
 
  االسم:          8201/9201العام الدراسي  - العلوممادة  - االمتحان النصفي                 

 300النموذج ) ب(                         الدرجة العظمى:  –الثالــــث الثانوي العلمي                                                         

 درجة( 50أوالً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )     
 لى كل  ما الطبيعة الكيميائية لألكسينات، وأين تتشكل، وبم تتحكم، ولماذا انتقالها قطبي؟ وما تأثير التركيز األمثل الستطالة خاليا الساق ع -1    

 من الجذور و البراعم.        
 ماذا ينتج عن كل من : أ( تنبيه العصب الوركي المتصل بالعضلة الساقية البطنية للضفدع الشوكي. -2    

                                 .  ب( حذف الحاثات من جسم الكائن الحي 
 ء الساتر.ج( انثناء أهداب الخاليا الحسية السمعية عند مالمستها الغشا                                  

 ما المسار الذي تجتازه حالة التنبيه لشبكية العين بالترتيب حتى تحدث الرؤية. -3    
 درجة( 50ثانياً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )     
 الحصينتلفيف  –ن حاثة التيموبوتي –االنترفيرونات  –الشريان الشبكي  –اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي : أنظيم أدنيل سيكالز المنشط  -1    
 الغدد جارات الدرقية. –غدد بومان  – ADHالخاليا العصبية التي تنتج  –العقد اللمفية  –حددي بدقة موقع كل من:  الجسم الهدبي  -2    

 ما المصطلح العلمي لكل مما يأتي : أ( حاثة تقوم بتحفيز النشاط الجنسي عند الغزالن في فصل الشتاء. -3    
 ب( يعمل كمركز معالجة و تكامل وتوصيل المعلومات الحسية ) عدا الشمية ( إلى القشرة المخية.      
 ج( الضوضاء تسبب إصابات خطرة في الجهاز السمعي لإلنسان وجملته العصبية عموماً.      
 د( يفعل بطريقة ما اآلليات العصبونية لتخزين و استرجاع الذاكرة.       
 درجة( 50أجيبي عن األسئلة اآلتية  : ) ثالثاً:     
 يظهر المنحني البياني مجموعة التبدالت في الكمون التي تميز حالة التنبيه. -1    
 المطلوب:  أ( ماذا نطلق على مجموعة هذه التبدالت في الكمون؟      

 ؟ما سبب فرط االستقطابب(                 
 ما يأتي: اختاري اإلجابة الصحيحة لكل م -2    
     :مستقبل آلي للضغط 
 أ( جسيم باشيني   ب( جسيمات روفيني     ج( أقراص ميركل    د( جسيمات كراوس     
     لمرحلة الجنينية:ا يقوم بتشكيل الخاليا المناعية في 
  الغدة التيموسيةأ( اللمف            ب( نقي العظم               ج( الطحال      د(       
           الخلط المائي يفرز من: أ( المشيمية   ب( الزوائد الهدبية ج( الجسم الهدبي  د( الجسيم المشبكي 

 ما سبب كل من: أ( الوذمة المخاطية         ب( العمه اللمسي       -3    
 درجة( 50مما يأتي: ) لكلرابعا: أعطي تفسيراً علمياً     
 تعد  القطعة الخارجية للعصية الجزء الحساس للضوء الضعيف. -1    
 رؤوس األصابع وراحتي اليد أكثر أعضاء الجسم حساسة للمس الدقيق. -2    
 زيادة سرعة السيالة العصبية في األلياف المغمدة بالنخاعين. -3    
 لي للسان.ال نشعر بطعم المادة عندما توضع على السطح السف -4    
 المنعكسات عرضة للتعب. -5    
 درجة( 50خامساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     
 اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب. -1    
 كل رقم.انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك واكتبي المفهوم العلمي ل -2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فرط إفراز الغدة الدرقية عند البالغ. ما المرض الناتج عن:أ( -3    
 ب( تعطل آليات االستجابة المناعية لمهاجمة فيروس اإليدز البالعات الكبيرة والخاليا التائية المساعدة.                                
 درجة( 50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية )     
 قارني بين : أ( المستقبل الصوتي و مستقبالت التوازن الساكن من حيث الموقع. -1    

 ب( الجهاز الطرفي الجسمي والجهاز الذاتي ) اإلعاشي ( من حيث وظيفة القسم الحركي لكل منهما.                     
 ير األكسينات بعد تأدية عملها؟ما مص -3                ) دون شرح( المشبك الكيميائي يتكون مم  -2    
 .في جسم اإلنسان والزنك ( C, D , E )األغذية الغنية بالفيتامينات  عملما  -4    

 انتهت األسئلة
 
 

 

 التي تهاجم مولد الضد البالعات الكبيرة تميز مولد الضد بوساطة

1 

تتعرف الخاليا التائية المساعدة بوساطة 

 و تنتج مستقبالتها  على مولد الضد
 لتنتج

 التي تعمل على انقسام الخاليا البائية 2

 لتعطي

 خاليا ذاكرة 3

  4 تنتج
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