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 (نقطة 21) :زء األّولـــــــــــــــــــالج 

 (نقاط 4: )الّتمــــــــرين األّول

 :الّتاليتين بما يناسب من العبارات الّتاليةأكمل الفراغات في الفقرتين 

 سيالة عصبّية حّسية –فعل انعكاسي  –العصب البصري  –شبكّية  –العضو المنّفذ  –مركز اإلبصار  –القوس االنعكاسي  –الّناقل الحّسي 

يوّلد هذا . خارجي لجلد القدم يحصل إثر تنبيه ..............................................إّن حركة ثني الّساق الخلفّية لضفدعة نخاعّية هي  -

الذي يشتمل على خمسة عناصر ، هي المستقبل ................................................ التنبيه سيالة عصبّية تأخذ مساًرا ُيعرف بــــــ 

 ......................................... .و المركز العصبي و الّناقل الحركي و ......................... .....................الحّسي و 

ينقلها  ..........................................لعين فتنشأ ا........ ................................ينّبــــــه الّضوء الخاليا الحّسية الموجودة في  -

بقشرة المّخ حيث يتّم تحليلها و إدراك معانيها ليعطي منها  ...........................................إلى  ..............................................

 .إحساسا شعورًيـــــــــــــــــا لإلبصار

 (نقاط 4: )الّتمــــــــرين الّثــــــاني

 :جّسم بعض العيوب الوظيفّية لإلبصارسما ير 2تمّثل الوثيقة عدد 

 

 

 

 

 

 

 .من الخارج إلى الّداخل األوساط الّشفافة التي اخترقتها األشّعة الّضوئّية الّصادرة عن الشمعة أذكر بالترتيب .2
............................................................................................................................................................................................................ 

 

 :أكمل تعمير الجدول الّتالي ، 1مستعينا بالوثيقة عدد  .1

 العدسات المستعملة إلبصار جّيد أسباب العيب في اإلبصار الخصائص العين 
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 (نقاط 4: )الّتمــــــــرين الّثــــــالث

ملح ، (سّكر العنب) الّجليكوز: تلفت العالمات المبّينة لثالثة أنابيب تحتوي على سوائل كّلها شّفافة ال يمكن التمييز بينهاُأ

 .مطبوخ الّنشاو  الكلسيوم

 أساسي تعليم الّتاسعة: المستوى 

م و اإلس                      

 ....................................الّلقب

... ......................... :القسم                     

 .......:الّرقم

 
 

 اإلعدادّية حي الياسمين النفيضة  المدرسة

 

 فرض تأليفي في مادة علوم الحياة و األرض

 زغدودي  ـنورالّدين ال: األستاذ

ـــــــــــالث

الثي ـ

 األّول

ـة وثيقــــــ

ـــــــ2ــــــــــــع

 ـــددــــ
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الجدول الموالي موّضحا الكواشف الكيميائّية التي يجب استعمالها للتعّرف على محتوى األنابيب الثالث و النتائج أكمل 

 .المنتظرة

 األنابيب 
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    الكاشف المستعمل

    النتيجة

 مطبوخ الّنشا   محتوى األنبوب

 

 (نقاط 8: )الجـــــــــــــــــــزء الّثـــــــــــــاني 
 

إرادّية و ال إرادّية تساعد الفرد على الّتأقلم مع  أفعاللها بردود  االستجابةبالوسط في إدراك متغّيراته و  االتصاليتمّثل 

 .محيطه

 :أهم العناصر المساهمة في إنجاز  مثل هذه األفعال 1يمّثل الّرسم الموالي بالوثيقة عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 2) .و إعطاء األوامر لعضالت اليد لتحريك القلم بطريقة معّينةا على كّراسه إلى أخذ قرارا يحتاج الّتلميذ إلنجاز رسم 

 (ن

 .نوع حركة اليد في هذه الحالة إذكر .1
......................................................................................................................... 

 .في إنجاز هذه الحركة ةالمساهم التي تنشأ فيها السيالة العصبّية المنطقة 1الوثيقة عدد حّدد من خالل  .2
......................................................................................................................... 

 

 

II.  إّنـــــــــــــــــــــــي أحّس بالحرارة في يدي "يمكنك التعبير عن ذلك بالقول ( مثال °38)عند مالمستك لماء ساخن  "

يتطّلب مجموعة من المراحل المتعاقبة بداية من تنبيه  ــــر في درجة حرارة الوسط و  هذايدّل على إدراكك لتغّي مّما

 (نقاط 1.2) .المستقبالت الحّسية للجلد إلى أن تتم العملّية

 متغّيرات الوسط؟ل كماذا تسّمى القدرة على إدراك .2
........................................................................................................................ 

 .مثل هذه التغّيراتل كإدراك المنطقة المسئولة عن 1الوثيقة عدد  خاللحّدد من  .1
........................................................................................................................ 
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 سمير الّشافعي

ـة وثيقــــــ

ـــــــ1ــــــــــــع

 ـدد
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انطالقا من مكان  1بالوثيقة عدد  و جسم مسارها على الّرسم أذكر نوع الّسيالة العصبّية المساهمة في هذا اإلحساس .3

 .نشأتها
....................................................................................................................... 

 .هذه الّسيالة إلى المنطقة المناسبة من القشرة المّخيةاذكر النتيجة الحاصلة عند وصول  .4
....................................................................................................................... 

  

III.  بحيث يمّثل خطرا على اليد، في هذه الحالة تحدث رّدة فعل ( مثال° 211)قد يكون الّتغّير في درجة الحرارة شديدا

 (ن 2.2) (حركة)
 

 .كةنوع هذه الحر حّدد .2
...................................................................................................................... 

 .طّلب إدراكا أم ال مبّينا المركز العصبي المساهم في حدوث هذه الحركةبّين إن كانت هذه الحركة تت .1
..................................................................................................................... 

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

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

 

 (عضالت اليد في هذه الحالة)تتّم كّل رّدة فعل بحركات ناتجة عن وصول سيالة عصبّية حركّية إلى العضو المنّفذ  .3

 (ن 3)
 

  .عصبّية الحركّية الاّلزمة لحركة عضالت اليد عند رّدة الفعلالّسيالة الأذكر مكان نشأة  - أ
........................................................................................................... 

 .مسار الّسيالة العصبّية التي أّدت إلى تحريك اليد 1بالوثيقة عدد  جّسم على الّرسم - ب

 :3بالوثيقة عدد  رسمب و جّسمه  العصبّية في هذه الحالة شكل المسار الذي تتبعه الّسيالة أذكر - ج
......................................................................................................... 

 

 

 

 

ـة وثيقــــــ

ـــــــ3ــــــــــــع

 دد


