
 
                                                        

                                                                

 
 

 (ة درج  60 )                                                                                : ةاآلتيسئلة األأجييب عن  –أوالً  
 ؟  (  مفرزات الغدة الدهنية   –وظيفة  ) النهاايت العصبية احلرة ؟ ما  يتألف اجللد من منطقتني .ما مها  – 1 
 ؟ ماذا ينتج عن قصور جارات الدرق  ؟ ( نوع الغدة  - املوقع من حيث )   النكفية الغدة و النخامية الغدةبني  قارين -2
 الزالل  –ج          شلل األطفال  –ب         السيالن  –:    أ  ة :ما العامل املسبب لكل من احلاالت اآلتي -3

 ( درجة  07)                                                             :  آلتيةأجييب عن األسئلة ا –اثنياً  
 إلسقربوطاباإلصابة   –ب          سقوط السن اللبنية –أ    : ماذا يدل وجود كل ما يلي    -1  

   12عظام احلوض عند األنثى بعمر  تزايد نـمـو  –د          احلرارياالحتباس  –ج                                               
 املعدة  –ب           الغدة الصنوبرية   –أ               :مما يلي  أين يقع كل -2 
 اكتيب املصطلح العلمي املناسب: _ 3 

 .  ارتباط الزانر احلوضي بعظم العجـز  _ب.              الطبقة األعلى حرارة يف الغالف اجلوي _ أ           
 . األجواف الغشائية لألذن الداخليةسائل ميأل  _د     غشاء جلدي شفاف حييط بكرة العني من األمام _ج           

 األسهر _د    الغشاء املخاطي األصفر _ ج     السمحاق _ب     الدسام التاجي :  أ_ لكل ما يلي وظيفة واحدةاذكري  -4 
 (ة درج 07)                                                                                      أجييب عن األسئلة التالية: –اثلثاً  

 ملسمى املناسب لكل منها  اكتيب على ورقة اإلجابة األرقام احملددة على الشكل اجملاور مع ا -1 
 

 مما يلي :  فقط 5 لـ    تفسرياً علميا يأعط -2 
  وجود أقراص غضروفية بني الفقرات _ أ  

  . تتصف املناعة املكتسبة ابلنوعية  _ب      
  .  ال تتذوق احلليمات اخليطية األطعمة _ ج  
 . تتوقف املطابقة عند نقطة الكثب_  د  

 . ميات قالعا  دفاعية عن اجلسمتعد البلغ _ و     
 . يعد اجليل األول ) الوردي ( عند شب الليل سلسلة هجينة -ـه

 نصف الكرة املخية عند اإلنسان                                                               
                                     :اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية  ير ااخت -3
 (  الببتيداز -د الليباز    -ج    األميالز  _ب     اهلضمني   _) أ                         : أنظيم يفكك الدسم بشكل اتم -1
 (   السمعي -د     الذوقي -ج   الوركيب_      البصريأ _  ) :  يف هذه اجملموعة التصنيفالعصب الغريب من حيث ما  -2
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