السنت الدراسيت 9191-9102 :
ثانـويت  :علون البغدادي خمس جوامع .
المــــدة :ساعت
المستوى0 :ج م أ .
*الفرص المحروس  0للفصل الثاني في مادة علوم الطبيعت و الحياة*
اهمترين الأول :
كارن بني امعرق امعطبية نوحرنة الارادية و امعرق امعطبية م إلحساس امواعي يف جدول
امعرق امعطبية م إلحساس امواعي
امعرق نوعطبية نوحرنة الارادية
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اهمترين امثاين :
أأجب بطحيح أأو خعأأ مع ثطحيح اخلعأأ دون ثغيري ما حتتو خط
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-1أأجناء حاسة امشم ثتودل امس ياةل امعطبية احلرهية عىل مس توى امساحة امشمية
.........................................................................................................................................................
 -2عىل مس توى املرشة اخملية) املادة امرمادية (ثتواجد مجيع امساحات
..................................................................................................................................................
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 -3أأجناء احلرنة ا إلرادية يعترب امنخاع امشويك املرنز امعطيب.
..................................................................................................................................................
 -4ثعطب الأعطاب ادلماغية عضلت الأظراف
..................................................................................................................................................
-5ثنتلل امس ياةل امعطبية احلس ية من املس تلبلت احلس ية اىل املرشة اخملية
..................................................................................................................................................
اهمترين امثامث :
يف ضيعة فلحية رأأى سفيان برثلاةل هبرية مفد اإحدى يديو جلنهيا ،مكن رسعان ما حسهبا جفأأة وبرسعة هتيجة اإضابتو بوخز شونة اكهت ابملرب
من امربثلاةل.
 1اس تخرج من ىذا امنص:أأ – فعل يدل عىل احساس واعي ................................................................ .
ب – فعل يدل عىل حرنة ارادية................................................................ .
ت – ما يدل عىل أأن حسب اميد اكن حرنة ل إارادية................................................................
كطد امكشف عن املرنز امعطيب املتدخل يف مثل ىذه احلرنة) مد سفيان يده جلين امربثلاةل( ،هعمتد ثلنية كياس امطبيب ادلموي اميت ثربز
ارثفاع ىذا امطبيب يف املنعلة امنش يعة من كرشة املخ ،وثبني امشلك  11امنتيجة املسجةل.
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الشكل 19

الشكل 10
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-2 -حدد ما اإذا اكن سفيان مد يده اهميىن أأم اميرسى جلين امربثلاةل ،عول جوابم.
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-3يف أأي منعلة من املخ وسجل امطبيب ادلموي يف حاةل الاحساس امواعي املنفذ من ظرف سفيان ؟ مثهل بدائرة سوداء يف امشلك
12
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-5معمتدا عىل ما س بق و مكتس باثم  ،مثل مبخعط مبسط ثبني فهيا مسار امس ياةل امعطبية وامعنارص املتدخةل أأجناء مد سفيان يده جلين
امربثلاةل.
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انولب :

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

الامس ........................ :
1as.ency-education.com

ابمتوفيق

