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ن 8: استرداد المعارف : المكون األول 
 ن02    :التمرٌن األول

:  عرف المصطلحات التالٌة 
 

 :....................................................................................................................................... عصب

 : ............................................................................................................................ صفٌحة محركة

:............................................................................................................................ ضفدعة شوكٌة  

 : ............................................................................................................................ قوس االنعكاس

ن 02 :   التمرين الثاني 
 

سطر على الجواب الصحٌح  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ن2: التمرٌن الثالث 
 

حدد الباحات التالٌة على الرسم جانبه 

:  مع وضع األسماء علٌها 

باحة الذوق  - باحة السمع  - 

.  باحة الحساسٌة العامة –باحة الشم - 

 
 
 

 

ن  2: التمرٌن الرابع 
  

  سٌالة عصبٌة–المستقٌالت الحسٌة -   لٌف عصبً حسً –سٌالة عصبٌة حركٌة : أملء النص أسفله مستعمال الكلمات التالٌة 
. حسٌة 

 
وٌتطلب كل انعكاس شوكً تدخل مستقبل حسً تنشأ على ..............................االنعكاس هو رد فعل سرٌع ٌنتج عن إهاجة - 

..................... الى النخاع الشوكً الذي ٌحولها الى ................................تنقل بواسطة..............................مستواه

. تنقل بواسطة ألٌاف عصبٌة حركٌة نحو العضلة

 
 

  :ٌتحكم الدماغ فً - 1
االنعكاسات الشوكٌة  - أ

التحركٌة اإلرادٌة واالنعكاسات الشوكٌة  - ب
التحركٌة اإلرادٌة والحساسٌة الشعورٌة  - ج

 

  :نحصل على االنعكاس الشوكً عند  - 2
ضفدعة شوكٌة   - أ

ضفدعة بدون نخاع شوكً  - ب
ضفدعة بدون نخاع شوكً وال دماغ   - ج

 

  :اللٌف العضلً  - 3
خلٌة بدون نواة  - أ

ٌستجٌب فقط لسٌالة العصبٌة الحركٌة القادمة من - ب
القشرة المخٌة  

خلٌة متعددة النواة  - ج
 

  : الخلٌة العصبٌة تتكون من- 4
جسم خلوي ولٌف عصبً - ا

جسم خلوي وتشجر نهائً  - ب
جسم خلوي ولٌف عصبً وتشجر نهائً  - ج
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 ن 12 و البياني  االستدالل العلمي والتواصل الكتابي: المكون الثاني 

ن 6: التمرين األول 

 : نقوم بالتجارب التالٌة على كلبٌن مبنجٌن * 
 

 1 انظر الشكل1قطع الجدر الخلفً لعصب سٌسائً للكلب رقم - 
  2 انظر الشكل 2مامً لعصب سٌسائً للكلب رقم ألقطع الجدر ا- 

 

 : ما هو الهدف من تبنٌج الكلبٌن قبل قطع جدري العصب- 1
 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

: أعط النتائج المتوخاة - 2
........................................................  Aتهٌج الجزء المركزي– أ 

.............................................................. B  المحٌطً الجزءتهٌج- ب

 ....................................................... C تهٌج الجزء المركزي- ج

 ............................................................... D تهٌج الجزء المحٌطً- د
 

: ه التجارب بالنسبة لهذا العصب ذماذا نستنتج من ه- 3
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
 ن6:  التمرٌن الثانً 

 

: تم عزل عضلة بطن الساق و العصب الوركً المتصل بها عند ضفدعة مبنجة إلجراء التجربتٌن التالٌتٌن 
 صف الظواهر المصاحبة للتقلص العضلً ؟ - 1

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

: أبرز خاصٌتً العضلة التً تم الكشف عنهما - 2

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

: حدد دور العصب الوركً - ب–اعتمادا على معطٌات التجربة - 3

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

   أجرٌت على نفس العضلة سلسلة التجارب المبٌنة فً الوثٌقة جانبه،قصد دراسة إحدى خاصٌات العضلة الهٌكلٌة- 4

 
 

  ربةجحدد خاصٌة العضلة التً كشفت عنها هذه الت- أ

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

  العضلة حسب الكتل المستعملة ؟لكٌف ٌتغٌر طو
 :جابتك بمعطٌات عددٌة من الوثٌقة جانبهإ علل 

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

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

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

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

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

 -7-كٌف تفسر رد فعل العضلة فً التجربة 
 

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

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


