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علوم الحياة واألرض
المراقبة المستمرة الثانية
السنة الثالثة ثانوي إعدادي
األسدوس الثاني

االسم...................................... :
النسب.....................:الفوج..........:

السنة الدراسية2017/2016 :
بتاريخ  / 2017/04/22:مدة:ساعة

المكون األول  :استرداد المعارف 8 :ن
التمرين األول 02 :ن
حدد من بين ما يلي االقتراح أو االقتراحات الصحيحة وصحح الخاطئة منها :
 -1قوس االنعكاس هو المسار الذي تقطعه السيالة العصبية أثناء الحساسية الشعورية..................:
.......................................................................................................................................
 -2المرونة خاصية تميز العضلة الهيكلية ............. :
........................................................................................................................................
 -3يتكون العصب من مجموعة من األلياف العضلية يحيط بها غشاء ضام..........:
........................................................................................................................................
 -4االهتياجية والتوصلية خاصيتان يميزان العصب ............ :
........................................................................................................................................
التمرين الثاني 02 :ن
توضح الوثيقة  1رسما تخطيطيا لمقطع في عضو يلعب دورا أساسيا في التحركية اإلرادية .أما الوثيقة  2فتمثل مالحظة مجهرية ألحد عناصر
مكونات هذا العضو :

 -1اعط عنوانا لكل وثيقة :
 -2ضع االسم المناسب لكل رقم :

www.9alami.info

التمرين الثالث 2 :ن
اربط بأسهم مناسبة بين عناصر المجموعة أ والمجموعة ب :
 -عضو توجد على مستواه مستقبالت حسية

 -صفيحة محركة

*

*
 العالقة بين ليف عصبي وألياف عضلية منطقة على مستوى المخ توجد خلف شق رولندو **
 -يتكون من جسم خلوي والمحورة وتشجر نهائي

 مستقبل حسي خلية عصبية -باحة الحساسية العامة

التمرين الرابع 2 :ن
 نقوم بتجارب على عدة ضفادع لتوضيح بعض األنشطة العصبية .والجدول التالي يلخص هذه التجارب. -أتمم هذا الجدول وذلك بوضع عالمة  +عند ثني الطرف وعالمة – عند عدم ثنيه.

نهيج الطرف االيمن
بالقرص
نهيج الطرف األيسر
بالقرص

ضفدعة  Bمخربة

ضفدعة Cشوكية

نبلل الطرف األيسر

الدماغ

ومخربة النخاع
الشوكي

لضفدعة  Dشوكية

قطع العصب الوركي
للطرف األيمن

بمادة اإلثير

لضفدعة  Eشوكية

المكون الثاني  :االستدالل العلمي والتواصل الكتابي و البياني  12ن
التمرين األول 8 :ن
يلجأ بعض األطباء إلى إحداث االنعكاس االخيلي للتأكد من صحة وسالمة أعضاء
الجهازين العصبي والعضلي ،ولدراسة هذا االنعكاس االخيلي نقترح المعطيات التالية :
 / Iعند ضرب الوتر االخيلي لعضلة الساق لشخص عادي يالحظ :
 اندفاع القدم نحو الخلف بكيفية ال إرادية وتلقائية : انتفاخ العضلة الباسطة للقدم كما يقصر طولها (انظر الوثيقة)1-1استخرج مما سبق العبارة التي تدل على أن حركة اندفاع القدم نحو الخلف انعكاس:
...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
-2حدد خاصيات العضلة انطالقا من هذه التجربة ................................................................................ :
...................................................................................................................................................
 -IIلتحديد المركز العصبي والكشف عن دور الموصالت العصبية المتدخلة في االنعكاس االخيلي المدروس
نقترح التجارب التالية المنجزة على الضفادع:
التجربة : I

 -3استنتج انطالقا من هذه التجربة المركز العصبي المتدخل في االنعكاس االخيلي ؟
...................................................................................................................................................
التجربة  : IIتنجز عمليات قطع على مستوى الجذرين الخلفي واألمامي للعصب الوركي (عصب سيسائي)

-4امأل الجدول أعاله باالستنتاجات المناسبة :

www.9alami.info

 -5اتمم الخطاطة أسفله باستعمال المصطلحات التالية (موصل حسي-مستجيب حركي – مستقبل حسي –
موصل حركي) ثم حدد مسار (بواسطة سهم) وطبيعة السيالة العصبية  aو b

التمرين الثاني 4 :ن
يبين الجدول التالي نتائج تجربة أجريت على عضلة ضفدعة طولها 3cm

علقت من احد وتريها ووضعت كتل مختلفة على كفة مثبتة على وترها الثاني
 -1أتمم الرسم التخطيطي للمرحلتين للتجربتين عند استعمال كتلة  ( 20gالمرحلة )1وبعد إزالتها (المرحلة :)2

المراحل:
cmب

20 g

 -2حدد الخاصية العضلية التي تكشف عنها هذه التجربة ........................................................................:
...................................................................................................................................................
 -3فسر عدم الرجوع إلى الطول األصلي في حالة استعمال كتلة . 60g
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

