ثانويت الشعايبيت -هلحقت أوالد الشبل
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السنت الدراسيت 2016/2015
الودة  :ساعت واحدة

اختبار الثالثي الثاني يف مادة علوم الطبيعة و احلياة

التمرين األول :إلجك الجمل التالجٌ اقرأها بتمعن وأكمل الناقص.
 1ـ يفشل سق  ...................الفص الشدغً عن الفص الجبجنً.
 2ـ القسرة  ...............طبقٌ رقجقٌ من المادة  ................وهً مخجطجٌ بالنزبٌ للمادة . ...............
 3ـ تتمجز المادة الرماديٌ للنذاع السوكً بأجزام ذلويٌ  .............بجنما المادة الرماديٌ للمر فتتمجز بأجزام ذلويٌ
. ............
 4ـ اإلخزاس الواعً فعل  ..............تتدذل فجى أعضاء  .............تزتقبل  ............. ...............وتخولوا إلٍ
زجالٌ  ............... .............ثم تنقل إلٍ المر أين  ............إلٍ إخزازات واعجٌ .
-5الزطد المتخرك .................................وهو منطقٌ من القسرة المذجٌ تشدر عنوا رزاِت ....................
.....................مذتلفٌ إلٍ مذتلف عضّت الجزم.

التمرين :2
نرغب فً درازٌ المناطق المزؤولٌ عن اإلخزاس الواعً و الخركٌ اإلراديٌ .
 -Iزمخت مّخظات بنجٌ مر اإلنزان من إنجاز الوثجقٌ( . ) 1
 -1ضع عنوانا منازبا للوثجقٌ ()1
 -2تعرف علٍ العناشر المرقمٌ من 1إلٍ  4؟

 -3عند إشابٌ المنطقٌ ( ) 5من الزطد (س ) يتعذر علٍ
المشاب تمججز معنٍ األشوات لكن يكون قادرا علٍ الزمع .
أ -فزر النتججٌ ؟ ماذا تزتنتح .
ج – تعرف علٍ العنشر (س ) و المنطقتجن) 6 ( َ ) (5؟

د -خزب معلوماتك َ خدد الفص المزؤول عن الخركات اإلراديٌ

ًن الجمل الذاطٌُ من الشخجخٌ و شخد الذاطٌُ إن وجدت:
التمرين :3ب ـ ّي
 -1تتكون الطرق العشبجٌ الذاشٌ باإلخزاس الواعً من ألجاف عشبجٌ نابذة.
 -2عند تنبجى جلد القدم بوذزها بدبوس تتولد زجالٌ عشبجٌ خركجٌ منطلقٌ من المزتقبل الخزً نخو البشلٌ الزجزاُجٌَ
النذاع السوكًَ المذجر و شوِ إلٍ القسرة المذجٌ و بالتخديد الزطد اللمزً اِرتزامً .

 .3تعشب عضّت الوجى أعشابا دماغجٌ.
 -4الجذع و األطراف تعشبوا أعشابا سوكجٌ و أذرى هرمجٌ.
-5الزطد المتخرك المتواجد بالفص الجداري هو المزؤول عن الخركات اإلراديٌ .

التمرين :4
 -Iإلجك الوثجقٌ ( )2و التً تعبّيـر عن بعض الوزاُط الكجمجاُجٌ المتواجدة فً القرن الظوري للنذاع السوكً.
 -1ضع البجانات المرقمٌ.
 -2زم المادة المتواجدة فً العشبون (ح )َ فجما تتزبب؟
 -3ز ّيم الوزجط الكجمجاًُ الذي يفرزه العشبون (ب) و الذي
يزيل تأثجر المادة المذكورة زابقا؟
 -4هل يوجد مثجل لوذه المادة فً المؤززات اِزتسفاُجٌ ؟ زمّيــى.

 -Ⅱللمذدرات تأثجر علٍ المسابك و بالتالً علٍ عم ــل
الوزاُط الكجمجاُجٌ.
 -1أذكر مثال لطريقٌ تأثجر أخد المذدرات علٍ المسابك .
 -2أكمل الجدول التالً و الذي يمثل أشناف بعض المذدرات :
شنف المذدرات
المذهّت

مثال
.................................

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

الكخول

المنبوات
.......................................

.................................
الخسجشَ LSD

من طلب العلوم بغير كد
سيدركها إذا شاب الغراب
بالتوفيق و السداد

