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

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

 درجة( 50أوالً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )     

 ما المشبك العصبي؟ أين توجد المشابك؟ وبماذا يتميز كالً من الغشاء قبل المشبكي والغشاء بعد المشبكي؟ -1    

 وما الناقل العصبي الذي له دور كبير في عمليات الذاكرة.      

 ما تفسير: تفاوت تركيز األوكسين في طرفي قمة الساق أو الكوليوبتيل المعرض للضوء من جانب واحد. -2    

 ما المعايير الشكلية للغدد الصم. -3    

     ً  درجة( 50: أجيبي عن األسئلة اآلتية : ) ثانيا

 لكل مما يلي :  واحدةاذكري وظيفة  -1    

 الشريان الشبكي –االندروفينات  –جسيمات مايسنر  –البصلة السيسائية بمادتها البيضاء  –الباحة الحسية الجسمية األولية      

 العصبون النجمي –الغدة النخامية  -الحليمات التويجية  –غدد بومان  –موقع كل مما يلي:  مركز المشي الالشعوري  بدقةحددي  -2    

 ما المصطلح العلمي الموافق لكل مما يلي :  -3    

 أ( مرحلة لمرور الحزم المحركة النازلة من القشرة المخية إلى مراكز في الدماغ المتوسط.       

 ب( تعد  المسؤولة عن تثبيت حالة استقطاب غشاء الخلية العصبية في أثناء الراحة.     

 ج( تصل المجرى الدهليزي والمجرى الطبلي في ذروة الحلزون.      

.د( جذر بروتي         ني ينتج عن تفكك أصبغة المخاريط بالضوء القوي 

     ً  درجة( 50: )  السؤالين اآلتيين : أجيبي عن ثالثا

 أ( اكتبي األرقام المحددة على الشكل اآلتي    

 مع المسمى المناسب لها.        

 ب( اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :     

 الخاليا التي تفرز السائل الدماغي الشوكي هي:  -1    

 أ( الدبقية النجمية           ب( خاليا شوان                 ج( الظهارية المشيمية         د( الدبق الصغيرة         

 أصغر شد ة يحدث عندها التنبيه : -2    

 أ( الريوباز                   ب( الكروناكسي                 ج( عتبة التنبيه                 د( الشد ة الحد ية       

 الجزء الحساس للضوء الضعيف في العصية : -3    

 واةأ( القطعة الداخلية            ب( القطعة الخارجية           ج( الجسيم المشبكي            د( الن       

 درجة( 50رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لخمس مما يلي : )     

 عند تنبيه جلد الطرف الخلفي للضفدع الشوكي بحمض الخل يالحظ انثناء الطرفين الخلفيين معاً. -1    

 للوراثة عالقة بالزهايمر.  -2    

 زيادة شد ة المنبه تسبب زيادة شد ة اإلحساس. -3    

 لجلدية نقطية.الحساسية ا -4    

 في األلياف المغمدة بالنخاعين يقتصر مكان نشوء كمونات العمل على اختناقات رانفيه. -5    

 ثمار الموز و األناناس بال بذور.  -6    

 درجة( 50خامساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     

 صححي الكلمات التي تحتها خط لكل مما يلي: -1    

 .       يزول بسرعة.         ب( التأثير الحاثي عام بطيء بالنخاع الشوكيي عالقة أ( للمنعكس الشرط     

 ما التغيرات في االستقطاب التي تحدث عند تنبيه نقطة من سطح ليف عصبي بمنبه كافي ) بالترتيب دون شرح( وماذا يطلق عليها؟ -2    

 ما تسلسل األحداث من اهتزاز غشاء الطبل حتى اهتزاز الغشاء القاعدي في الحلزون. -3    

 تشكل المشيمية في األمام بنيتين، ما هما؟ ) دون شرح( -4    

 درجة( 50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية )     

 أكملي خريطة المفاهيم اآلتية:  -1    

ية والخاليا الذوقية من حيث : الموقع . -2      وازني بين :أ( الخاليا الشم 

 ن حيث: توزع العصي والمخاريط.ب( اللطخة الصفراء والشبكية المحيطية م     

 ماذا ينتج عن: أ( استئصال تلفيف الحصين عند بعض المرضى. -3    

 ب( زيادة إفراز حاثة النمو بعد مرحلة البلوغ.                     
 انتهت األسئلة
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