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 )ن2.5(:بالنسبة لكل مسألة من المسائل المدّونة بالجدول التالي

  
  
  
  

  
  

    .یحدث شلل في الجانب األیمن و الجانب األیسر من الجسم معا
  

  
  
  
  

  
  
  
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  المعّرف بھ
  

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

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

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

  السحایا

  

  السیالة العصبیّة الحركیّة
  

  اة و األرضـیـوم الحـلـع :اإلختبار
  يــاســـأس الــتاسعـة  :المستوى

  أســـــاتــــذة الـــمـــادة: إعداد
  2019 نــــوفــمـبــر   7 :  التاریخ
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(   

بالنسبة لكل مسألة من المسائل المدّونة بالجدول التالي أمام اإلفادة الصحیحة

  .ال إرادي مركزه العصبي ھو الدماغ
  .مركزه العصبي ھو النخاع الشوكي إرادي
  .مركزه العصبي ھي القشرة المخیّة يال إراد

  .ال إرادي مركزه العصبي ھو النخاع الشوكي

  .الجسمیحدث شلل في الجانب األیسر من 
  .یحدث شلل في الجانب األیمن من الجسم

یحدث شلل في الجانب األیمن و الجانب األیسر من الجسم معا
  .ال یحدث شيء

  .ألیاف عصبیّة حسیّة 
  .ألیاف عصبیّة حركیّة

  .ألیاف عصبیّة حسیّة و حركیّة
   .العصبیّةحزمة من األلیاف 

  .تخدیرھا ثم تخریب نخاعھا الشوكي
  .تخدیرھا ثم تخریب دماغھا

  .تخدیرھا ثم تخریب دماغھا و نخاعھا الشوكي
  .تخدیرھا ثم قطع عصبیھا الرئیسیین ألطرافھا السفلیّة

  .مادة بیضاء محیطیّةیتكّون من مادة رمادیّة مركزیّة و 
  .یتكّون من ماّدة بیضاء مركزیّة و ماّدة رمادیّة محیطیّة

  .یتكّون من أجسام خلویّة و ألیاف عصبیّة
  .ینقل السیالة العصبیّة الحسیّة و الحركیّة

  .في الجذر األمامي لألعصاب الشوكیّة
  .الجذر الخلفي لألعصاب الشوكیّة في

  .في الماّدة السنجابیّة للنخاع الشوكي
  .في الماّدة البیضاء للنخاع الشوكي

 )ن2.5( :بما یناسب  تعمیر الجدول الموالي

  اتالتعریف

..................................................................................................  .إستجابة تلقائیّة وسریعة من الجسم تحت تأثیر منبھات مختلفة

..................................................................................................  .عناصر خیطیّة تربط الجلد بالنخاع الشوكي

..................................................................................................  .المخیخ و یربط الدماغ بالنخاع الشوكي

  

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

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

 

اإلختبار
المستوى

إعداد
التاریخ

  جمھوریّة التونسیّةــ
  ةــربیّ ــوزارة الت
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المدرسة اإلعدادیّة محمود المسعدي جّمال 

 
 
 
 
 

  

)ن06.5( :ــدد01التمرين عــ

I. أمام اإلفادة الصحیحة) ×(عالمة  ضع

  :الفعل اإلنعكاسي

ال إرادي مركزه العصبي ھو الدماغ
إرادي
ال إراد

ال إرادي مركزه العصبي ھو النخاع الشوكي

عند إتالف القشرة المخیّة 
  :للنصف األیسر من المخ

یحدث شلل في الجانب األیسر من 
یحدث شلل في الجانب األیمن من الجسم

یحدث شلل في الجانب األیمن و الجانب األیسر من الجسم معا
ال یحدث شيء

یحتوي الجذر الخلفي 
  :لعصب النسا على

ألیاف عصبیّة حسیّة 
ألیاف عصبیّة حركیّة

ألیاف عصبیّة حسیّة و حركیّة
حزمة من األلیاف 

للحصول على ضفدعة 
  :نخاعیّة نقوم بـ

تخدیرھا ثم تخریب نخاعھا الشوكي
تخدیرھا ثم تخریب دماغھا

تخدیرھا ثم تخریب دماغھا و نخاعھا الشوكي
تخدیرھا ثم قطع عصبیھا الرئیسیین ألطرافھا السفلیّة

  :النخاع الشوكي 

یتكّون من مادة رمادیّة مركزیّة و 
یتكّون من ماّدة بیضاء مركزیّة و ماّدة رمادیّة محیطیّة

یتكّون من أجسام خلویّة و ألیاف عصبیّة
ینقل السیالة العصبیّة الحسیّة و الحركیّة

توجد األجسام الخلویّة 
  :للخالیا العصبیّة الحركیّة

في الجذر األمامي لألعصاب الشوكیّة
في

في الماّدة السنجابیّة للنخاع الشوكي
في الماّدة البیضاء للنخاع الشوكي

 

II. تعمیر الجدول الموالي كملأ
التعریف

إستجابة تلقائیّة وسریعة من الجسم تحت تأثیر منبھات مختلفة

عناصر خیطیّة تربط الجلد بالنخاع الشوكي

المخیخ و یربط الدماغ بالنخاع الشوكيعضو یقع أسفل 

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

  

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

 

ــال

یّة الجھویّة للتربیّة بالمنستــندوبــالم
درسة اإلعدادیّة محمود المسعدي جــالم

                      

مـــراقـــــــبــةرض ـــــــــف

............................................: اإلسم  
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  .الوحدة التركیبیّة
...........................................................................  

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

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

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

  .لیف عصبي حّسي -سیاالت عصبیّة حسیّة  
.........................................................................................  

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

يده لقطفها، و بينما هو يحاول قطفها إنغرست شوكة في إصبع يده 

على نوع ھذه  للتعّرفتعمیر الجدول الموالي 

  المركز العصبي المسؤول عن ھذا النشاط

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

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

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

  )ن1(. الوظیفةو  البنیة، من حیث "ب" و " 

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

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

...................................................................................................................  
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 )ن1.5(:جمال مفیدة باستعمال مجموعات الكلمات التالیّة

الوحدة التركیبیّة –الخلیّة العصبیّة  –النسیج العصبي           
......................................................................................................................

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

  .سیالة عصبیّة –ألیاف عصبیّة  –عصب       
.........................................................................................................................................................................

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

سیاالت عصبیّة حسیّة   –مستقبالت حسیّة  –عضو الحس      
.......................................................................................................................................................................

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

  )نقـاط

يده لقطفها، و بينما هو يحاول قطفها إنغرست شوكة في إصبع يده فمدّ  محمّد وردة جميلة،

 ."بسرعة فائقة

تعمیر الجدول الموالي  أكملتمثّل األفعال المسطّرة أنشطة عصبیّة قام بھا محّمد، 
 )ن1.5(.المركز العصبي المسؤول على حدوثھا

المركز العصبي المسؤول عن ھذا النشاط  العصبي  نوع النشاط
  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  ل���از� املجانبة�،�رسما�توضيحّيا

 )ن1.25(.الرسم بوضع ما یناسب من البیانات مكان األرقام

 ؟4و  3و  2و  1ماذا یكّون مجموع العناصر الممثّلة باألرقام 
  )ن0.25(  .......................................................................

 �نوَ ضْ لعُ  ني�ْ ِض رْ ــدد�املوالية،�مقطع�ن�عَ 

  :من�ا���از�العص���عند���سان

 )ن0.5(.رقامما یناسب من البیانات مكان األ

  2و  1بمكّونات كل من العنصرین 

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

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

 )ن0.5(." ب " و " أ" 

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

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

" أ " بین العضوین  قارنــدد و على مكتسباتك، 02باإلعتماد على الوثیقة عــ

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

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

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

 الوثیقة عــ

 الوثیقة عــ

المدرسة اإلعدادیّة محمود المسعدي جّمال 

III.  جمال مفیدة باستعمال مجموعات الكلمات التالیّة رّكب

 المجموعة أ:          
  الجملة :............................................................................................

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

 المجموعة ب :      
 الجملة :.....................................................................

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

 المجموعة ج :     
  الجملة :....................................................

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

نقـاط 70( :ــدد20التمرين عــ 

I."  محمّد وردة جميلة،رأى

بسرعة فائقة بسحبهافقام 
  

تمثّل األفعال المسطّرة أنشطة عصبیّة قام بھا محّمد،  .1
المركز العصبي المسؤول على حدوثھا لتحدیداألنشطة  و 

 

  النشاط العصبي
  رؤیة الوردة -1

  لقطف الوردة دِ الیَ  دُّ مَ  -2

  سحب الید إثر وخزة -3
  

ل�الوثيقة .2
ّ
املجانبة�،�رسما�توضيحّيا�ــدد01عـــ�تمث

  :العص���عند���سان

الرسم بوضع ما یناسب من البیانات مكان األرقام أكمل  - أ

ماذا یكّون مجموع العناصر الممثّلة باألرقام   - ب
            .......................................................................

ــدد�املوالية،�مقطع�ن�عَ 02تبّ�ن�الوثيقة�عــ� .3

من�ا���از�العص���عند���سان�

ما یناسب من البیانات مكان األ ضع  - أ

بمكّونات كل من العنصرین  ذّكر  - ب

  )ن1(.ــدد02بالوثیقة عــ

 1العنصر: ....................................
  

 2العنصر: .................................

  

" على العضوین تعّرف  - ج

 العضو أ: ...........................

 العضو ب: .........................................

باإلعتماد على الوثیقة عــ  - د

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

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

.......................................................................................................................................
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II. توبالزم و غشاء ی، تتكوّن ھذه الخلیّة من نواة و سلخلیّة عصبیّةفله مشاھدة مجھريّة صورة أستمثّل ال

 .أخرى اإلتصال بخالياسیتوبالزمي و امتدادات سیتوبالزمیّة، تعطي للخلیّة شكال ممیّزا و تمكّنھا من 

 فیھا كّل العناصر المكّونة لھا تبیّنإنطالقا من الصورة و باإلعتماد على ما درست، رسما لھذه الخلیّة،  أنجز -1

 .البیانات المناسبة كتابة مع   

  

  

  

  

  

  

  

ُن اإلمتدادات السیتوبالزمیّة للخلیّة العصبیّة من اإلتصال بخالیا عصبیّة أخرى".....  -2  ." تُمكِّ

  ّن0.75(.دورھا في تأمین وظیفة اإلتصال فّسرنقاط التشابك بین الخالیا العصبیّة داخل النسیج العصبي، ثم  سم( 

 تُْعَرُف نقاط التشابك بین الخالیا العصبیّة بـ :...................................................... 

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

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

  )ن 04.5( :ــدد30التمرين عــ

  و تحدید وظیفة كّل منھا، تم إنجاز مجموعة من  الفعل اإلنعكاسيللتعّرف على العناصر العضویّة التي تتدّخل في

 :التجارب على ضفدعة و الممثّلة في الجدول أسفلھ

    النتائج  التجارب

و نقرص جلد أحد ) ضفدعة نخاعیّة(نخّرب دماغ ضفدعة  -1

  ).أ(1الوثیقة . أطرافھا الخلفیین بملقط تشریح

ثني الطرف الذي قمنا 

  .بتنبیھھ

لضفدعة نخاعیّة في ) الجلد(الخلفیّة  نغمر نھایة أحد األطراف -2

، ثم ننبّھھ بواسطة محلول حمض )ماّدة مخّدرة(اإلیثیر 

  ).ب(1الوثیقة . األسیتیك
  .عدم ثني ھذا الطرف

نخّرب التخاع الشوكي لضفدعة و ننبّھ أحد أطرافھا الخلفیّة   -3

  .بحمض األسیتیك
  عدم ثني ھذا الطرف

  :4،5،6،7یمن لضفدعة نخاعیّة، نقوم بقطعھ ثم ننجز التجارب الموالیّة للطرف الخلفي األ عصب النسابعد عزل 

یمن و األیسر بمحلول حمض الطرفین الخلفیین األنبّھ ن  -4

  .األسیتیك

ثني الطرف الخلفي 

األیسر و عدم ثني 

  .الطرف الخلفي األیمن

  

 بالكھرباء) أ(2تنبیھ الطرف المركزي لعصب النسا الوثیقة   -5

)volt4.5.(  

الطرف الخلفي  ثني

  .األیسر

 بالكھرباء) ب(2تنبیھ الطرف المحیطي لعصب النسا الوثیقة   -6

)volt4.5.(  

ثني الطرف الخلفي 

  .األیمن

إتالف عضلة الساق للطرف الخلفي األیمن للضفدعة النخاعیّة   -7

  ).4.5volt(ثم تنبیھ الطرف المحیطي لعصب النسا بالكھرباء 

عدم ثني الرجل الخلفیّة 

  الیمنى 
 

 )ن0.75(:ثالث خصائص للفعل اإلنعكاسي الفطري أذكر -1

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

 ....................................................: العنوان

 )ن1.5(
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اإلستنتاج الخاص بكّل تجربة  بتقدیمتعمیر الجدول الموالي 

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

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

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

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

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

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

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

 )ن0.5(.العناصر العضویّة المذكورة في الجدول أعاله حسب تسلسلھا الزمني السلیم في حركة ثني الرجل عند الضفدعة

 .)ثني الرجل عند الضفدعة(

  هاـــــــــــفـــــــــــ

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

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

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

 ".رجلھ الیسرى أصیبت بالشلل إثر حادثة سیر أصیب شخص بجرح عمیق في الجزء األسفل من الظھر، بعد نقلھ إلى المستشفى تبیّن أنّ 

 )ن1(.سرى لھذا الشخص

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

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

للتأّكد من السبب الحقیقي لإلصابة بالشلل أجریت على ھذا الشخص مجموعة من الفحوصات فتبیّن أّن الرجل الیسرى فقدت 

 .ــدد الموالیّة

عند ھذا على الجزء المصاب في الجھاز العصبي 

 
 ــدد03عــالوثیقة 
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تعمیر الجدول الموالي  أتممإعتمادا على معلوماتك و على نتائج التجارب السابقة، 

ل و َدْوُره   )ن1.75(). ِذْكر الُعْنصر الُعْضوي الُمتَدخِّ

  اإلستنتاج

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

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

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

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

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

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

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

العناصر العضویّة المذكورة في الجدول أعاله حسب تسلسلھا الزمني السلیم في حركة ثني الرجل عند الضفدعة

(تساءل أحد التالمیذ حول الخالیا العصبیّة المتدّخلة في ھذا الفعل اإلنعكاسي 

 )ن1.5(.وظائفھا في الفعل اإلنعكاسي حّددعلى ھذه الخالیا ثم 

ـــــــــــائــــــــــــــوظ  

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

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

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

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

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

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

  )ن

إثر حادثة سیر أصیب شخص بجرح عمیق في الجزء األسفل من الظھر، بعد نقلھ إلى المستشفى تبیّن أنّ 

سرى لھذا الشخصل الیُ جْ سبب اإلصابة بالشلل في الرِّ  لتفسیر تینممكن

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

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

للتأّكد من السبب الحقیقي لإلصابة بالشلل أجریت على ھذا الشخص مجموعة من الفحوصات فتبیّن أّن الرجل الیسرى فقدت 

ــدد الموالیّة03لتحدید مكان اإلصابة نقّدم الوثیقة عــ. حركیتھا لكن حافظت على حساسیتھا

على الجزء المصاب في الجھاز العصبي  ، تعّرفــدد03خالل ھذه المالحظات و باإلعتماد على الوثیقة عـ

  )ن1(.جوابك
.................................................................................................................  

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

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

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

المدرسة اإلعدادیّة محمود المسعدي جّمال 

إعتمادا على معلوماتك و على نتائج التجارب السابقة،  -2

ل و َدْوُره( ِذْكر الُعْنصر الُعْضوي الُمتَدخِّ

  التجارب
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3  
  

.................................................................................
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العناصر العضویّة المذكورة في الجدول أعاله حسب تسلسلھا الزمني السلیم في حركة ثني الرجل عند الضفدعة رتّب -3

  

  

تساءل أحد التالمیذ حول الخالیا العصبیّة المتدّخلة في ھذا الفعل اإلنعكاسي  -4

 على ھذه الخالیا ثم  تعّرف

  ةــــــيّ ـــــبــــــــعصـــــا الــــــاليـــخـــال
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ن 02( :ــدد40التمرين عــ 

إثر حادثة سیر أصیب شخص بجرح عمیق في الجزء األسفل من الظھر، بعد نقلھ إلى المستشفى تبیّن أنّ " -1

 ممكن تینفرضی قّدم

 - .............................................................................................................................

 - ............................................................................................................

للتأّكد من السبب الحقیقي لإلصابة بالشلل أجریت على ھذا الشخص مجموعة من الفحوصات فتبیّن أّن الرجل الیسرى فقدت  -2

حركیتھا لكن حافظت على حساسیتھا

 خالل ھذه المالحظات و باإلعتماد على الوثیقة عـ من

جوابك معلّالالشخص، 
............................................................................................

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

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

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

 




