
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                      وزارة التربية الوطنية                       العلمة   ابراهيم روينةمتوسطة الشهيد 

 المدة                  19\ 18 ثانيال  فرض الثالثي                       
 سا 1           في  مادة علوم الطبيعة و الحياة                                               

                

 ن ) 10التمرين األول: ( 
دون سحبت يدك   خزكوتذا بشوكة لقطفها  فإ دنوت   جميلة  زهرة  رأيت ساحة المدرسةوأنت تتجول في 

 ة.مختلف ةعصبي الى انشطةتشير األفعال التي تحتها خط  .تفكير أو تردد 
 : خانات الفارغة في الجدول التاليالامأل  هذه االنشطة بين للتمييز  -1

 

 زء من اجزاء الجملة العصبية . جتشترك األنشطة العصبية الثالث في  -2
  ؟ ماهو ومم يتكون  -         

 ن): 10التمرين الثاني (
خالل مباراة كرة قدم تعرض العبين  الى اصطدام عنيف سقطا أرضا وبعد اسعافهما وحملهما للمستشفى 

. لتحديد تبين ان احدهما ال يستطيع تحريك يده اليسرى وان الثاني ال يستطيع ثني رجله نحو الخلف  
 .مصدر الخلل عند الالعبين قام الطبيب المعالج بفحوصات وكشوفات الوثائق اسفله تبين نتائجها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اقترح فرضيات تفسر بها سبب عدم قدرة شخص على تحريك جزء من جسمه . -أ  -1

 األول  . العبلاليسرى يد الاستنتج سبب شلل   -ب     
 ورة باألشعة لرجل الالعب الثاني بعد مشاهدته لنتائج تصوير المخ ؟لماذا أنجز الطبيب ص -أ  -3
 فسر سبب غياب حركة ثني الرجل الى الخلف عند الالعب الثاني.  -ب    
 ؟     رجل التي اصيبت ماهي الو -ج   

 بالتوفيق والنجاح
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 ن ) 10التمرين األول: ( 
 ن)06(: خانات الفارغة في الجدول التاليالمأل   -1

 
من يتكون  العصبء الجملة العصبية هو : الجزءالذي تشترك فيه األنشطة العصبية الثالث من اجزا -2

ألياف تتكون كل حزمة من و عصبية محاطة بنسيج ضام تتخلله عروق دموية حزم ألياف
ترتبط في نهايتها )  تشكلها عصبونات ترتبط فيما بينها بمناطق تعرف بالمشبك(  عصبية

 ن) 04.(بالمستقبالت الحسية
 

 ن): 10التمرين الثاني (
سر سبب عدم قدرة شخص على تحريك جزء من جسمه هي ربما خلل في : فرضيات تف  -أ -1

ن)02.(-العضلة  –االلياف العصبية الحركية  –النخاع الشوكي  –الساحة الحركية 
سبب شلل يد الالعب األول ناتج عن خلل في الساحة الحركية اليمنى التي تتحكم في اليد   -ب

 ن) 02.( اليسرى.
رجل الالعب الثاني باألشعة بعد مشاهدته لنتائج تصوير المخ ألنه  قام الطبيب بتصوير -أ  2

 ن) 02.(في مستوى العضالتوبالتالي ان الخلل يمكن ان يكون تأكد من سالمة الساحة الحركية 
سبب غياب حركة ثني الرجل الى الخلف عند الالعب الثاني : بما ان العضلة تتقلص   -ب

سيالة العصبية وبالتالي فان الخلل يكمن في وتر العضلة فااللياف العصبية الحركية توصل ال
 ن) 02.( الذي انقطع .

ال يمكن تحديد الرجل المصابة الن المعطيات في السياق ال تحتوي على أي إشارة الى ذلك  -ج
 ن)02.( .
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في العين
من العين الى ساحة الرؤية حسية  

حركية الحركية قشرة المخ حركة ارادية دنوت
من القشرة الحركية الى العضو 

المنفذ ( العضلة )

 منعكس فطري سحبت
 المستقبل الحسي 

 النخاع الشوكي
 حركية  -حسية  

من المستقبل الحسي في الجلد 
الى النخاع الشوكي ثم الى 

 العضو المنفذ ( العضلة )
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