة ال إرادٌة
سحب ٌده بسرعة

طبٌعة السٌالة العصبٌة
حسٌة (مركزٌة)
حركٌة (نابذة)
حسٌة وحركٌة

 -3الباحة المتدخلة فً النشاط العصبً األول  :الباحة البصرٌة.
الباحة المتدخلة فً النشاط العصبً الثانً  :الباحة الحركٌة.
 -4انظر الوثٌقة

التمرٌن الثانً:
 -1الخاصٌة التً تم الكشف عنها هً المرونة.
 -2لم تسترجع العضلة طولها األصلً ذلك أن مكوناتها تمزقت ولم تعد قادرة
على التمدد فنقول أن للعضلة مرونة محدودة.

مكان نشأة السٌالة
المستقبالت الحسٌة للعٌن
الباحة الحركٌة (المخ)
المستقبالت الحسٌة للجلد

