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

 الثالــــث الثانوي العلمي )ب(
 

 (د 50بي عن األسئلة اآلتية:   )أوالً: أجي
 طبيعتها الكيميائية، وأين يوجد مستقبلها في الخلية الهدف، وما الحاثة التي تعاكس عمل حاثة الباراثورمونمن أين تفرز حاثة الميالتونين، وما  -1

 وما طبيعتها الكيميائية؟

 ماذا ينتج عن : أ( إصابة الغدة التيموسية قبل الوالدة بأذية. -2

 ب( الهدم الضوئي لألوكسين.

 ج( تنبيه مستقبالت التوازن في األذن الداخلية.

 ما المراحل التي تتضمنها دورة التحلل لتكاثر فيروس آكل الجراثيم بالترتيب) دون شرح(. -3

 درجة( 50ثانياً: أجيبي عن األسئلة اآلتية ) 

 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي: -1

 اللمفية        د( اللمفوكينات             هـ( الباحات الترابطيةأ( حاثة غلوكاغون                           ب( أنظيم النسخ التعاكسي          ج( العقدة 

 حددي بدقة موقع كل مما يأتي: -2

 الدماغ البيني أ( أجسام الخاليا التي تشكل محاورها العصب السمعي       ب( السجادة الشفيفة    ج( مولد الضد          د( الحليمات الكأسية     هـ(

 يأتي: ما المقصود بكل مما -3

 هـ( التكون البكري الطبيعياالنترفيرونات          أ( القوس االنعكاسية       ب( االوكسينات             ج( المسافة الحدية للرؤية الواضحة            د( 

 درجة( 50ثالثاً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: ) 

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

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

 أ( مادة تنسيق نباتي لها دور في تنشيط تشكل األزهار:

 االيتيلين  ❖                السايتوكينينات                    الجبريلينات               حمض االبسيسيك 

 ب( معيار اقترحه البيك تسمح قيمته بمقارنة سرعة قابلية التنبه في النسج المختلفة:

 زمن االستعصاء ❖                زمن االستنفاد            الزمن المفيد األساسي   الكروناكسي 

 ج( مرض يصيب  اإلنسان يسببه فيروس ايبوال:

 السارس ❖                        الزيكا                      الحمى النزفية            الذئبة الحمامية 

 ما المصطلح العلمي الموافق لكل من: -3

 أ( مادة تفرزها الخاليا المتأذية في المنطقة االلتهابية تسبب ارتخاء عضالت جدار األوعية الدموية.

 متمايزة لمضاعفة صيغتها الصبغية. ب( مركب تعالج به كتلة خلوية غير

 ج( ناقل كيميائي يفعل بطريقة ما اآلليات العصبونية لتخزين واسترجاع الذاكرة.

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

 ات األنابيب.تسمية النباتات الناتجة من زراعة الخاليا العروسية في األنابيب الزجاجية بنبات -1

 تعرض شخص ما إلصابة في النخامة الخلفية يؤثر في الكليتين علما ان الوطاء ما زال سليماً.. -2

 تتأثر األذن الوسطى بالتهابات البلعوم. -3

 تكون حدة االبصار عالية في الحفيرة المركزية. -4

 بسخونته.لمس جسم ساخن بسرعة كبيرة تجعلنا ال نحس  -5

 تفقد النخامة وظيفتها عند استئصالها وإعادة زراعتها في مكان آخر. -6

 درجة( 50خامساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: ) 

 ما خواص المشبك الكيميائي )دون شرح(. -1

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى - -2

 ورقة إجابتك واكتبي المفهوم المناسب لكل رقم.

 ارني بين: أ( القزامة النخامية والقزامة الدرقية من حيث السبب.ق -3

 ب( الرسائل الحاثية والرسائل العصبية من حيث مكان التأثير

 درجة( 50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 مم يتألف الجسم المضاد؟ -1

 األضاليا( –فطر عفن الخبز  –) الدودة المنبسطة : كل من (ما الطريقة التي يتكاثر بها الجنسياً: ) دون شرح -2

 صححي ما تحته خط لكل من العبارات اآلتية: -3

 .األدرينالينأ( الفص المتوسط للغدة النخامية عند األطفال يقوم بإفراز 

 .يحلهاب( يهاجم فيروس اإليدز البالعات الكبيرة و 

 .الدبق العصبية ج( المسؤول عن تشكل غمد النخاعين داخل المراكز العصبي
 انتهت األسئلة

  

 الجهاز العصبي المركزي
 ثالث مستويات وظيفية

مستوى الدماغي  مستوى النخاع الشوكي 1

 السفلي يتضمن

الدماغ البيني  2

 يتألف من

جذع الدماغ 

 يتألف من

 المهادين 3

 البصلة السيسائية
 الحدبة
 الحلقية

الدماغ المتوسط يتألف 

 من

 السويقتان المخيتان 4
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 األنبوب البولي


