
 

 5102/6102العام الدراسي    -االمتحان النصفي   سلم       

 الثالث الثانوي العلمي )أ(  -مادة العلوم                                                           
      

 درجة ( 50أواًل: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     

 من أين تفرز حاثة الكالسيتونين ، وما طبيعتها الكيميائية وأين يوجد مستقبلها في الخلية الهدف؟ وما دورها في حالة زيادة نسبة  -2   

 شوارد الكالسيوم في الدم؟        

 عف( وكيف تتثبت الصفيحةدورة التحلل لفيروس آكل الجراثيم تتضمن عدة مراحل ، ما الذي يحدث في مرحلة االستنساخ ) التضا  -1   

 القاعدة لهذا الفيروس على السطح الخارجي لجدار جرثومة العصية؟       

 مّم تتكون األعضاء الحسية؟ -0   

 الجواب:   

 مستقبلها يوجد في الغشاء الهيولي للخلية الهدف. –طبيعتها بروتينية  –تفرز من الغدة الدرقية  -1   

 دورها: ترتبط بأغشية خاليا األنابيب البولية في الكلية مسببة زيادة في طرح شوارد الكالسيوم.      

 يحدث في مرحلة االستنساخ : -2   

 الفيروس على حسابها    DNAالخلية  _ ب( يتضاعف  (DNA)أ( يتم تفكيك         

 حـ( يتم تركيب بروتينات غالف كل فيروس ومحوره الذيلي وأنظيم الليزوزيم.      
 .استقبال نوعيةوتتثبت الصفيحة القاعدية على السطح الخارجي لجدار جرثوم العصية القولونية عن طريق نقاط    

 .خاصةتتكون األعضاء الحسية من أ( تجمع خاليا حسية  ب( مع تراكيب  -3   

 درجة (  60أجيبي عن األسئلة اآلتية: )  ثانيًا:   

 : اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي -2   

 لمفية          د( الجسيم الوسيط  ب(الجهاز العصبي الذاتي     حـ ( العقد ال    الخلط المائي أ(         

 كل مما يأتي :  حددي بدقة موقع -1   

 د( جسيمات كراوس       حـ( النوى القاعدية                  بومانغدد ب(  البراعم الذوقية   أ(        

 درجة (  60صححي ما تحته خط لكل من العبارات اآلتية: )  -0   

 .قطع من الزهرةأ( يتكاثر نبات الكاالنشو عن طريق      
 .أزهار ملقحةب( تنتج ثمار بدون بذور بشكل طبيعي عن    
 .مؤنفة وحيدة الطور مون عمل ينتشر على طول الليف العصبي بشكل موجةحـ( السيالة العصبية هي ك   

 يفعل بطريقة ما ا آلليات العصبونية لتخزين واسترجاع الذاكرة . الدوبامينء(     
 الجواب:    

 أ( الخلط المائي: تغذية القرنية الشفافة . -1   

 ب( الجهاز العصبي الذاتي: يسيطر على الوظائف الال إرادية في اإلنسان.      
 حـ( العقد اللمفية: تنقية اللمف من الجراثيم والخاليا التالفة.      

 وانفصاله الى خيطين  DNAله دور مهم في تضاعف  -1: د( الجسيم الوسيط        

 ي تركيب الغالف الخلوي الجديد عند انخماص غالف الخلية المنشطرة له دور فأو                                 

 أ( البراعم الذوقية : تقع في الحليمات الذوقية ) وخارج الحليمات في الفم و البلعوم( -2   

 ب( غدد بومان: تنتشر بين الخاليا الحسية الشمية المهدبة.      
 لكل مهاد والمناطق العميقة تحت القشرة المخية. جانب الوحشيالبيني إلى حـ( النوى القاعدية: تقع في مستوى الدماغ       

 د( جسيمات كراوس : في أدمة الجلد أو في أسفل القدمين.       

  التبرعمأ( يتكاثر نبات  ....... -3    

 أزهار غير ملقحةب( تنتج ثمار...........       
 موجة سالبةحـ( السيالة العصبية .......      

 يفعل بطريقة ما اآلليات العصبونية لتخزين واسترجاع الذاكرة  االستيل كولينء(        

 درجة(  50: ) يناآلتي السؤالينثالثًا: أجيبي عن    

 م المحددة على الشكل المجاورااكتبي على ورقة إجابتك األرق -2   

 مع المسمى المناسب لكل منها.       

 : اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك -1   

    دور في اإلدراك الحسي:  اأحد هذه النواقل الكيميائية له 
 المخدراتأ( االستيل كولين               ب( النورأدرينالين      حـ( السيروتونين    ء(        

     :مرض سببه فيروس اإليبوال هو 
 أ( الذئبة الحمامية                ب( ظاهرة راي نود    حـ( الحمى النزفية   ء( غريف بازدو     

      يتم نسخDNA  الفيروسي عن سلسلةRNA :الفيروسي بوساطة أنظيم 

 م وأ( أدنيل سيكالز                   ب( النسخ التعاكسي       حـ( الليزوزيم   ء( الميزوز     
 الجواب:    

   1-           البطين الجانبي                  قناة سلفيوس           البطين الرابعفرجتا مونرو 

   2-     )ج( السيروتونين أو  )ج( الحمى النزفية أو                  )النسخ التعاكسي أو )ب 

000الدرجة:     
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 درجة (  50رابعًا: أعطي تفسيرًا علميًا لخمسة فقط مما يأتي: )    

 يشغل الوجه واليد مساحات واسعة نسبيًا من الباحة القشرية المحركة. -2   

 أثر الضوء الساقط على الشبكية ال يزول بزوال الومضة الضوئية. -1   

 يتضاعف وزن الغدة النخامية في مرحلة البلوغ الجنسي. -0   

 التحام فيروس اإليدز مع الغشاء للخلية المضيفة. -0   

 إصابة المنغوليين بالزهايمر قبل األوان. -5   

 أكبر في القسم العلوي منها في القسم السفلي. األفقيسرعة النمو و االستطالة لخاليا الجذر -6   

 الجواب:   

 ال على كتلة ألن الباحة المسيطرة على حركة معينة تتناسب سعتها طردًا مع المهارة الالزمة النجاز الحركة -1   

 العضالت المشاركة في الحركة.        
 بعد زوال الومضة. معينةألنه يترك انطباعًا على الشبكية يدوم لفترة زمنية  -2   

 الخصيتان( –المبيضان  –الكظرية  –بسبب زيادة الفعالية االفرازية للغدد التي تشرف عليها الغدة النخامية ) الدرقية  -3   

       .ألن الطبيعة الكيميائية لغالف الفيروس تشبه الطبيعة الكيميائية للغشاء الخلوي للخلية الهدف -4   

  21محمولة على الصبغي  مورثةالن البروتين بيتا النشواني )االميلوئيد( يتم تركيبه بإشراف  -5   

 21والمنغوليين يمتلكون ثالث صبغيات        

 لنموالخاليا القسم السفلي  بدور معيقالن التركيز العالي لألكسينات في القسم السفلي للجذر قامت  -6   

 بينما التركيز المنخفض في القسم العلوي يزيد من نمو واستطالة الخاليا.       

 درجة ( 55ن كل مما يلي : ) خامسًا: أجيبي ع   

 أكملي خريطة المفاهيم اآلتية مستخدمة المصطلحات العلمية المناسبة:  -2   

 اكتبي المصطلح العلمي لكل مما يأتي:  -1   

 أ( مركز عصبي يوجد فيه أكبر تصالب للمسالك الحركية وللمسالك الحسية.    
 ب( تتطور الخاليا الجنسبة األنثوية التي ينتجها المبيض من دون إلقاح النتاج افراد جديدة.   

 حـ( عملية ضبط وإحكام آلي تقوم بها العين لضمان بقاء الخيال على الشبكية.   
 عملية حيوية أساسية تحفظ النوع من االنقراض.ء(     

 ازن الحركي وما العصبأين تقع مستقبالت التوازن الساكن والتو -0   

 الذي ينقل السيالة الصادرة عنها إلى مركز التوازن في الدماغ .      
 الجواب:   
   1-  الصعترية  أو الغدة التيموسية  المساعدةالخاليا التائية 

            خاليا بائية               أو ) بالزمية( مصوريةخاليا بائية 

 أ( البصلة السيسائية   ب( تكاثر بكري  -2   

 حـ( المطابقة             ء( التكاثر      

  الغشائيمستقبالت التوازن الساكن في الدهليز  -3   

 مستقبالت التوازن الحركي في القنوات الثالثة الهاللية المتعامدة      
 والعصب هو العصب الدهليزي.      

 درجة(  05دسًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: ) سا    
 قارني بين االندروفينات واالنتروفيرونات من حيث مكان إفرازها. -2   

 ماذا ينتج عن استئصال الغدة النخامية وإعادة زرعها في مكان آخر. -2   

 ماذا يحدث إذا أعطي شاب بالغ ) راشد( -0   

 طبيعي جرعة من هرمون النمو البشري ؟        
 وماذا يحدث لو أعطي مراهق هذا الهرمون؟      

 
 الجواب:    

 قارني:  -1   

 االنتروفيرونات االندروفينات من حيث

 الخاليا المصابة بالفيروسات الدماغ والنخامة االمامية مكان اإلفراز

 تفقد الغدة النخامية وظيفتها . -2   

 (إذ تنمو العظام عرضًا أكثر من نموها طواًل)في عظام الوجه واألطراف  غير متناسقشاب بالغ طبيعي : يؤدي إلى تضخم  -3   

 .(في القوى العقلية و التناسلية خمولسم( ويرافق ذلك  266مراهــــق:  تنتج العملقة )وتتميز بطول أكثر من )       
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