
 

 

 

 

  ن )3(  : ولالتمرین األ

  تجربة یحدث من خاللھا الطبیب ضربة خاطفة ) 1(تمثل الوثیقة 
 .Aفي مستوى الموضع 

  ن)0.5( البیانات المرقمة . أكتب.1

  ن )0.5(  ؟لة شخص سلیم االنتیجة المنتظرة بعد إحداث الضربة في ح حّددـ 2

   ن)0.5(   العضلة المتسببة في حدوث ھذا المنعكس حدد.3

  ن )0.5(  یسّمى رّد الفعل في ھذه الحالة ؟ ماذاـ 4
   ن)1(  ؟تعریفا للمنعكس الحاصل  أعطِ ـ 5
  

  ن)  6( التمرین الثاني : 

  :ان أغلبیة الحركات تتطلب عمال متزامنا للعضالت ولفھم عمل العضالت ندرس مایلي

وضعیات یتخذھا الطرف العلوي و الطرف السفلي   )1 ( تبین الوثیقة  

 

 

 

 

  

  

  

  ستعمال احدى العبارات ( تقلص .تمدد ) (بعد اعادة نقلھ على ورقة االجابة  اامال الجدول التالي :ب) 1باستغاللك للوثیقة ( .1

؟.ماھي  المعلومات  المستخلصة 2  

  

  

  

 

   2و  1أ 1المستوى :                                                                  رحموني لعیاشي ثانویة 
 الســـــنة األولــى جـــذع مشـــتـــرك آداب                                            الـــمدة الزمـــنیة : ســاعة واحدة

في مادة علوم الطبيعة والحياةإختبار الفصل األول    

) 1الوثیقة (    

1 

2 

)2) من (1الصفحة (  

 

2وضعیة العنصر  1وضعیة العنصر    الشكل  

 الشكل   أ  

 الشكل ب  

 الشكل ج   

 الشكل د  

 



  

 

  

   الثالث:التمرين   
I.ن) 5(  ان وجد . مام الجمل االتیة مع تصحیح الخطأضع عالمة صحیح أو خطا أ  
  
 ننبھ نحصل على استجابة ھذا الطرفعندما نقوم بقطع العصب الوركي للطرف الخلفي االیسر ثم  )1

................................................................................................................................... 
 ب نخاعھ الشوكي  نالحظ حركة القدم.رلمطرقة على الوتر األخیلي لشخص خعندما نقوم بضربة خاطفة با )2

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

  عضلة الفخذ ھي العضو المنفد في المنعكس األخیلي. .3
......................................................................................................................................... 

  ناقل عصبي حسي یتمثل في الیاف حسیة نابذة المكونة للعصب الشوكي..4

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

 .    ـ یؤدي سحب العضلة رباعیة الرؤوس إلى زیادة توتر العضلة نصف وتریة 5         
         ......................................................................................................................................  
II . ن )6(  : الجمل التالیةأكمل  

. 

  اقرأ الجمل بتمعن و أكمل الفراغات
  

في المركز و المادة البیضاء التي تتواجد  في  ........من مادتین ھما المادة...........التي تتوضع.یتكون النخاع  -

 ...........تتحذ المادة الرمادیة حرف ...........تحیط بالنخاع الشوكي. .......... وھي أغشیة وقائیة.

  

 تتكون الخلیة العصبیة من ............. یحمل. .......... ومحور أسطواني ینتھي ب. .......... -

  

.......... العصبیة الناتجة عن. .......... الفعال الى تولید رسالة عصبیة ........... تمر عبر الجذر .تؤدي  -

.... لتصل الى العضلة و الظھري الى النخاع الشوكي أین تترجم الى رسالة عصبیة حركیة تخرج عبر. ......

  التقلص تستجیب ب

 

 

..................... .............االسم :.  

.........................اللقب:...........  

)2) من (2الصفحة (  



 

 

 

 

 

  ن )3: (  التمرین األول

  ن)0.5( البیانات المرقمة . .1
  : العضلة القابضة للقدم 2العضلة الباسطة للقدم       : 1

  ن )0.5( :   صعود القدم نحو األعلى       المنتظرة بعد إحداث الضربة في حالة شخص سلیمالنتیجة  ـ 2

   ن)0.5(  :    العضلة الباسطة الخلفیة للساق  .العضلة المتسببة في حدوث ھذا المنعكس3

  ن )0.5(  :    فعل الارادي ( انعكاسي ) ـ رّد الفعل في ھذه الحالة4
  ن) 1( ؟  و فعل ال ارادي ناتج عن تمدید العضلة و التي تستجیب بالتقلصھ: ـ تعریف للمنعكس العضلي5

  ن)  6التمرین الثاني : ( 

  ) 8ن *0.5(  :   لالجدو مأل .1

  

  

  

  

  

: تعمل العضالت المتضادة بالتعاكس حیث یؤدي تقلص احداھما الى تمدد ( استرخاء) العضلة المعاكسة المعلومات  المستخلصة    .2
ن ) 2لھا.............  (    

   :التمرين الثالث  
I..  على تصحیح كل خطأ ) 0.5على تحدید الخطأ و  0.5( ن)    5(  تصحیح الجمل 
  عندما نقوم بقطع العصب الوركي للطرف الخلفي االیسر ثم ننبھ نحصل على استجابة ھذا الطرف )1

نحصل على استجابة ھذا  ال عندما نقوم بقطع العصب الوركي للطرف الخلفي االیسر ثم ننبھ   )1خطأ: 
  الطرف

 ا نقوم بضربة خاطفة بالمطرقة على الوتر األخیلي لشخص خرب نخاعھ الشوكي  نالحظ حركة القدم.عندم )2
 العندما نقوم بضربة خاطفة بالمطرقة على الوتر األخیلي لشخص خرب نخاعھ الشوكي   )2: خطأ

 نالحظ حركة القدم
 . عضلة الفخذ ھي العضو المنفد في المنعكس األخیلي.3

  ھي العضو المنفد في المنعكس األخیلي. اقالس: عضلة خطأ      

  .ناقل عصبي حسي یتمثل في الیاف حسیة نابذة المكونة للعصب الشوكي.4

  المكونة للعصب الشوكي.جابذة : ناقل عصبي حسي یتمثل في الیاف حسیة خطأ     

   2و  1أ 1المستوى :                                                                  رحموني لعیاشي ثانویة 
 الـــمدة الزمـــنیة : ســاعة واحدةالســـــنة األولــى جـــذع مشـــتـــرك آداب                                            

 ةالتصحيح النموذجي إلختبار الفصل األول في مادة علوم الطبيعة والحيا

 الشكل  2وضعیة العنصر 1وضعیة العنصر

 الشكل   أ تمدد تقلص

 الشكل ب تقلص تمدد

 الشكل ج  تمدد تقلص

 الشكل د تقلص تمدد

 



  

  
  .    ـ یؤدي سحب العضلة رباعیة الرؤوس إلى زیادة توتر العضلة نصف وتریة 5         

     وتریة نصف العضلة توتر تناقص إلى الرؤوس رباعیة العضلة سحب یؤدي:   خطأ              
             

II .12*0.5(  ن   ن )6: (  أكمال الجمل التالیة (  

التي تتوضع في المركز و المادة البیضاء التي تتواجد   الرمادیةمن مادتین ھما المادة  الشوكيیتكون النخاع  -

  وھي أغشیة وقائیة. سحایا . تحیط بالنخاع الشوكي.Hتتحذ المادة الرمادیة حرف  المحیطفي 

 

   بتفرعات نھائیةومحور أسطواني ینتھي   زوائد شجریةیحمل.   جسم خلويتتكون الخلیة العصبیة من  -

 

تمر عبر الجذر الظھري   حسیةالفعال الى تولید رسالة عصبیة . التنبیھ العصبیة الناتجة عن. السیالة تؤدي  -

لتصل الى العضلة و  الجذر البطنية تخرج عبر. الى النخاع الشوكي أین تترجم الى رسالة عصبیة حركی

  .تستجیب بالتقلص 

 


