
 
   نمئتاالصف : التاســـع              الدرجـة النهائيـة  :         مـادة علم األحيـاء واألرضاالمتحان التجرييب/ سلم تصحيح   

 

 ( ةدرج 60)                                                                         عن  األسئلة الثالثة التالية: أجيب -أوال 
 ؟  (  مفرزات الغدة الدهنية   –النهاايت العصبية احلرة ) وظيفة  يتألف اجللد من منطقتني .ما مها  ؟ ما  – 1
       اتدرج               5األدمة  -2                          اتدرج       5 البشرة -1           
       اتدرج               5                : االحساس ابألمل  وظيفة  النهاايت العصبية احلرة  -              

             اتدرج         5عومة البشرة  (: تؤمن ليونة اجللد  )  أو ن  وظيفة  مفرزات الغدة الدهنية  -              
 
 ؟ ماذا ينتج عن قصور جارات الدرق ؟  ( نوع الغدة  - املوقع من حيث )   النكفية الغدةو  النخاميةالغدة بني  قارين -2

   النكفية الغدة النخاميةالغدة  أوجـه املقارنـــــة
       اتدرج     5   حتت األذن             اتدرج     5  على الوجه السفلي للدماغ  املوقع 

       اتدرج       5مفتوحة أو خارجية اإلفراز           اتدرج         5  صماء أو داخلية اإلفراز       نوع الغدة 
    اتدرج  5      إصابة العضالت ابلكزاز:  قصور جارات الدرق   -
  

 الزالل  –ج          شلل األطفال  –ب         السيالن  –:    أ  ة :ما العامل املسبب لكل من احلاالت اآلتي -3
    درجات  5     خلل يف األانبيب البولية: الزالل –ب                  درجات       5  املكورات البنيةم اثيجر :  السيالن  –أ            

    درجات                  5: فريوس  شلل األطفال  –ج             

 ( درجة  70)                                                         :  أجييب عن األسئلة التالية –اثنياً     
 :    ماذا يدل وجود كل ما يلي    - 1  

    درجات  5                                                   منو برعم السن الدائم حتتها:           سقوط السن اللبنية –أ               
    درجات 5     البلوغ عند    األنثوية احلااثت اجلنسيةإفراز  :  12عظام احلوض عند األنثى بعمر  تزايد نـمـو –ب               

    درجات 5                                     يف اجلــو   2COغاز  ارتفاع نسبة :            االحتباس احلراري  –د                 

    درجات  C                                                         5نقص فيتامني   :    اإلصابة ابإلسقربوط -ج                 

    درجات 5                      أمام احلدابت التوءمية األربعة:               الغدة الصنوبرية –أ   : مما يلي كل    يقعأين  -2
    درجات  5                        أعلى التجويف البطين من اجلهة اليسرى :       املعدة -ب                     

   اكتيب املصطلح العلمي املناسب:_   3
    درجات 5        ( معاً كسوسفري األ و األيونوسفري أو)  الـثـرموسفري   :الطبقة األعلى حرارة يف الغالف اجلوي  –أ         

    درجات  5                                                 وض احل                :ارتباط الزانر احلوضي بعظم العجـز   -ب            
    درجات  5                                   امللتحمـة   : غشاء جلدي شفاف حييط بكرة العني من األمام -ج           

    درجات  5                               اللمف الداخلي :      سائل ميأل األجواف الغشائية لألذن الداخلية -د            



 
 

  لكل ما يلي وظيفة واحدةاذكري  -4    
    درجات 5   (  ابلعكس ومينع عودتهني األيسر من األذينة اليسرى للبطالقاىنء يسمح مبرور الدم  : الدسام التاجي _أ 

    درجات 5                    جرب الكسور وشفائها (   أو  )   للعظام العرضيمسؤول عن النمو :         السمحاق ب_           
    درجات  5                                                         الشم                  :     الغشاء املخاطي األصفر_ ج             

    درجات  5                            )  من الرببخ إىل اإلحليل (  النطاف نقل : األسهر د_ 

 ( ة درج 08 )                                                                          : أجييب عن األسئلة التالية –اثلثا ً 
  :ياتاملسم -1

 درجات ( 20=   4×   5 )          الفص القفوي -4     شق سيليفيوس  -3   شق روالندو  -2   الفص اجلبهي  -1

 
 (ة درج  50 =  5×   تعليل لكل  ات درج 10)              مما يلي :  فقط 5 لـ    تفسرياً علميا يأعط -2 

 درجات  5                    تسمح حبركة حمدودة للعمود الفقري:   وجود أقراص غضروفية بني الفقراتأ _   
 درجات  5                             متنع احتكاك الفقرات ببعضها                                            

   درجات 10      ألن كل نوع منها خيتص بعامل غريب معني دون غريهتتصف املناعة املكتسبة ابلنوعية  ب _     

   درجات 10    ألهنا ال حتتوي على براعم ذوقية                   : ال تتذوق احلليمات اخليطية األطعمة ج _    

   درجات 10  حتدبه غري قادر على زايدة. ألن الوجه األمامي للجسم البلوري يصبح تتوقف املطابقة عند نقطة الكثب د _    

 قالعا  دفاعية عن اجلسم .تعد البلغميات و_      

                درجات 5 و اليت تبلعم اجلراثيم       درجات  5   ألهنا تولد  )  الكرايت البيض  ( البلغميات         

 يعد اجليل األول ) الوردي ( عند شب الليل سلسلة هجينة  -هـ    

 درجات 10                                          الصفة املدروسةألنه يعطى ابلتزاوج أفراد غري متشاهبة من حيث              

 (  اتدرج 10=   2×   إجابة صحيحةلكل  اتدرج  5  )             اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية : -3
 (  الببتيداز -د الليباز    -ج    ميالز األ _ب     اهلضمني   _) أ                       أنظيم يفكك الدسم بشكل اتم :   -1
 (    السمعي -د     الذوقي -ج   الوركيب_      البصرييف هذه اجملموعة  : ) أ _  التصنيفما العصب الغريب من حيث  -2
 

 ..... انتهى السلم  .......
                            


