ثانـ ـ ـ ــوية  :هواري بومدين -السو افلية
املدة  1 :ساعة

السنة الدراسية 2020/2019 :
املستوى  :س1ج م آ1

االمتحان األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة
اللقب :
االسم :

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

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

20

s
m

التمرين األول 4( :ن)

/e
xa

اقرأ العبارات التالية بتمعن مث أجب بـ (صح) أو (خطأ) مع تصحيح اخلطأ إن وجد.
 .1يتواجد السطح احلسي االرتسامي اخلاص حباسة الذوق يف الفص اجلبيين)..........( .
......................................................................................................................................

om

 .2القشرة املخية هي مقر االحساس الواعي و احلركة االرادية)..........( .
......................................................................................................................................

n.
c

 .3احلركة اإلرادية هي فعل إرادي واع يقوم به املخ واألعضاء املنفذة)..........( .

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

at
io

 .4تتواجد العقدة الشوكية يف اجلذر البطين للنخاع الشوكي)..........( .

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

اجب على االسئلة التالية:

du
c

التمرين الثاين 4( :ن)

cy
-e

 .1ماذا حيدث عند ختريب الفص اجلبيين لنصف الكرتني املخيتني؟
.............................................................................................................................
 .2ماذا حيدث عند ختريب الفص القفوي لنصف الكرتني املخيتني؟
.............................................................................................................................

en

 .3ماذا حيدث عند ختريب السطح احلسي االرتسامي اخلاص حباسة السمع لنصف الكرتني املخيتني؟
.............................................................................................................................
 .4ماذا حيدث عند احداث تنبيه كهرابئي للسطح احملرك النفسي لنصف الكرتني املخيتني؟
.............................................................................................................................
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التمرين الثالث  12( :ن)
الحظ الوثيقة التالية :

s
m
/e
xa
om
n.
c

 .1اعط عنواان مناسبا للوثيقة.

عنوان الوثيقة …………………………………………………………………………………... :

 .2اكتب البياانت املرقمة من  1اىل  9على الوثيقة.
 .4حدد دور العناصر  9.6.2.1من الوثيقة.

at
io

 .3حدد اجتاه الرسالة العصبية على الوثيقة (ابستعمال اسهم)

دور العنصر ……..………………………..…………………………………………………: 1

du
c

دور العنصر ….……………….…………..…………………………………………………: 2
دور العنصر…...…………………………..…………………………………………………: 6

دور العنصر …………..…………………..…………………………………………………: 9

cy
-e

 .5اشرح يف نص علمي كيفية انتقال الرسالة العصبية احلركية.

النص العلمي ...………………………………..……………………………………………………:

en

……………………………………………...………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…..
………………………………...……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

هناك نوعان من الناس على األرض  :من يبحث عن سبل للنجاح  ،ومن يبحث عن مبررات
للفشل

ابلتوفيق للجميع – أستاذ املادة
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اإلجابة النموذجية

التمرين األول 4( :ن)
اقرأ العبارات التالية بتمعن مث أجب بـ (صح) أو (خطأ) مع تصحيح اخلطأ إن وجد.

s

 .1يتواجد السطح احلسي االرتسامي اخلاص حباسة الذوق يف الفص اجلبيين( .خطأ) 2*0.5

m

يتواجد السطح احلسي االرتسامي اخلاص حباسة الذوق يف الفص الصدغي...............................................................

/e
xa

 .2القشرة املخية هي مقر االحساس الواعي و احلركة االرادية( .صح) 1
......................................................................................................................................

 .3احلركة اإلرادية هي فعل إرادي واع يقوم به املخ واألعضاء املنفذة( .صح) 1

om

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

 .4تتواجد العقدة الشوكية يف اجلذر البطين للنخاع الشوكي( .خطأ) 2*0.5

التمرين الثاين 4( :ن)

at
io

اجب على االسئلة التالية:

n.
c

تتواجد العقدة الشوكية يف اجلذر الظهري للنخاع الشوكي...............................................................................

 .1ماذا حيدث عند ختريب الفص اجلبيين لنصف الكرتني املخيتني؟ 1

شلل كلي ...................................................................................................................

du
c

 .2ماذا حيدث عند ختريب الفص القفوي لنصف الكرتني املخيتني؟ 1

عمى كلي....................................................................................................................

 .3ماذا حيدث عند ختريب السطح احلسي النفسي اخلاص حباسة السمع لنصف الكرتني املخيتني؟ 1
 .4ماذا حيدث عند احداث تنبيه كهرابئي للسطح احملرك النفسي لنصف الكرتني املخيتني؟ 1

cy
-e

ال يفقد املصاب السمع كليا بل يبقى قادرا على السمع لكن دون متييز ما يسمعه ................................................
حدوث حركات متناسقة......................................................................................................

en
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التمرين الثالث  12( :ن)
الحظ الوثيقة التالية :

s
m
/e
xa
om
n.
c

 .1اعط عنواان مناسبا للوثيقة.

عنوان الوثيقة  :رسم ختطيطي يوضح الطرق العصبية للحركة اإلرادية ...........................................................1 .

 .2اكتب البياانت املرقمة من  1اىل  9على الوثيقة9*0.5 .
 .4حدد دور العناصر  9.5.2.1من الوثيقة.

at
io

 .3حدد اجتاه الرسالة العصبية على الوثيقة (ابستعمال اسهم) 0.5

النص العلمي :

cy
-e

 .5اشرح يف نص علمي كيفية انتقال الرسالة العصبية احلركية.

du
c

دور العنصر  :1السطح احملرك االرتسامي :دوره هو اصدار سياالت عصبية حركية خمتلفة متوجهة اىل خمتلف عضالت اجلسم1 .
دور العنصر  : 2السطح احملرك النفسي :دوره هو أتمني التنسيق بني احلركات املختلفة1 .
دور العنصر :6العصبون احلركي الدماغي:دوره يعصب عضالت الوجه حيث ينقل سياالت عصبية حركية تؤدي اىل استجابتها1 .
دور العنصر :9العصبون احلركي النخاعي :دوره يعصب عضلة الفخذ حيث ينقل سياالت عصبية حركية تؤدي اىل استجابتها1 .

تنتقل الرساالت العصبية احلركية من القشرة املخية بواسطة اعصاب حركية دماغية اىل عضالت الوجه و بواسطة اعصاب حركية خناعية اليت

en

متر ابلنخاع الشوكي اىل عضالت اجلذع و االطراف يف االجتاه النابذ4*0.5 .

………………………………...……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

هناك نوعان من الناس على األرض  :من يبحث عن سبل للنجاح  ،ومن يبحث عن مربرات للفشل

ابلتوفيق للجميع – أستاذ املادة

1as.ency-education.com

