
 

 

 االسم:                        الدوام الصباحي االمتحان الفصلي األول                                                                                                           

 درجة، املدة: ساعتان 300الدرجة:                                                          العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    
 2018/  1/  11اخلميسالتاريخ:                         (           2018 – 2017الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                               

 درجة( 50)                                                                                                        :السؤالني اآلتينيأجب عن  أواًل:
     .  :حّدد بدّقة موقع كلٍّ مما يلي 

 باحة فرينكا  بالمسيد اإلخصاب  اإلندوسبريم  احلبيبات القشرية  السائل الدماغي الشوكي اخلارجي 

     .  كلٍّ مما يلي: تغذية ما مصدر 

 املنويات  التويته  الرشيم يف بذرة الصنوبر  اخلاليا األم حلبات الطلع يف مغلفات البذور 

 درجة(  50)                                                                  :اكتب املصطلح العلمي املوافق لكلٍّ من العبارات اآلتية ثانيـــــًا:

     .  انقطاعات يبديها غمد النخاعني على طول الليف العصيب. 

     .  بروتينات خاصة ذات نوعية عالية توجد على أغشية اخلاليا ال تتعرف إال على األجسام الغريبة. 

     .  منطقة خمروطية من جسم اخللية العصبية ينشأ منها احملوار. 

     .   لزهرة واحدة ترتكز مجيعها على كرسي الزهرةمثرة تنشأ من عدة أخبية منفصلة. 

     .  خاليا توجد يف املخيخ تؤمن توازن اجلسم أثناء احلركة و السكون. 

     .  حاثة تنشأ من الوطاء و تتحرر من النخامة اخللفية و تساعد على إفراغ احلليب من الثديني. 

     .   السيالة العصبية الناجتة عن تنبيه املستقبل احمليطي إليهاحادثة تتولد يف القشرة املخية بعد وصول. 

     .  صفيحة خضراء اللون قلبية الشكل تنشأ عن إنتاش البوغه يف السراخس. 

     .  بنية عصبية مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة اجلسم. 

     .  مادة يفرزها اجلريب املسيطر تثبط منو اجلريبات األولية األخرى. 

 درجة( 50)                                                                                                        أجب عن السؤالني اآلتيني: :ثالثًا
     .  :ما منشأ كلٍّ من  

 جسيمات نيسل  اهليالورونيداز  اجلهاز العصيب  اللمفوكينات  السائل الدماغي الشوكي 

     .  اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ مما يلي: 

 احلاجز الدماغي الدموي  خاليا سرتولي  احلصني  H C G  البيضة اإلضافية 

 درجة( 50)                                                                                                        أجب عن السؤالني اآلتيني: :ًارابع
     .   (تأثريه على املعده -تأثريه على القلب    -   موقع املراكز العصبيةمن حيث: ) القسم الودي و القسم نظري الودي بني قارن 

     .  :أكمل خريطة املفاهيم التالية باملصطلحات العلمية املناسبة 

 

 

 

 
 
 

 درجة(  50)                                                                                              :أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي :خامسًا

     .  ال تلقح اخللية البيضية الثانوية إال بنطفة واحدة. 

     .  يعد النقل يف اخللية العصبية مستقطبًا. 

     .  إن املنعكسات العصبية عرضة للتعب. 

     .  يشغل اللسان و الوجه و اليد باحات واسعة نسبيًا من الباحة القشرية احلسية اجلسمية. 

     .  يتوقف املبيض عن إعطاء البيوض أثناء احلمل. 

 درجة( 50)                                                                                                    أجب عن السؤالني اآلتيني: :ًاسادس
     .  ما املقصود مبا يلي:  

 كم الزهرة  قناة سلفيوس  اخلاليا اجلذعية  شق سلفيوس  التكاثر البكري 

     .  :اخرت أحد السؤالني اآلتيني 

  وضع املسميات على الرسم. بطينات الدماغارسم شكاًل يوضح 

  وضع املسميات على الرسم. النطفة البشريةارسم شكاًل يوضح بنية 
 **نتهت األسئلة**ا
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 الوطاء يفرز حاثة هي 

 النخامة األمامية

 يف األنثى حترض النخامة األمامية على إفراز

LTH 

 حترض النخامة األمامية على إفراز الذكريف 

 
 على    تساعد

 ريتشرف على الطور األصف

 إىل   تنتقل
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 تشرف على الطور اجلرييب



 

 

 االسم:                        لدوام الظهـــــر االمتحان الفصلي األول                                                                                                           

 درجة، املدة: ساعتان 300الدرجة:                                                          العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    
 2018/  1/  11اخلميسالتاريخ:                         (           2018 – 2017الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                               

 درجة( 60)                                                                                                        أجب عن السؤالني اآلتيني: أواًل:
     .  :اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ مما يلي 

 جسيمات نيسل  احلبيبات القشرية  احلدبات التؤامية األربعة 

 قناة سلفيوس  اإلنهبني   البذورالبيضة اإلضافية يف مغلفات 

     .  :حّدد بدّقة موقع كلٍّ مما يلي 

 اجلسيم الطريف  املراكز نظرية الودية  مييشالكيس الر 

 املدخرات الغذائية يف بذرة الصنوبر  باحة بروكا  السائل الدماغي الشوكي اخلارجي 

 درجة(  60)                                                                اكتب املصطلح العلمي املوافق لكلٍّ من العبارات اآلتية:   ثانيـــــًا:

     .  .يرتبط الضد بأكثر من مولد ضد مشكِّاًل جتمعات يسهل التهامها من قبل البالعات الكبرية 

     .  إليها حادثة تتولد يف القشرة املخية بعد وصول السيالة العصبية الناجتة عن تنبيه املستقبل احمليطي. 

     .  انظيمات يفرزها اجلسيم الطريف للنطفة تعمل على هضم خاليا اإلكيل املشع أثناء اإللقاح. 

     .  خاليا توجد يف املخيخ تعمل على تأمني توازن اجلسم أثناء احلركة و السكون. 

     .  حجم البيضة امللقحة كتلة خلوية ناجتة عن انقسام البيضة امللقحة يف اإلنسان حجمها يعادل. 

     .   حاثة تفرزها املشيماء )غشاء الكوريون( متنع تراجع اجلسم األصفر أثناء احلمل. 

 درجة( 60)                                                                                                        أجب عن السؤالني اآلتيني: :ثالثًا
     .  الوظيفة ( -وجود جسيمات نيسل    -) العدد    :وازن بني االستطاالت اهليولية و احملوار من حيث 

     .  أكمل خريطة املفاهيم التالية باملصطلحات العلمية املناسبة: 

 

 

 

 
 

 

 
 درجة( 60)                                                                                                        أجب عن السؤالني اآلتيني: ًا:رابع
     .  ما منشأ كلٍّ من:  

 الربوستاغالندين يف الذكر  غمد النخاعني يف املادة البيضاء  الريالكسني  اللمفوكينات 

     .  اخرت أحد السؤالني اآلتيني: 

 .ارسم شكاًل يوضح املقطع العرضي للنخاع الشوكي وضع املسميات على الرسم 

  الثانوية وضع املسميات على الرسم.ارسم شكاًل يوضح بنية اخللية البيضية 

 درجة(  60)                                                                                              :أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي :خامسًا

     .  إّن اإللقاح يف مشرة السراخس متصالبًا. 

     .   و اليد باحات حسية واسعة نسبيًا من الباحة القشرية احلسية اجلسميةيشغل اللسان و الوجه. 

     .  ال تلقح اخللية البيضية الثانوية إال بنطفة بشرية. 

     .  يعّد النقل يف اخللية العصبية مستقطبًا. 

     .  ال حتوي بذرة مغلفات البذور على نوسيل. 

     .   نتهت األسئلة**ا.نفسها يف احلالة الطبيعيةال تهاجم خاليا اجلسم** 
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 إفراز حترير
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 امتصاص الرضيع ثدي األم

 سيالة عصبية

 الذي حيرض النخامة اخللفية على

 إفراز

 الذي حيرض النخامة األمامية على

 احلليب زإفرا احلليب إفراغ

 يولد
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