
 

 االضه:           لدواو الظهرية  االمتخان الفصلي األول                                                                                                                
 املدٗ :ضاع٘ ّىؿف دزد٘, 300الدزد٘:                                             العلـــــــــــــــــــوو                                                                                                                                    

 التازٓخ:            )ميهاج حديث(( 9191 – 9102)العلني الثاىوي الثالث                                                                                       
 درجة(  011اخرت االجابة الصحيحة لكل مما يلي وانقلها اىل ورقة اجابتك: ) 

.  :ٙإفساش اللعاب عيد غه زاٜش٘ طعاو غَٔ٘ ٓدع 

 ميعهظ فطسٖ ميعهظ غسطٕ فعل ازادٖ  نل ما ضبل خطأ

  . ٕٜٓؤدٖ ازتباط الياقل الهٔنٔاGABA :مع مطتكبالتُ يف الػػاٛ بعد املػبهٕ إىل 

Clخسّز الـ Na+الـ دخْل Cl-دخْل الـ
-

Naخسّز الـ 
+

 

  .ٗبيٙ عؿبٔ٘ سسنٔ٘ تعنل بالتعاٌّ مع الكػسٗ املخٔ٘ ّاملخٔخ للتشهه باذتسنات املعكد: 

 خالٓا بْزنير الطْٓكتاٌ املخٔتاٌ الكاعدٓ٘اليْٚ  الباس٘ احملسن٘ األّلٔ٘

  .:ٌٓيتَٕ مطلو سظ األمل يف الباس٘ اذتطٔ٘ ادتطنٔ٘ األّلٔ٘ بعد أ 

 ٓتؿالب يف البؿل٘  ٓتؿالب يف اليخاع دٔنس بالتػهٔل الػبهٕ  االدابتاٌ ب ّز

  . ٘لتيبُٔ املطتكبالت اذتطٔ٘ يف :عيدما ىؿعد باملؿعد حنْ األعلٙ ٓتْلد لدٓيا اسطاع بالطسع٘ املتصآدٗ ىتٔذ 

 اذتلصٌّ الكسٓب٘ الهٔٔظ الكيْات اهلاللٔ٘

  .:نل مما ٓلٕ مً خْاف املطتكبالت اذتطٔ٘ عدا 

 ىْعٔ٘ تعنل ننشْالت بْٔلْدٔ٘ تتلكٙ التيبَٔات ّحتْهلا إىل ضٔاالت  تعاجل املعلْمات الْازدٗ إلَٔا

  . باقرتاب ادتطه عً العني نل ما ٓلٕ ؾح عدا : 

 ٓصداد تْتس األزبط٘ املعلك٘ ٓصداد حتدب العدض٘ تصداد الكْٗ الهاضسٗ ٓؿػس البعد احملسقٕ

  .ٍْ ٗالياقل العؿيب بني العؿبٌْ قبل العكدٗ ّالعؿبٌْ بعد العكد  : 

 اليْزأدزٓيالني الػلْتامات األضتٔل نْلني نل ما ضبل غلط

  .ٜ٘ٔلْىُ أبٔض: تبازش مطتعسض ٓكع أماو البؿل٘ الطٔطا 

 اذتدب٘ اذتلكٔ٘ الفؿاٌ الػنٔاٌ الطْٓكتاٌ املخٔتاٌ التؿالب البؿسٖ

  .:ُشمً حمدد ال حيدخ مً دّىُ أٖ تيبُٔ مَنا ازتفعت غدٗ امليب 

 الصمً املفٔد الصمً املفٔد األضاضٕ سد العتب٘ شمً االضتيفاد
 

 (درجة 56 ) أجب عن السؤالني التاليني: 
 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل  مما يلي:  -1

.  ٕالعؿبٌْ البٔين يف امليعهظ الداغؿ 

.  ٘ٔدطه ارتلٔ٘ العؿب 

.  ٘ٝاليْاٗ املته 

.  املخازٓط 

.  ٘اذتدبات التْٛمٔ٘ األزبع 

 حدد موقع كل ممايلي:  -2

.  ٘ٔالكياٗ الكْقع 

.  جالحالبطني ال 

.  مسنص الطعال 

.  ٘ٔالعؿبْىات اليذن 

.  دطٔنات زّفٔين 



 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي:  -3

 . . ْٕٜىػاط أىعٔه فْضفْ دٖ أضترياش  يف املطتكبل الك 

 . .٘ٔازتباط دصٖٛ الػلْنْش مبطتكبلُ يف أغػٔ٘  أٍداب ارتلٔ٘ اذتطٔ٘ الرّق 

 . ّ ماديدٖ اىطداد ثكيب لْغها 

 درجة ( 61أعط تفسريًا علميًا  لكل مما يلي: )   
.  . تيتػس غْازد البْتاضْٔو إىل داخل ارتلٔ٘ اذتطٔ٘ الطنعٔ٘ لدٚ فتح قيْاتَا 

.  تيهنؼ ٍٔدزٓ٘ املاٛ العرب بأننلَا عيد اللنظ املفادٞ للْامطَا. 

.  .ٗمتتاش اذتسنات االزادٓ٘ بالطسع٘ ّاملَاز 

.   ٗقؿريٗ يف الكطه الْدٖ ّطْٓل٘ يف الكطه ىعري الْدٖ.األلٔاف قبل العكد 

.   ميهً أٌ ٓهٌْ الياقل ميبًَا أّ مجبطًا 

 درجة( 56دقق يف الشكل اجملاور ثم ضع املسمى املناسب لكل رقم: ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة(51أجب عن األسئلة التالية: ) 
 قارن بني :  -1

 .  ٗالػبهٔ٘ األنجس حمٔطٔ٘  مً سٔح املسنصٓ٘ ّاذتفري :    .        ٘ٓارتالٓا البؿس  . ٘ٔاذتطاضٔ٘ اللْى 

.  ّ ُباس٘ الفساض٘ مً سٔح باس٘ بسّن : .  املْقع            . ٘الْظٔف 

 األطباء: دخل شخصان إىل عيادة أحد -2

 للطبٔب التأند مً ٍرِ األعساض؟نٔف ميهً , ْ أعساض تػبُ أعساض مسض الطشآا ٓػه: األول

 ما تػخٔؿو هلرِ اذتال٘؟ نٔف تعاجل؟, تؿلب يف العكالت  عٕ يف الٔدًٓ  ّٓعاىٕ ازتعاؽ آكا:  الثاني

 

 **انتهت األسئلة**
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االضه:           لدواو الظهرية  االمتخان الفصلي األول                                                                                                                
 دزد٘, املدٗ :ضاع٘ ّىؿف 300الدزد٘:                                             العلـــــــــــــــــــوو                                                                                                                                    

 التازٓخ:    )ميهاج قديه(        ( 9191 – 9102)العلني الثاىوي الثالث                                                                                       
 (درجة  61 ) أجب عن األسئلة التالية:  

 .  أًٓ ْٓدد الْطاٛ؟ ماذا ٓستبط بُ؟ نٔف تتشدد دزد٘ ىػاطُ؟ 

 . مً أًٓ ٓفسش الدّبامني؟ أًٓ ٓتشسز؟ ما ّظٔفتُ؟ 

 . .ما آلٔ٘ تأثري األّنطني يف اضتطال٘ ارتالٓا 

 . :ماذا يهتج عو كل مما يلي       . شٓادٗ إفساش ٍسمٌْ الينْ لدٚ غخـ بالؼ.   . معادت٘ األشٍاز غري امللكش٘ باألّنطني 

                                             . تفهو السّدّبطني يف الكْٛ الكعٔف.      . ْ٘ٓختسٓب الباس٘ الطنعٔ٘ الجاى 

 (درجة 61)  :نياآلتي السؤالنيأجب عن      
الػدٗ   –  مهاٌ إفساش األىدزّفٔيات    –  تلفٔف اذتؿني  –   ادتاىيب البطني حدد بدقة مكاى وجود كل مما يأتي:-1     

 دطٔنات زّفٔين  –   الؿيْبسٓ٘

املادٗ   –   األدٓئل ضٔهالش  –   ارتلط املاٜٕ  –   PTHٍسمٌْ الـ  –    ادتربٓلٔيات كل مما يأتي:واحدة لوظيفة  اذكر-2     

 البٔكاٛ للشدب٘ اذتلكٔ٘

 (درجة 61)  :نياآلتي السؤالنيأجب عن  
 اكتب على ورقة اإلجابة األرقام احملددة على الشكل اجملاور-1

 مع املسنى املهاسب لكل مهها.        

 اخرت االجابة الصحيحة لكل مما يلي:-2
 . : ٘ٔالياقل العؿيب الرٖ ٓتشسز مً ىَآ٘ األعؿاب اذتْق 

 الهْلني أضترياش دّبامني ىْزأدزٓيالني األضتٔل نْلني

 . : بصٓادٗ غدٗ امليبُ املطبل علٙ لٔف عؿيب  فْم العتب٘ الدىٔا 

تبكٙ اضتذاب٘ اللٔف يف  تصداد االضتذاب٘ تصداد غدٗ االسطاع

 سدّدٍا الكؿْٚ

ٓصداد عدد ننْىات العنل 

 اليت ٓجريٍا الهنٌْ املْلد

 . ّظٔف٘ الـADH: 

إعادٗ امتؿاف املاٛ مً 

 البْلٔ٘األىابٔب 

امتؿاف املاٛ مً 

 األىابٔب البْلٔ٘

إعادٗ امتؿاف املاٛ مً 

 ىَآ٘  األىابٔب البْلٔ٘

 نل ما ضبل خطأ

 (درجة 61)  أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي: 
 .   ٘يف الرانسٗ طْٓل٘ األمد تؿبح تكْٓ٘ املػابو مطتدام  

 .       .تفكد اليخام٘ ّظٔفتَا عيد اضتٝؿاهلا ّإعادٗ  شزاعتَا يف مهً آخس 

 . .غنظ قْاعد العكل اليباتٔ٘ مبشلْل خمفف مً األّنطني قبل شزاعتَا 

 .                .٘تتْقف املطابك٘ عيد املطاف٘ اذتدٓ٘ للسؤٓ٘ الْاقش 

 . .عنلٔ٘ االضتيػام قسّزٓ٘ ذتدّخ الػه 

 (درجة 61 ) قارن بني: 
 . مهاٌ تػهل ننٌْ العنل-امليػأ - خالٓا غْلتص)ارتالٓا اذتطٔ٘ الػنٔ٘( ّارتالٓا اذتطٔ٘ الرّقٔ٘ مً سٔح: املْقع 

 . التفطري-تسنٔص محض ارتل  :قاىٌْ التياظس ّ قاىٌْ الػنْل مً سٔح 

  (درجة 61) أجب عن السؤالني التاليني: 
 .  األشزازـ        اذتلٔنات الرّقٔ٘   ـ    الػدٗ اذتدٓ٘   ـ      الكْع االىعهاضٔ٘    ـ    اللْحي٘ العؿبٔ٘ املقصود بكل مما يأتي:ما 

 . : غْن٘ ننْىٔ٘ ثيأٜ٘ الطْز.-2غْن٘ ننْىٔ٘ ّسٔدٗ الطْز                   -1 كيف حنصل على  
 **انتهت األسئلة**

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


