
         

 4102/4102العام الدراسي    -سلم امتحان النصفي          

 الثالث الثانوي العلمي )ء(   -مادة العلــــــوم                                                         

      

 د/ 21:/أواًل: أجيبي عن األسئلة اآلتية    

 تتمايز الخاليا البائية والتائية؟ واينمتى تحدث االستجابة المناعية  -0    

 ماذا ينتج عن : أ( تعرض غشاء الطبل لفروق في الضغط على وجهيه. -4   

 ب( عندما ترتبط الحاثة الدرقية بالمستقبل على الجسيم الكوندري                       

 ثل لخاليا الساق على كل من الجذور والبراعم. حـ(  تأثير التركيز االم                       

 :األجوبة    

 تحدث عند وصول مولد الضد إلى داخل أنسجة الجسم  -1    

 التيموثية ( –تتمايز الخاليا البائية في نقي العظم والخاليا التائية في الغدة الصعترية ) الزعترية         

 وتؤدي إلى استجابة الخلية الهدف (ATP)ينتج  : أ( الشعور باأللم              ب( تسرع من إنتاج  -2   

 الجذور و البراعم نموق حـ( يعي               

 د/21ثانيًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: /   

 نية باألوعية الدموية. ما المصطلح العلمي لكل من : أ( طية من األم الحنون تبرز في البطين غ -0   

 ب( مرض يتميز بتضخم كامل للغدة الدرقية مصحوبًا بازدياد معدالت االستقالب.                                         

 اذكري وظيفة واحدة لكل من : أ( الحلقة الطبلية                            ب( االكسينات  -4   

 حـ( حاثة االنسولين                           ء( الفص المتوسط للغدة النخامية عند االطفال                                        

 حددي بدقة موقع كل من : -3   

 أ( مركز افراز اللعاب  ب( الخاليا الحسية الذوقية      حـ( الرودوبسين  ء( الخاليا التاجية     

 :االجوبة    

 بازدو –يرة المشيمية      ب( غريف أ( الضف  -1    

 أ( الحلقة الطبلية: تثبيت غشاء الطبل في موقعه  -2    

 المرسال RNAمن  أنماطالمورثات على نسخ  تحفز -1ب( االكسينات :        

 استطالة الخاليا ونموها -2                          

 دخول سكر العنب إلى معظم خاليا الجسم  تحفز -1حـ( حاثة االنسولين:        

 تحويل سكر العنب في الكبد والعضالت الى غليكوجين تسرع -2                              

 (MSH)لغدة النخامية عند االطفال : إفراز الحاثة المحرضة للخاليا الميالنينية في الجلد ص المتوسط لء( الف         

 للبصلة السيسائية  المادة الرماديةحددي موقع:    أ( مركز افراز اللعاب : في  -3   

 ال يقبل حليمات ذوقية ب( الخاليا الحسية الذوقية: في البراعم الذوقية                       

 األقراص الموجودة في القطعة الخارجية للعصية في أغشيةحـ( الرودوبسين:                        

 ء( الخاليا التاجية توجد في الفص الشمي                        
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 د/21/ثالثًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية:     

 اكتبي على ورقة اإلجابة األرقام المحددة على الشكل مع المسمى المناسب لكل منها.  -0    

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل من :    -4    

 أ( حاثة مستقبلها يتوضع في غشاء الخلية الهدف:       

               التيرونين    الكورتيزول     الكالسيتونين الميالتونين 

 االيدز شلل األطفال     آكل الجراثيم       االنفلونزا         هو:  DNA( فيروس حمضه النووي ب    

 حـ( تقوم الخاليا التائية المساعدة  في المنطقة االلتهابية :    

                           ابتالع الجراثيم       تنتج األجسام المضادة   افراز الهستامين لمفوكيناتتفرز ال 

 األجوبة    

 ألياف العصب البصري -4مشابك          -3مخروط          -2        الخارجيةالصباغية  الوريقة -1    

 (4(       حـ( افراز اللمفوكينات أو )2(        ب( آكل الجراثيم أو )3أ( الكالسيتوسين  أو ) -2    

 د/21رابعًا: أعطي تفسيرًا علميًا لخمس مما يأتي : /    

 لمس جسم ساخن بسرعة كبيرة يجعلنا ال نحس بسخونته. -0   

 التيروكسين تكون فعاليته وتأثيره الفيزيولوجي أكثر بطئاً  من فعالية وتأثير التيرونين. -4   

 اختناقات رانفيه فقط.نشوء كمونات  عمل في األلياف المغمدة للنخاعين يقتصر على  -3   

 ثمار الموز بدون بذور  -2   

 عدم القدرة على رؤية األلوان ) األحمر و األخضر و األزرق ( في الشبكية األكثر محيطية. -2   

 تتأثر األذن الوسطى بالتهابات البلعوم. -6   

 :االجوبة    

 آلن زمن تاثيره أقل من زمن االستنفاد -1   

 من ارتباط التيرونين ببروتينات أشد الن ارتباط التيروكسين ببروتينات البالسما -2   

 البالسما حيث يتحرر بسهولة من ارتباطه        

 تحرره من بروتينات البالسما لصعوبةأو       

 البالسميةتحرره من البروتينات  سهولةبينما التيرونين       

 ماكن التي يغطيها ألن الغشاء يبدي مقاومة عالية لخروج التيارات الموضعية في األ -3   

 غمد النخاعين  ومقاومة أقل عند سوية اختناقات رانفيه       

 عالوة على عدم وجود القنوات         

 الشاردية إال في اختناقات رانفيه        

 ألنها نتجت من أزهار غيرملقحة طبيعيًا  -4   

 تميز اللون االبيض و االسود() لوجود العصي فقط والعصي ال تميز األلوان  -5   

 ألن األذن الوسطى مفتوحة على البلعوم بنفير اوستاش  -6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفرز حاثة تنشط
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 د/21/خامسًا: أجيبي عن  األسئلة اآلتية:    

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك  -0   

 واكتبي المفهوم العلمي المناسب لكل رقم.         

 اتجاه النقل –قارني بين المشبك الكيميائي والمشبك الكهربائي من حيث :اإلبطاء  -4   

       رتبي مسار األمواج الصوتية :  -3   

 يهتز غشاء رايسنر –يهتز غشاء الطبل  –يهتز غشاء النافذة البيضية        

 ف  الخارجي في المجرى الدهليزي.يهتز اللم –العظيمات السمعية  الصوتية الى  تنتقل االهتزازات      

 :األجوبة    

 التلقيم الراجع السلبي -4            أو التيرونين T3 -3النخامة األمامية        -2الوطاء         -1   

   2- 

 مشبك كهربائي مشبك كيميائي من حيث

 ال يوجد ابطاء وجود ابطاء االبطاء

من خلية  باتجاه واحد النقلاتجاه 
قبل المشبك الى الخلية 

 بعد المشبك

 باالتجاهين

 يهتز اللمف الخارجي في المجرى الدهليزي  هـ ضية  ه يبأ غشاء النافذة ال غشاء الطبل   -ب  -3   

           يهتز غشاء رايسنر   -حـالعظيمات السمعية الصوتية الى  تنتقل االهتزازات  -ء 

 د/21/سادسًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية :    

 ما أنواع الخاليا التي تتعاون على االستجابة المناعية ) دون شرح(؟ -4مم يتألف البرعم الذوقي ؟                       -0   

 شخص يشكو من فقدان كل من الذاكرة و المقدرة على المحاكمة العقلية المطلوب:  -3   

 هذا المرض و ما السبب المباشر له                    ب( لماذا يصاب المنغوليين بهذا المرض قبل األوان. أ( ماذا يدعى      

 :األجوبة    

 (توجد حول الخاليا الذوقية)خاليا ساندة  -2 -خاليا حسية ذوقية   -1يتألف البرعم الذوقي:  -1    

 أو جذعية خاليا قاعدية -3 –        

 أنواع الخاليا  : أ( البالعات الكبيرة  ب( الخاليا التائية   حـ( الخاليا البائية -2    

 أ( مرض الزهايمر: -3   

 التي تستخدم االستيل كولين كناقل عصبي لها لخاليا العصبيةا وموتالسبب المباشر ضمور بطيء       

 والمنغوليين يمتلكون  21شواني يتم تركيبه بإشراف مورثة محمولة على الصبغيب( ألن البروتين بيتا الن     

 21ثالث صبغيات          

 انتهى السلم
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