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 االضه:           لدوام الظهرية  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                
 املدة :ضاعة وىضف دزدة, 300الدزدة:                                             العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    

 التازيخ:              (        8102 – 8102)العلني الثانوي الثالث                                                                                                               
 (درجة 50) :أجب عن األسئلة اآلتية

  .1. حظ األمل؟أيً حيدخ تضالب  ما املكضود باحلظ الػعوزي؟ واذكس العضبوىات اليت تػكل مطلك حظ اللنظ بالرتتيب؟ 

  ..زتب مساحل تػكل الكيظ السغيني 

  .:صّحح ما حتتُ خط يف العبازات اآلتية 

a)  على داىيب العنود الفكسي وإىل األماو قلياًل. املساكص ىظرية الوديةتودد 

b)  ال ديطيًا عً طسيل التبوغ. املسداٌيتكاثس 

 (درجة 50) :أجب عن السؤالني التاليني 

  . وظيفة واحدة لكل مما يأتي:اذكر 

 اجلطه الجفين ـ قياة ضيلفيوع )املطال املخي (ـ اجلطيه الوضيط ـ اخللية اإلعاغية حلبة الطلع عيد عازيات البروز ـ أىظيه الليصوشيه.

  .:حدد بدقة مكاٌ وجود كل مما يأتي 

 ألو حلبات الطلع عيد مػلفات البروزـ املياطف عيد الطسخظ.ـ املخازيط املركسة عيد الضيوبس ـ اخللية ا خاليا بوزكير ـ مسكص االقياء

 (درجة 50) :أجب عن السؤالني التاليني 

  . :اكتب املصطلح العلني الدال على كل مً العبارات التالية 

a. العضبوىات اليت تػكل مطاز الطيالة العضبية يف الفعل امليعكظ. 

b.  ًالدماغ.يػكل الكطه األكرب حذنًا م 

c. ( 1ىطير مػري صيػتُ الضبػيةn.يودد يف برزة الضيوبس ) 

d.  االىكطامات اخليطية ليواة البيطة اإلضافية ً  .يف مػلفات البروز 3nىطير خاص غين باملدخسات الػرائية ييتر ع

e.  ًشٍاز عدة )ىوزة( تتحول كل شٍسة فيَا بعد إلكاحَا إىل مثرية.أمثسة تيػأ م 

f.  ُبعد لدغة البعوض ويتضف بضػس الدماغ لدى األديةمسض فريوضي تظَس أعساض. 

  . جابتك األرقاو املوضوعة على الرسه وضع جباىب كل ميَا التسنية املياسبة.إاىقل إىل ورقة 

 (درجة 50) من العبارات اآلتية: خلمس فقطأعط تفسريًا علميًا  

.  الوديتكوٌ األلياف قبل العكدة طويلة يف الكطه ىظري.     ..تطنية اليباتات الياجتة عً شزاعة اخلاليا اليباتية بيباتات األىابيب 

.  .تطتطيع اخلاليا اجلرعية إعطاء ضالالت خلوية خمتلفة عديدة..ًيعد ىبات الفوىازيا ميفضل اجليظ أحادي املطك 

.دعيت الضيوبسيات باملخسوطيات                                         ...يعد السغيه عيد الفاصولياء أكرب ميُ عيد اخلسوع والكنح 

 (درجة 50) :أجب عن األسئلة التالية 

. :حيث ً  األىطذة املػرية يف البريسة الياضذة ـ األىطذة املػرية يف البرزة الياضذة ـ اليبات العسوضي املؤىح. قارٌ بني الصيوبر واملغلفات م

. :ماذا ييتج عً كل مً احلاالت اآلتية  

 األولية ليضف كسة خمية مييى  احملسكة اضتئضال دصء مً الباحةـ 

 ـ منو دداز املبيض وتطخنُ بعد اإلخضاب املطاعف يف مػلفات البروز

 طسخظ.ـ إىتاش البوغة عيد ال                           ـ إىتاش البوغة عيد الفوىازيا

 (درجة 50) :أجب عن السؤالني التاليني 

. :أكنل خارطة املفاٍيه اآلتية  

. :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي  

  :باحة قػسية خمية تضل إليَا الطياالت العضبية الطنعية مً األذىني 

 أ لباحة الطنعية األوليةا ب الباحة الطنعية الجاىوية ج الباحة الرتابطية احلافية د باحة بسوكا

  الطيوز:  أىفلوىصاالعامل املطبب لفريوع 

 أ HIV ب H5N1 ج  H1N1 د االيبوال

  :مدة احلطاىة لفريوع مسض الطازع 

( يوو11يومني إىل )مً  د ( أغَس3ـ  1)مً  ( أياو7ـ  1)مً  ج   أ أغَس لعدة ضيوات 6مً  ب 
 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 


