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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                         وزارة التربية الوطنية                         

 2017-2016:  السنة الدراسية                         01:تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم 
 03:عدد الصفحات  والحياة   طبيعةالعلوم  : لمادةا آداب جذع مشترك: الشعبة    ثانوي 1 : المستوى
 أستاذة بالديوان/ أســمــاء مــــداح :إعداد

 

 )ن 17( :حل التمرين األول 

  ن 3:..............................توقعةالنتائج الم -1
  النتائج المتوقعة  مستوى القطع  التجربة
  ع بعد العقدة الشوكيةالقط  األولى

  
  

  العصب الشوكي المنطقة التي يعصبها - 
  .تفقد إحساسها وحركتها    
  بعد أيام يستحيل الجزء المحيطي من -

  القطع    

  الثانية
  
  
  

  القطع على جانبي العقدة الشوكية
  
 

  
  

   المنطقة التي يعصبها العصب الشوكي - 
  تفقد إحساسها ولكن تحافظ على    
  .لحركيةقدرتها ا   
  بعد أيام تستحيل ألياف الجذر الخلفي -
  .على جانبي العقدة الشوكية   

  القطع الجذر األمامي  الثالثة

  

  المنطقة التي يعصبها العصب الشوكي - 
  .تفقد قدرتها الحركية     

  وبعد أيام تستحيل األلياف المحيطة  -
  .للجذر األمامي    

 

     
  ن 6..………………………………:نتائج كل تجربة  تفسير -2   

 فقد المنطقة التي يعصبها العصب الشوكي إحساسها لعدم انتقال السيالة العصبية الحسية من المركز ت: األولى      

 إلى العضو ) النخاع الشوكي(العصبي وتفقد حركتها لعدم إنتقال السيالة العصبية الحركية من المركز العصبي      

  .ذ واستحالة الجزء المحيطي من القطع النفصاله عن النواةالمنف     
 المنطقة التي يعصبها العصب الشوكي تفقد إحساسها لعدم انتقال السيالة العصبية فالجذر الخلفي مقطوع : الثانية     

 وتحافظ على قدرتها الحركية ألن الجذر األمامي سليم، استحالة ألياف الجذر الخلفي على جانبي القطع النفصالها     

  عن النواة الموجودة في جسم الخلية في العقدة الشوكية     
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 ل للسيالة العصبية التي يعصبها العصب الشوكي تفقد قدرتها الحركية ألن الجذر األمامي الناق المنطقة: الثالثة          

 الحركية مقطوع واستحالة الجزء المحيطي من القطع النفصاله عن النواة الموجودة في جسم الخلية العصبية          

  .للنخاع الشوكي        
  ن 4..................: المعلومات المستخلصة -3   

  .الجذر الخلفي ناقل حسي والجذر األمامي ناقل حركي -     
 األجسام الخلوية تتمركز في المادة الرمادية للنخاع الشوكي والعقد الشوكية واأللياف العصبية تتواجد في الجذر  -       

  .األمامي والخلفي للنخاع الشوكي         
  .العصب الشوكي عصب مختلط يضم األلياف الحسية واأللياف الحركية -      
  .ون من جسم خلوي وليف عصبي الرسالة العصبية تؤمنها خلية عصبية تتك -     

  

  :الرسم التخطيطي  -4   
  ن 3: البيانات  -      

  ن 0.5: الرسم  -     
  ن 0.5: العنوان -       
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)ن 3( :حل التمرين الثاني   
  ن 0.5.....صحيح) 1    

  ن 0.5 ........خطأ )2   
  ن 0.5.....تتكون المادة الرمادية من أجسام خلوية لعصبونات تتكون المادة البيضاء من الياف عصبية بينما      
ن 0.5.......صحيح) 3     
ن 0.5........صحيح) 4     
 ن 0.5......صحيح) 5   


