
  االسم:          2017/2018العام الدراسي  -العلوممادة  - االمتحان النصفي

 الثالــــث الثانوي العلمي )أ(
 

 (د 50بي عن األسئلة اآلتية:   )أوالً: أجي

 األزهار.ما النمو؟ وما مراحله لدى الكائنات الحيّة كثيرات الخاليا؟وما مادة التنسيق النباتية التي تتحكم بتشكل  -1

 ماذا ينتج عن كل من: أ( الهبوط في اإليعاز الدوباميني.               ب( تقلص واسترخاء العضلة الهدبية. -2

 ج( تأثير تركيز االوكسين األمثل الستطالة خاليا الساق على كل من الجذور والبراعم.

 غشاء النافذة البيضية.رتبي مسار االهتزازات الصوتية المسبب المتصاص الضغط المتولد على  -3

 المجرى المتوسط ( –غشاء النافذة المدورة  –المجرى الدهليزي  –غشاء النافذة البيضية  –) المجرى الطبلي 

 درجة( 50ثانياً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي: -1

 ب( الكافئين والتيوفيلين هي في النخامة الخلفية.                    أ( محاوير الخاليا العصبية التي تقع أجسامها في الوطاء وتنت

 TRHج( أنظيم أدنيل سيكالز المنشط               د( الخاليا المتعددة النوى الولوعة بالمعتدل                    هـ( العامل المطلق 

 حددي بدقة موقع كل من: -2

 اللمفية        ج( مستقبالت االنترفيرونات            د( الخاليا التاجية            هـ( القشرة المحركةأ( أنظيم الليزوزيم        ب( العقد 

 السلبيما المقصود بكل مما يأتي: أ( المطابقة     ب( كمون الراحة          ج( التكاثر البكري       د( المناثر       هـ( التلقيم الراجع  -3

 درجة( 50عن األسئلة اآلتية:  )ثالثاً: أجيبي 

 اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب. -1

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك. -2

 أ( لها عالقة بالسلوك واالنفعاالت والدوافع إلى عملية التعلم باحة:

                 فيرنكا            ❖بروكا          الحافية        أمام الجبهية 

 ب( عيب يصحح بمعالجة القرنية الشفافة المصابة:

 الحسر ❖                الطمس            الساد                 الالبؤرية 

 ج( نبات يتكاثر ال جنسياً بالسوق الزاحفة:

 الفريز ❖                الصبار            الكاالنشو            البيغونيا 

 الموافق لكل من:ما المصطلح العلمي  -3

 أ( تنقسم خيطياً وتعطي خاليا جديدة تتمايز إلى خاليا حسية ذوقية.

 ب( يتم فيها تنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة.

 ج( عضو حسي نستخدمه لمعرفة أبعاد األشياء وأشكالها وألوانها.

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

 حليمات التويجية لها دور مهم في عملية التذوق.ال -1

 تعادل فعالية التيرونين نحو أربعة إضعاف التيروكسين.. -2

 انحناء قمة الكوليوبتيل أو الساق نحو الضوء. -3

 يتصف غشاء الخلية في حالة الراحة باالستقطاب. -4

 يتضاعف وزن الغدة النخامية في مرحلة البلوغ الجنسي. -5

 تستطيع خاليا الجسم التعرف على األجسام الغريبة. -6

 درجة( 50خامساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 مم يتألف الرودوبسين؟ -1

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك -2

 واكتبي المفهوم المناسب لكل رقم.

 مكان اإلفراز. قارني بين: أ( الهيستامين واالندروفينات من حيث -3

 ب( فرط االستقطاب في الغشاء بعد المشبكي التثبيطي و فرط االستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية من حيث السبب.

 درجة( 50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 يتأثر معدل استطالة الخاليا ونموها بعاملين ما هما؟ -1

 ما اآلثار اإليجابية لالستنساخ؟ -2

 مم يتألف اللّب في فيروس اإليدز؟ -3

 ما منشأ الخاليا اللمفية البائية ؟ وأين تتمايز وما الذي يحرضها على االنقسام؟ -4

 انتهت األسئلة

  

 التوازن الداخلي
 العتبة السكرية

في حال ارتفاع مستوى 

تحفز سكر العنب في الدم  

في حال انخفاض مستوى سكر 

 فيالعنب في الدم تحفز خاليا ألفا 

 جزر النغرهانس إلفراز حاثة

1 

2 

التي تعمل على تحويل الغليكوجين 

 المخزون في الكبد إلى سكر عنب

فينخفض مستواه في الدم إلى نقطة 

 التوازن
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 إلفراز حاثة األنسولين

يحفز دخول سكر 

العنب إلى معظم 

 خاليا الجسم

 تحويل
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 الفيروس الغدي


