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الجزء األول  :استرداد المعارف ( 8نقط )
التمرٌن األول 1.1( :نقط)
أجب بصحٌح أو خطأ عن االقتراحات التالٌة :
 تتمٌز العضالت الهٌكلٌة بخاصٌتً القلوصٌة واالهتٌاجٌة فقط. الصفٌحة المحركة هً سٌنابس متخصصة تربط بٌن اللٌف العصبً ومجموعة من األلٌافالعضلٌة.
ٌ -عتبر اللٌف العصبً الوحدة البنٌوٌة للعضلة الهٌكلٌة.

التمرٌن الثانً 3.1( :نقط)
تمثل الوثٌقة  1أسفله أحد مكونات النسٌج العصبً
 -1ماإسم العنصر الممثل على الوثٌقة؟ (1.5ن)
 -2اعط اإلسم المناسب لكل رقم على الوثٌقة2( .ن)

التمرٌن الثالث 3( :نقط)
ضع كل مصطلح من المصطلحات التالٌة فً المكان الذي ٌالئمه فً النص أسفله :
ألٌاف حركٌة-االهتٌاجٌة – موصلة للسٌالة – -مختلط– ألٌاف حسٌة -األعصاب
تتمٌز .......ب... ......وكذلك كونها.......وٌحتوي العصب السٌسائً على .....وعلى.......فنقول أنه عصب........

الجزء الثانً :االستدالل العلمً والتواصل الكتابً والبٌانً ( 11نقطة)
التمرٌن األول  9( :نقط )
أبرز  Magendiجذري عصب سٌسائً لكلب صغٌر فالحظ أن الطرف الذي قطع عصبه فً المستوى (أ) ال ٌتحرك لكن
الكلب ٌحس بإهاجة هذا الطرف.
 - 1اعط اإلسم المناسب لكل رقم على الوثٌقة  3( 2ن)
 - 2بماذا تفسر النتٌجة التً حصل علٌها  Magendiبعد قطع العصب فً المستوى (أ)؟
 - 3اعط النتٌجة المتوقعة فً الحالة القطع فً المستوى (ب) و (ج)
 - 4عند اهاجة الطرف عند كلب سلٌم النخاع الشوكً الحظ سحب الطرف بسرعة :
أ  -ماذا نسمً رد الفعل الذي قام به الكلب ؟
ب  -مثل بدقة على الوثٌقة المسار الذي تسلكه السٌالة العصبٌة خالل هذا النشاط.

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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الجزء األول  :استرداد المعارف ( 8نقط )
التمرٌن األول:
 تتمٌز العضالت الهٌكلٌة بخاصٌتً القلوصٌة واالهتٌاجٌة فقط  :خطأ الصفٌحة المحركة هً سٌنابس متخصصة تربط بٌن اللٌف العصبً ومجموعة من األلٌاف العضلٌة  :صحٌحٌ -عتبر اللٌف العصبً الوحدة البنٌوٌة للعضلة الهٌكلٌة  :خطأ

التمرٌن الثانً:
 -1العنصر الممثل على الوثٌقة هو رسم تخطٌطً لخلٌة عصبٌة أو عصبون Neurone
 -2األسماء المناسبة ألرقام الوثٌقة :
 -1تفرعات سٌتوبالزمٌة
 -2جسم خلوي
 -3محورة
 -4تشجر نهائً
التمرٌن الثالث:
تتمٌز األعصاب ب االهتٌاجٌة وكذلك كونها موصلة للسٌالة وٌحتوي العصب السٌسائً على ألٌاف حسٌة وعلى ألٌاف حركٌة
فنقول أنه عصب مختلط.

الجزء الثانً :االستدالل العلمً والتواصل الكتابً والبٌانً ( 11نقطة)
التمرٌن األول :
 -1األسماء المناسبة ألرقام الوثٌقة :
 -1جذر خلفً
 -2عصب سٌسائً
 -3جذر أمامً
 -4مادة بٌضاء
 -5عقدة شوكٌة
 -6مادة رمادٌة
 -2عند القطع فً المستوى (أ) أصٌب الطرف الموصول بهذا العصب بالشلل لكنه الزال ٌحتفظ بالحساسٌة الشعورٌة هذا ٌدل
على أن الجذر األمامً ٌتضمن ألٌاف حركٌة.
 -3عند القطع فً المستوى (ب) سٌفقد الطرف الموصول بهذا العصب حساسٌته الشعورٌة.
عند القطع فً المستوى (ج) سٌفقد الطرف الموصول بهذا العصب حساسٌته وسٌصاب بالشلل.
 -4أ -نسمً رد الفعل الذي قام به الكلب  :حركة الإرادٌة أو انعكاس شوكً
ب -مسار سٌالة خالل االنعكاس الشوكً ممثل باللون األحمر (انظر 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.

