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 التّمرين األّول

 تبرز الوثيقة الموالية ثالثة مقاطع في مستوى الجهاز العصبي .

  

 
 

 
 

-ج  –المقطع  -ب  –المقطع   -أ  –المقطع    
. 10إلى  1( ضع البيانات الموافقة لألرقام من  1  

( في أّي مستوى نجد كّل مقطع ؟ علّل جوابك . 2  

................................................................................... -أ  –+ المقطع   

................................................................................ -ب  –+ المقطع   

................................................................................ -ج  –+ المقطع   

( كّون جملة ذات معنى علمي تربط بين هذه المقاطع . 3  

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

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

 

 

 مدرسة  الــنّــجـــمــــة

  التّاسعة  أساسي

ــدد1فرض مراقبة عــ  

 علوم الحياة و األرض

 األستاذ : توفيق الحجري

2023 - 2022الّسنة :   
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 التّمرين الثّاني

شفى و بعد تفّحصه من قبل الّطبيب تبيّن أنّه ال يقدر ( إثر حادث نقل المصاب إلى المست 1

 على تحريك ساقه اليمنى رغم سالمة الجلد و العظام و العضالت .

أذكر األعضاء التي يمكن أن تكون قد تضّررت . –أ   

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

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

لذلك . عند تنبيه الساق اليسرى الحظ الّطبيب أنّها تستجيب –ب   

 ما هي الفرضيات التي يمكن االحتفاظ  بها من خالل هذه النّتيجة ؟

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

 للتأّكد من العضو المتضّرر قام الّطبيب بوخز الّساق اليمنى وخزا قويّا فجذب المصاب –ج 

 ساقه اليسرى .

 استنتج العضو المصاب عند هذا الّشخص .

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

بالوثيقة الموالية .   5إلى  1( ضع البيانات الموافقة لألرقام من  2  
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 التّمرين الثّالث

( الّسحايا  1  

تحيط بالماّدة الّرماديّة في مستوى النّخاع الّشوكي        

تحيط بالماّدة البيضاء في مستوى الّدماغ        

تحيط بالماّدة الّرماديّة في مستوى الّدماغ        

تتوّسط النّخاع الّشوكي        

( الوصلة العصبيّة تكون بين  2  

و تغّصن الخليّة التي تسبقهاي لخليّة نّهائالتّفّرع ال       

ي للخليّة التي تليهاتغّصن خليّة و التّفّرع النّهائ       

ي للخلية التي تسبقهاتغّصن خليّة و التّفّرع النّهائ       

ي لخليّة و تغّصن الخلّية التي تليهاالتّفّرع النّهائ       

األعصاب الّشوكيّة(  3  

تتّصل  بالّدماغ        

تتّصل بالبصلة الّشوكيّة        

زوجا 12عددها       

  زوجا 31عددها     

( توجد األجسام الخلويّة للخاليا العصبيّة الحّسية في مستوى 4  

الجذر األمامي للنّخاع الّشوكي     

الماّدة الّسنجابيّة بالنّخاع الّشوكي     

العقدة الّشوكيّة      

الماّدة البيضاء بالنّخاع الّشوكي     

 


