
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    نشاط العلميالمادة في الفرض الثاني للمراقبة المستمرة  

 ( 2)نموذج  ابتدائي  سادسل ا المستوى  
 

 اعداد األستاذ: سعيد المـيـس   

 

 الدروس المستهدفة : 

 الحساسية الشعورية( 1

 التحركية اإلرادية والتحركية الالإرادية ( 2

 العصبيوقاية الجهاز ( 3

 التغذية والصحة ( 4     

 

 

 

➢ Visitez nous sur : www.facebook.com/mesfiches 

    www.youtube.com/mesfiches 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/mesfiches
http://www.youtube.com/mesfiches


 

 

 

 

 

  التمرين األول :  ❖

 شم يوسف رائحة زكية في المنزل، فقال إنها رائحة الخبز الشهي. ( 1

 (ن 1)  اطرح سؤال التقصي. أ(        

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

 ن( 0.5)  ب( اقترح فرضية تفسر بهذا هذه الحساسية الشعورية.       

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

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

 ن( 2. )أتمم ملء الخانات الفارغة ألعضاء الحس )الوثيقة أعاله( المتدخلة في اإلحساس بهذه الرائحة الزكية  ج(        

 ن( 1أمام الجمل التالية :  )  أو " خطأ " صحيح "  ( أجب بـ "2

 ...........................   ( مباشرة بالمخ.، اللسان، األنف ترتبط أعضاء الحس )العين، األذن - 

 ...........................  ( مباشرة بالنخاع الشوكي. ، اللسان، األنف العين، األذنأعضاء الحس )ترتبط  - 

  ...........................    . معا لد( بالمخ والنخاع الشوكي يرتبط عضو اللمس )الج - 

 ...........................     . نخاع الشوكيال يرتبط عضو اللمس )الجلد( بال - 

 التمرين الثاني :  ❖

 ن( 1)  ما اسم التحركية التي قام بها سمير ؟  ( لمس سمير اناء ساخنا بالصدفة فسحب يده بسرعة. 1

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

 ( ن2)  :   لخطاطة التاليةب( أتمم ملء ا  

 

 

 

 

 التمرين الثالث :  ❖

 ن( 1.5) ( صنف ما يلي حسب الجدول : 1

 خفاض في حدة اإلبصار ن ا – خفاض في قدرة السمعن ا –استعمال الشاشات االلكترونية  – تدخينال   –الضجيج المتواصل  - خفاض في الشهية ن ا

  

 

 

 

 : التمرين الرابع  ❖

 

   ن( 1)  بما يناسب الجدول التالي ملء  أتمم الترجمة :  ( 1

 

 اسم المتعلم)ة( اسم المؤسسة 

  

 نتائج التعرض لما يهدد سالمة الجهاز العصبي  ما يهدد سالمة الجهاز العصبي 

  

  

  

 مقابلها باللغة الفرنسية  الكلمة باللغة العربية 

 La congélation 

  السكري 

6 

 المستوى 
 مادة النشاط العلمي 

للمراقبة المستمرة )األسدس األول( الفرض الثاني    

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

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

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

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

 اليد 

 مهيج 

السيالة الحسية ينقل  عضو حسي  يقوم بالحركة  ينقل السيالة الحركية   مركز عصبي  

 )مستجيب حركي( 


