
 

 

 

ن(8استرداد المعارف )  

 1( -امأل الجدول أسفله بما يناسب: )2ن(

ن(1,1) كل اقتراح. ماماخطأ" (في خانة "صحيح" أو في خانة "Xعالمة ) ضع-( 2  

ن(5,2) التالي:الجدول  أتم-( 3  

 

 

 

ن(3) .رسما تخطيطيا لحركة ثني الذراع عند االنسان 1تمثل الوثيقة -4  

.........................السم الكامل: ..................ا 0202/ 0202السنة الدراسية:   

 المالحظة توقيع الولي

 

 

إعداديثانوي الثالثة المستوى:   

 مادة: علوم الحياة واألرض

 المصطلح تعريفه

 .................... تماس بين ليف عصبي وليف عضلي.

 الباحة الحسية ...................................................................................................................

 .........................  .وتشجر نهائيبنية خلوية تتكون من جسم خلوي ومحورة 

عصبية نابذةيالة س ....................................................................................................................  

 االقتراحات صحيح خطأ

أخطار مهددة لسالمة الجهاز  واألقراص المهلوسةوالمخدرات الموسيقى الصاخبة  -  

 العصبي.

تكون في المخ المادة الرمادية محيطية والمادة البيضاء مركزية.-    

.نخاع الشوكيمركزها ال إراديةاالنعكاس الشوكي هي حركة ال -    

.يمتاز الليف العصبي بطول كبير ويحتوي على عدة نوى -    

العصبية الحسية على مستوى الباحة الحسية.أ السيالة شتن-    

األلياف العصبية الحركية. ةالحسية لألذن بواسط تبالمستقبال سمعيةترتبط الباحة ال -    

ودينا مؤســــــــــســــة إينـــــــــــاس  

 تمارين للدعم والتقويم للدرسين الجهاز العصبي والجهاز العضلي وديـــــــــــنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن(52,0) لكل رقم. اعط )ي( االسم المناسب-1  

1........ :................. .............5............ :..... .....................3.................... :........................  

 حركة ثني الذراع؟ وبماذا تنعت هاتين العضلتان؟ خالل 5و 1لعضلتين اما الحالتان التي توجد عليهما -5

ن(0,52)  

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

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

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

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

ن(0,2) اذكر)ي(خطرين يهددان صحة وسالمة الجهاز العضلي.-3  

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

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

 المكون الثاني: االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبياني)12ن(

 التمرين 1: )7ن(

أدى وخز قوي على مستوى يد شخص الى جذبها بسرعة، ولما أحس بألم شديد، وضع ضمادة على 

 الجرح.

"جذب اليد بسرعة عند  ب حدد)ي( المنبه والعناصر المتدخلة إلنجاز النشاط العصبي المتعلق-( 1

ن(1) القوي" وذلك بمأل الخانات الفارغة في الجدول التالي: الوخز  

او الهيج()المنبه  العضو المستقبل المركز العصبي العضو المستجيب  

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

 

يمكن تعرف نشاط باحات المخ بقياس صبيب الدم بها، حيث يتغير الصبيب في مختلف مناطق القشرة -

المخية تبعا لمستوى نشاطها. ويبين شكلي الوثيقة 1 نتيجة استكشاف نشاط بعض مناطق القشرة 

المخية عند هذا الشخص في حالة اإلحساس باأللم )الشكل 1( وفي حالة وضع الضمادة 

(.2)الشكل   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تعرف )ي( على المنطقتين)أ(و )ب(.  علل)ي( إجابتك.(1)الوثيقة اعتمادا على هذه النتائج -أ-5

ن(5)  

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

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

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

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

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

ن(5) ادن دور المنطقتين )أ( و )ب(.استنتج)ي( -ب  

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

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

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

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

رجوع الى معارفك، ميز )ي( بين مختلف األنشطة العصبية التي قام بها باعتمادك على ما سبق وبال-3

ن( 5) الشخص خالل الوخز القوي على مستوى يده، وذلك بمإل الخانات الفارغة في الجدول أسفله.  

 النشاط العصبي جدب اليد اإلحساس باأللم وضع الضمادة

 طبيعة النشاط ................................ ............................... .................................

 طبيعة السيالة العصبية ××××××××××××× ................................ ..................................

 من ............................

 الى ............................

...........................من   

 الى ...........................

 اتجاه السيالة العصبية ×××××××××××××

 ن(1التمرين الثاني: )

 بواسطة تيار كهربائي. وتم تهييجهالضفدعة مبنجة،  الفخذلدراسة خاصيات العضلة الهيكلية تم عزل عضلة *

 2الوثيقة نتيجة التجربة مبينة في 

 

 

 

 

 



 1-اعتمادا على الوثيقة5، قارن طول العضلة قبل وبعد تهييجها. )1ن(

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

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

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

ن(1) التجربة.خاصيتين للعضلة الهيكلية تم الكشف عنهما في هذه  حدد-5  

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

 ويمثل الجدولباستعمال نفس العدة التجريبية نقوم بتعليق كتل مختلفة الوزن على وتر هذه العضلة، -3

 التالي النتائج المحصل عليها.

 

 

 

 

ن(1.2) الجدول.قارن النتائج المبينة في -4  

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

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

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

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

نg30.(0.2)و  g50و  g10خاصية العضلة التي كشفت عنها التجربة في حالة استعمال الكتل )ي(اذكر-2  

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

نg60(.1)تفسيرا لعدم استرجاع العضلة لطولها األصلي في حالة استعمال كتلة  )ي(اقترح-6  

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

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

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

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

 

 


