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التصحیح  النموذجي                              -جذع مشترك آداب -  الســــنة األولـــى   

                          اعة واحـــــدةــــس الزمنیة : دةــــــالم

  األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة  اختبار الفصل

 ) : نقطة 14( األولالتمرين  

لك العناصر تشرح لھ كیفیة عمل العضالت في التنسیق بین مختلف حركات الجسم ، وكذ أن "رفیق"طلب منك زمیلك 
 : التي تبین مثاال عن التنسیق في مستوى العـضد )1باالعتماد على الوثیقة ( المھمة التي تشارك في ذلك .

 

 ن] 3.5= 0.25* 14[  ـ تعرف بدقة على بیانات الوثیقة أعاله :1

 مغزل عصبي ـ عضلي .1
 عضلة ثنائیة الرؤوس .2
 حسي عصبون .3
 عصبون حركي .4
 عقدة شوكیة .5
 جذر ظھري .6
 المادة البیضاء .7

 المادة الرمادیة .8
 عصبون جامع .9

 نخاع شوكي .10
 عصبون حركي .11
 عضلة ثالثیة الرؤوس .12
 اللوحة المحركة .13
 جذربطني .14

 

 الممثلة في الوثیقة:) حسب اتجاه الحركة 12) و (2العنصران ( تخذھاالحالة التي ی "رفیق"ـ اشرح لزمیلك 2

) ) تكون متقلصة، في حین أن 2(العنصر( حسب اتجاه الحركة، تكون العضلتان متضادتان : فالعضلة ثنائیة الرؤوس
 ن] 75.0[ ) ) تكون مسترخیة.12(العنصر( ثالثیة الرؤوسالعضلة 

 ن] 1.5= 3*  0.5[ ) :11) و (4) ، (3ـ ما نوع الرسالة العصبیة التي تنتقل في كل من : (3

 رسالة عصبیة حركیة كابحة. ) :11(رسالة عصبیة حركیة منبھة  ؛ ): 4( ؛  رسالة عصبیة حسیة): 3(

 ن] 2= 2 * ن1[  ) ؟8( و )7ما ھو االختالف البنیوي بین العنصرین (ـ 4

 خلویة. ): المادة البیضاء تتكون من أجسام )8): المادة البیضاء تتكون من ألیاف عصبیة        ؛         (7(
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 ن] 0.75= 3*  52.0  : )10(و ) 2(،) 1ـ حــدد دور كل من العناصر : (5

 ؛): عضو منفذ (االستجابة بالتقلص)2؛      (       ): مستقبل حسي (استقبال التنبیھات)1(

 .): ترجمة السیالة العصبیة الحسیة إلى سیالة عصبیة حركیة10(

) و طلبت 2تجربة الممثلة في الوثیقة (للشرح الذي قدمتھ ، اقترحت علیھ ال "رفیق"ـ حتى تتأكد من مدى فھم زمیلك 6
 الصحیحة المنتظرة من زمیلك؟ اإلجابةھي  منھ تحدید النتائج المتوقعة من ذلك. ما

 

 

 

 

 ). تعرف على البیانات:1) و الوثــیقة (4)،(3( زمیلك انھ توجد عالقة بین كل من الوثیقـتین ـ من جھة أخرى، أكد لك7

 مشبكيزر  .1
 حویصالت مشبكیة .2
 فراغ مشبكي .3

 خلیة عصبیة بعد مشبكیة .4
 عصبي ـ عضلي مشبك .5
 عصبون حركي .6

 ؟ )1بالعودة إلى الوثیقة ( د بالضبط أین تتواجد البنیتان الممثلتانثیقتین ، مع التحدیـ ضع عنوانا مناسبا للو8

 

 

 

 
 

 التمرين الثاني :(06 نقاط)     اجب بـ "صحیح" أو"خطأ" ، مع تصحیح الخطأ إن وجد:   [ 1.5* 4= 6 ن]

 حقن المشبك بمادة الكورار یؤدي إلى عدم تقلص العضلة ألنھ وسیط كیمیائي منبھ. إن .1

 .ثبطلص العضلة ألنھ وسیط كیمیائي مإن حقن المشبك بمادة الكورار یؤدي إلى عدم تقخطأ : 

 یا.ــمستقبال حس أیضازیادة طولھا و صغر حجمھا، وھي تعتبر  إلىتنبیھ العضلة الھیكلیة یؤدي  إن .2

 إن تنبیھ العضلة الھیكلیة یؤدي إلى قصر طولھا و زیادة حجمھا، وھي تعتبر أیضا مستقبال حســیا.خطأ : 

 نواة ، سیتوبــالزم و امتدادات سیتوبالزمــیة.یتكون اللیف العصبي من  .3

 یتكون الجسم الخلوي من نواة ، سیتوبــالزم و امتدادات سیتوبالزمــیة. خطأ :

 یتثبت على مستقبالت غشائیة. ألنھیعمل االسیتیل كولین استـیرازعلى مرور الرسالة العصبیة  .4

 .عصبیة ألنھ یتثبت المستقبالت الغشائیةمرور الرسالة ال ل االسیتیل كولین على یعمخطأ : 

 قـاــوفــيدا و مــظا سعــميع حـــنى للجــتتم  ادةــالم  أستـــاذة

ـ فقدان القدرة على اإلحساس في المناطق المعصبة 
 ن]1[ باألجزاء المقطوعة.

ـ استحالة األجزاء (األلیاف العصبیة) البعیدة المفصولة 
 ن]1[ عن العقدة الشوكیة .

رسم تخطیطي یوضح مشبك عصبي ـ  : )3الوثیقة(
؛ تتواجد ھذه البنیة في مستوى المادة  يعصب

 ن]1[ . الرمادیة للنخاع الشوكي.

رسم تخطیطي یوضح بنیة اللوحة  : )4الوثیقة(
 تتواجد ھذه البنیة في مستوى العضلة. المحركة ؛

 ن]1[

2الوثیقة   

4الوثیقة  3الوثیقة    
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 0.25 * 6= 1.5 ن]


