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 التازيخ:                         (           8102 – 8102الثالث الثانوي العلني )                                                                                                               

 درجة( 05) التالية : األسئلة عن أجب 

 . ِىا)تعداد فقط(؟أيَ يوجد كن ٌوع ؟ املطتقبالت اآللية واحلسازية حطب بٍيتّا إىل ٌوعني .واتصٍف 

 . زتب قطع العصية وَ اخلازج إىل الداخن)تعداد فقط(؟وَ أيَ تطتىد العصية الطاقة الالشوة لعىمّا؟ 

 .: ماذا ينتج عن كل مما يلي 

 إصابة وطتقبالت الطىع يف األذُ الداخمية بأذية. .أ 

 ختسيب احلصني عٍد بعض املسضى. .ب 

 ازتباط املادة ذات الطعي باجلصيئات الربوتيٍية املوجودة عمى أِداب اخلاليا احلطية الروقية.           .ج 

 يف ٌقطة بعيدة عَ العضمة بتياز كّسبائي وتواصن-يف حمضس العصب والعضمة–تٍبيْ العصب  .د 

 درجة( 05)أجب عن السؤالني التاليني  :  

 احملددة عمى الػكن اجملاوز وع املطىى املٍاضب لكن زقي. األزقاًجابتك اكتب عمى وزقة إ-1

  ماملقصود بكل مما يلي:-2

 .فات العصبية   يالمي .احلظ الػعوزي   .الصوَ املفيد األضاضي 

 .األٌدزوفيٍات        .           املطابقة 

 درجة( 05) التاليني:أجب عن السؤالني 
 حدد بدقة موقع كل مما يلي :-1

 .    العقد ٌظري الودية .    اخلمط املائي .      احلميىات اخليطية .     عضو كوزتي .اجلطي الثفين 

 .ازضي خمطط ميثن وطاز القوع االٌعكاضية الػسطية-2

 درجة( 05) :مما يلي  خلمسة فقط علميًا عط تفسريًاأ
 ..الرباعي الروقية ال ٌوعية 

 ..تطىية اجلّاش العصيب االعاغي بّرا االضي 

 ..يعاجل وسضى الصِاميس بطميعة الدوباوني وليظ بالدوباوني 

 .ْملظ جطي ضاخَ بطسعة جيعمٍا ال حنظ بطخوٌت. 

 .           .املطتقبن احلطي يعىن كىخوه بيولوجي 

 .اىل القػسة املخية-عدا الػىية -وتكاون وتوصين املعمووات احلطية  يعىن املّاد كىسكص وعاجلة 

 درجة( 05): أجب عن السؤالني التاليني 
 . قابمية التجدد -   املٍػأ-العدد الدبق العصيب والعصبونات من حيث :قارن بني 

 . احلاجة لمٍواقن العصبية -  اإلبطاء -  القطبية املشابك الكهربائية والكيميائية من حيث:قارن بني 

 درجة( 05): أجب عن السؤالني التاليني 
 لكل مما يلي : وظيفة واحدة فقطاذكر -1

 .  خاليا الدبق قميمة االضتطاالت  .الدوباوني      . جطيىات كساوع      ..احلمقة الطبمية     .اخلمط الصجاجي 

 لكل مما يلي : جابة الصحيحةاخرت اإل-2

 .: تٍتقن كىوٌات العىن بطسعة أكرب يف احملاويس 

جابتني  ب+داإل د املغىدة بالٍخاعني  أ اجملسدة وَ الٍخاعني ب كبرية القطس          ج 

دزاك المغوي والركاء ِي  :. باحة اإل 

 أ باحة بسوكا ب باحة فريٌكا ج الباحة احلافية د باحة الرتابط أواً اجلبّية

**انتهت األسئلة**

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


