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ت مباشرة على ورقة األسئلة مالحظة:   تدّون اإلجا

 ) نقاط 07التمرين األول:(

  : رسم ختطيطي للعضالت املتصلة بعظام الطرف العلوي لإلنسان 01الوثيقة   متثل 
   . )01الوثيقة (   يفعلى العناصر املرقمة   تعرف -1

1-  .............................  
2-  .......................... 
3-  ........................ 
4-  ....................... 

  : بعض الوضعيات اليت يتخذها الطرف العلوي والطرف السفلي لإلنسان 02الوثيقة  متثل 
  
  
  
  
  
  

 

 . 02الوثيقة  معتمًدا على أشكال اجلدول التايل  أكمل  -2
 

  02حالة العنصر   01حالة العنصر   األشكال
      01الشكل  
      02الشكل  
      03الشكل  
      04الشكل  

 

  ............................................................. ..................... املعلومة اليت تدل عليها هذه النتائج: استخرج  -3
 ....................................... ....................................................................................  

 ) طةنق   13التمرين الثاين: (

I .  اخلطأ إن وجد اخلاطئة منها مث صحح الصحيحة و اقرأ اجلمل التالية واكتشف :  
 . )................................. (   الطرف اهذ استجابة  على  حنصل به نن   مث االيسر  اخللفي  للطرف  الوركي العصب  بقطع  نقوم  عندما . 1

 ............................................................................................................................. 
 . ...........) (...............   القدم  حركة  نالحظ الشوكي عهخنا  خرب  لشخص  األخيلي  الوتر  على  ملطرقة خاطفة  بضربة  نقوم  عندما . 2

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

– بومهرة أمحد-سالطنية بشري   : ثانوية   
األوىل جذع مشرتك آدابالسنة املستوى:   

  1441 خرربيع اآل 04التاريخ: 
  2019ديسمرب  01املوافق لــ:                                                                                                      

  :  االسم واللقب                                                            ساعة  املدة: 

واحلياة   الطبيعة يف مادة علوم    ول األ   إختبار الفصل   

4 

3 

)20الوثيقة (  

 

)10الوثيقة (  
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 . (.................................)  األخيلي املنعكس  يف  املنفد  العضو  هي  الفخذ عضلة  . 3

 ............................................................................................................................. 
 . (.................................)   .الشوكي للعصب  املكونة ابذة اجل عصبيةال  ليافاأل  يف  يتمثل  سياحل عصيب ال  ناقل ال . 4

 .............................................................................................................................  
 . (.................................)  الباسطة  العضلة  توتر  اخنفاض إىل   القابضة العضلة  سحب يؤدي  . 5

            ............................................................................................................................ 
II . الفراغات:  كملأاجلمل التالية بتمعن مث  إقرأ 

ة  املخي قشرة ال وحتتوي  ، ...........يف  تتواجد اليت  الرمادة  املادةو   املركز  يف  تتوضع اليت ....... ....... املادة ا مه مادتني من   ....... .. يتكون  
 ..........فهي ........احلركة اإلرادية و........ .............سطوح  و   ...............  سطوح على 

ثالث   يفصل بينها  القفوي الفص و..............و الفص اجلداري و  ................. فصوص وهي:  أربعة   من املخية  القشرة تتكون  
 . قفوي-.................وشق جداري  وشق روالندو شق : شقوق هي

III .  ِ2القائمة (   لعنصر الذي يوافقه يف )    1القائمة (  خبط كل عنصر منل ص   ( 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حسيةألياف عصبية 
املادة الرمادية للمخ 
الفص اجلبيين 
عضالت الوجه 

oطرق اإلحساس الواعي 
oالقشرة املخية 
oاحلركة اإلرادية 
oأعصاب دماغية 

 )02القائمة ( )01القائمة (
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