
 

 االضه:                     بعد الظهردوام ال األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الػعب٘:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  333الدزج٘ :                           (    1029– 1028الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      
                              (ةدرج 05)    :أجب عن األسئلة اآلتية السؤال األول:

 ميهنا؟ ي كل ما املقصود بالتكاثر البكري؟ وكه ىوعاً مً البيوض تعطي ملكة اليحل؟ وما صيغتهنا الصبغية؟ وما ىوع التكاثر عيد كل ميهنا؟ وماذا يعط( 1

                                         ـ االىػطاز الجياٜٕ عيد الطبريّجريا   ماذا ييتج عً احلاالت اآلتية: ( 2

 تكازب طسيف املٔصاب٘ العصبٔ٘ ثه التخامَناـ                            ـ معاجل٘ اخلالٓا اليباتٔ٘ املتنآصٗ أىظٔنًٔا 

 الجيطًٔا عً طسٓل الرباعه علٙ حْاف الْزق٘ الفْىازٓاـ ٓتهاثس ىبات                صّحح ما حتته خط يف كل مً العبارات اآلتية: ( 3

 يف األعلٙ جرع الدماغ طٔطأٜ٘ بني اليخاع الػْنٕ يف األضفل ّتصل البصل٘ الـ  

 .اخلٔط االىتَآٜٕطتدم اليخاع الػْنٕ يف ىَآتُ لٔػهل ـ  

 (ةدرج 05):أجب عن السؤالني اآلتيني السؤال الجاىي:
 البْغٔ٘ عيد الطسخظاألنٔاع    .ـ    أجطاو العصبْىات احلبلٔ٘-  العكد الػْنٔ٘-   حدد بدقة مكاٌ وجود كل مما يأتي: (1

 ( عيد الفْىازٓا.2nاخلالٓا األو املْلدٗ لألبْاغ )     ـ       ـ أىظٔه اللٔصّشٓه       

              اجلرز األمامٕ للعصب الػْنٕ-     خالٓا الدبل قلٔل٘ االضتطاالت -اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي: (2

 اجلطٔه الْضٔط.   -             بالمسٔد االخصاب  -   اليطخ التعانطٕ  أىظٔه-                                        

 (ةدرج 05):مما يلي اكتب املصطلح العلمي املوافق لكلٍّ :الجالحالسؤال 
 اكتب على ورقة اإلجابة األرقاو احملددة على الشكل اجملاور مع املسنى املياسب لكل ميها.  (1
 مما يأتي:اخرت اإلجابة الصحيحة مً كل  (2

 (:DNAأحد ٍرِ الفريّضات محطُ اليّْٖ )( 1   

 أ اإلىفلْىصا ب غلل األطفال ج آنل اجلساثٔه د اإلٓدش

 : ّاحدٗ مما ٓأتٕ التْجد يف املادٗ البٔطاٛ لليخاع الػْنٕ (2   

ٓا  ّٓس اخلال حما
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 د
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 باليخاعني
 ب ألٔاف طْٓل٘ ج

ألٔاف قصريٗ 

 مْصل٘
 أ

 :الياقل العصيب الرٖ ٓتخسز مً ىَآ٘ العصب اجملَْل ٍْ (3   

 أ األضتٔل نْلني أضترياش ب األضتٔل نْلني ج اليْزأدزٓيالني د الدّبامني

 (ةدرج 05):أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي :الرابعالسؤال 
 اجلرعٔ٘ إعطاٛ ضالالت خلْٓ٘ خمتلف٘ عدٓدٗ.تطتطٔع اخلالٓا  .2          تعد الفريّضات ذات تطفل اجبازٖ داخلٕ. .1

 ٓعد غند غْاٌ مبيصل٘ خالٓا .4                ٓعد ىبات الفْىازٓا ميفصل اجليظ أحادٖ املطهً. .3

  ٓعد غػاٛ األو احليٌْ مػرٓا" للنسانص العصبٔ٘ .5
 (ةدرج 05):قارن بني :اخلامسالسؤال 

 مً حٔح: اجلٔل املطٔطس ـ أقطاو اجلٔل البْغٕ ـ ّجْد األّعٔ٘ الياقل٘. الطساخظ ّالفْىازٓا .1

 العصبْىات احلطٔ٘ ّاحملسن٘ مً حٔح الْظٔف٘ ّ املْقع. .2
 (ةدرج 05):أجب عن السؤالني اآلتيني السؤال السادس:

 الكاعدٓ٘اليْٚ التنآص اخللْٖ ـ التهاثس البهسٖ ـ املياثس ـ     ما املكصْد بهل مما ٓأتٕ: .1

  اىكل األزقاو احملددٗ علٙ خازط٘ املفأٍه إىل ّزق٘ إجابتو، ّانتب املفَْو العلنٕ املياضب لهل زقه. .2
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 العصبية
 (ةدرج 50)                                                 أجب عن األسئلة اآلتية:                                                                                                        :األولالسؤال 

 العسضٕ؟ مه تتألف املادٗ السمادٓ٘؟ ّ أًٓ تكع يف اليخاع الػْنٕ؟ ّ نٔف تبدّ باملكطع .أ 

 زتب الرتانٔب اليت حتنٕ الدماغ ّ اليخاع الػْنٕ بدًٛا مً اخلازج. .ب 

 (ةدرج 50)                                                                 ماذا ينتج عن:                                                                                                                 :الجاىي السؤال
 تأثري العصب اجملَْل يف الكلب .أ 

 التيبُ الّْدٖ للكصبات. .ب 

 اخنناص اللْحي٘ العصبٔ٘ مً ّضطَا حنْ األضفل. .ج 

 (ةدرج 50)                                                                                                                                                         :اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي :الجالح السؤال
 لٔاف االلتكأٜ٘.أ.   اخلالٓا الدبكٔ٘ قلٔل٘ االضتطاالت.          ب.   قياٗ ضلفْٔع.                      ج.  األ

 (ةدرج 50)                                                                                                                                                                                 :حّدد موقع كلٍّ مما يأتي :الرابع السؤال
 املػندٗ باليخاعني فكط .           ب.   الْطاٛ.                               ج.  األشزاز. أ.   األلٔاف

 (ةدرج 05)                                                                                                                                                                                   :قارن بني :اخلامس السؤال
 الْظٔف٘.  -العصبٌْ أحادٖ الكطب ّ العصبٌْ اليجنٕ متعدد الكطبٔ٘ مً حٔح : املْقع   

 (ةدرج 00)                                                                                                                                :أكمل خريطة املفاهيم باملصطلحات املناسبة :السادس  السؤال

 (ةدرج 05)                                                                                                                                              :ضع املسميات على الرسم حسب أرقاموا :السابع  السؤال
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