
 

 0202-0202للعام الدراسي  سلن تصحيح منوذج صباحي
 هادة : علن األحياء

 الثانوي العلويالصف الثالث 
 

  دزد٘( 011)دزدات(  01)لهل اداب٘ صشٔش٘  :ّاىكلَا إىل ّزق٘ ادابتو اخرت اإلداب٘ الصشٔش٘ لهل مما ٓأتٕأّاًل: 

:٘مادٗ مً مْاد التيطٔل اليباتٕ تيتر مً األّزام اهلسم. 

 أ محض األبطٔطٔو ب األّنطٔيات ز االٓتلني د اجلربٓلٔيات

 . عدانل مً الجيأٜات اهلسمْىٔ٘ التالٔ٘ متجل ثيأٜ٘ متعانط٘ بالعنل :  

GH   ًٓمٔالتْىني ّ  د ّ الطْماتْمٔدMSH ز CT ّPTH أ األىطْلني ّاجللْنادٌْ ب 

 .: تْدد األلٔاف ذات اليخاعني يف 

 أ العصب البصسٖ ب العصب الػنٕ ز املادٗ السمادٓ٘ للنسانص العصبٔ٘ د نل ما ضبل خطأ

 . :ٕاسدٚ العبازات التالٔ٘ غري صشٔش٘ فٔنا ٓتعلل باليخاع الػْن 

ٓػاٍد علٙ الْدُ 

 العَسٖ ّالبطين للدماغ

تعرب الطٔاالت  د

احلطٔ٘ مجٔع سبال 

 املادٗ البٔطاٛ لُ

حتْٖ مادتُ السمادٓ٘ علٙ  ز

 مسانص عصبٔ٘ ىعري ّدٓ٘ 

حتْٖ مادتُ السمادٓ٘  ب

علٙ مسانص عصبٔ٘ 

 ّدٓ٘

 أ

 .:  ٖالعطْ الرٖ ال ٓصّد بعصبْىات مً الكطه ىعري الْد   

 أ لب الهعس ب الهبد ز الكلب د البيهسٓاع

 .متجل املْد٘ الجاىٔ٘ يف ننٌْ العنل ثياٜٕ الطْز : 

فسط اضتكطاب نْىَا  ز عْدٗ اضتكطاب د تجبٔت سال٘ اضتكطاب

 لألضفل

 أ شّال اضتكطاب ب

 . احلظ اخلازدٕ عدانل مما ٓلٕ ٓعد مً مطتكبالت : 

 أ األمل   ب اللنظ ز احلسازٗ د االٍتصاش

 . أسد العبازات التالٔ٘ غري صشٔح فٔنا ٓتعلل ظطٔه باغٔين: 

ْٓدد يف املياطل العنٔك٘ مً 

 أدم٘ اجللد

مطتكبل آلٕ   ب مطتكبل حمفعٕ ز مطتكبل غري حمفعٕ د

 للطػط 

 أ

 .   ٓيكل الطٔاالت العصبٔ٘ الياجت٘ عً تيبُٔ مطتكبالت التْاشٌ إىل مسانص التْاشٌ يف الدماغ : 

 أ العصب الكْقعٕ ب اللطخات ز األمبْالت د العصب الدٍلٔصٖ

 . تدخل Na
 اىل الكطع٘ اخلازدٔ٘ للعصٔ٘ عرب  : +

 أ أقئتَا املبْب٘ ب قيْات التطسب ز cGMPبْاضط٘  د عرب املطخات 

 دزد٘( 51)                         : مما ٓلٕ خلنط٘ فكطأعط تفطريًا علنًٔا ثاىًٔا: 

  ..ال تطتطٔع اهلسمْىات الربّتٔئ٘ عبْز الػػاٛ اهلْٔلٕ للخلٔ٘ اهلدف يف سني تطتطٔع اهلسمْىات الطترئّٜدٓ٘ ذلو 

 اجلْاب:

 دزدات(5)................................. اهلسمْىات الربّتٔئ٘ ال تطتطٔع العبْز :بطبب سذنَا الهبري.



 

اهلسمْىات الطترئّٜدٓ٘ : ألٌ طبٔعتَا الهٔنٔأٜ٘ تطنح 

 دزدات(5)برلو..............................

 .. ٘ٔسدٗ االبصاز ميخفط٘ يف مياطل الػبهٔ٘  األنجس حمٔط 

 اجلْاب:

 عصً تحوي ألنها
.......................................................................................فقط

 دزدات(5) ...........

 العصب ألٌاف من واحد ًبعص لٌف مع تتقابل فٌها عصٌة ۰۲۲ كلو 

 دزدات(5) ...................................البصري

. بالربّدٗ أّاًل ثه باألمل بعد مدٗ شمئ٘عيدما منطو قطع٘ مً اجللٔد ىػعس. 

 دزدات(01)  لم فتتمٌز بعتبة تنبٌه مرتفعة.ن جسٌمات كرواس تتمٌز بعتبة تنبٌه منخفضة أما مستقبالت األأل

 :ٕٓتجبط عنل عطل٘ األّتاز املأبطٔ٘ يف امليعهظ الداغص. 

 دزدات(01)( يف العصبٌْ احلسنٕ.  IPSPتػهٔل )ألٌ العصبٌْ البٔين ٓكْو بتجبٔط اىتكال الطٔال٘ العصبٔ٘ عً طسٓل 

 . ميبًَا أّ مجبطًاميهً أٌ ٓهٌْ الياقل  

 دزدات(5) ّذلو تبعًا ليْع الياقل الهٔنٔاٜٕ.............. 

 دزدات(5) ّ   طبٔع٘ املطتكبالت اليْعٔ٘...........     

 ..تيهنؼ ٍٔدزٓ٘ املاٛ العرب بأننلَا عيد ملطَا  

 دزدات(5) ..........    ولٌةاأل عصبٌةالخالٌا ال شبكة من  بسبب وجود

 دزدات(5) ..........  توصل السٌالة العصبٌة بكافة االتجاهات.

                                                     

 دزد٘(  61)               ثالجًا: أدب عً الطؤالني التالٔني:

-املطنٙ املياضب لهل بئ٘ مػاز إلَٔا بسقه دقل يف الػهل اجملاّز ثه ضع 

 (دزدات5لهل تطنٔ٘ صشٔش٘ ( )Cخالٓا  -4سْٓصل   -3مادٗ غسّٓ٘     -2خالٓا ظَازٓ٘ مفسشٗ    -0)

- ًمً األضٝل٘ التالٔ٘: ضؤالني فكطأدب ع 

 (ّال ٓصشحاذا أداب الطالب علٙ ثالث٘ أضٝل٘ ٓصشح أّل ضؤالني ّٓػطب الجالح )

 (دزدات5لهل اداب٘ صشٔش٘ )                :سدد مْقع ناًل مما ٓلٕ -أ 

 -باس٘ الرتابط احلافٔ٘:تكع يف الياسٔ٘ الطفلٔ٘ للفصني اجلبَٔني ّإىل املاو مً الفصٔني الصدغٔني 

- يف احلفريٗ األىفٔ٘     أّ :يف البطاى٘ الػنٔ٘     خالٓا غْلتص 

-    ٘ٔيف الطبك٘ اخلازدٔ٘ مً الْزٓك٘ العصبٔ٘ للػبهٔ٘) ال تكبل اداب٘ يف   أّاخلالٓا البصسٓ٘:يف الْزٓك٘ العصبٔ٘ للػبه

 الػبهٔ٘(



 

- ٘ٔمهاٌ تػهل ننٌْ املطتكبل : يف غػاٛ اخللٔ٘ احلط 

 مما ٓلٕ:اذنس ّظٔف٘ ّاسدٗ فكط لهل   -ب 

 - تطاقط األّزام اهلسم٘   أّتطسٓع تطاقط الجناز    أّغاش االٓتلني:تطسٓع ىطر الجناز 

-ٍسمٌْ الـMSH:خالٓا اجللد إلىتاز املٔالىني ٓيػط 

  -٘اخللط املاٜٕ :ٓػرٖ الكسىٔ٘ الػفاف 

  -ٕعطْ نْزتٕ: املطتكبل الصْت 

 ماذا ٓيتر عً نل مما ٓلٕ: -ز 

-  البْتاضْٔو حنْ خازز العصبٌْ يف ىَآ٘ ننٌْ العنل: فسط اضتكطابتدفل غْازد                  

-ىكص ٍسمٌْ الـGH٘يف ضً مبهسٗ: االصاب٘ بالكصام 

- غنظ قْاعد العكل اليباتٔ٘ الضٔنا صعب٘ التذرٓس مبشلْل ميخفض الرتنٔص مً األّنطني: تيػٔط تػهل اجلرّز

 العسضٔ٘  

-ّٓترنسٌّ األسداخ  ددٓدٗ داٜن٘صني عيد بعض األغخاص:ال ٓطتطٔعٌْ تػهٔل ذنسٓات سدّخ ضسز يف تلفٔف احل

 اليت دست قبل إصابتَه.

زابعًا: السغ املخطط اآلتٕ ّاىكل األزقاو احملددٗ علُٔ إىل ّزق٘ ادابتو ثه أنتب املفأٍه العلنٔ٘ املياضب٘ لهل 

دزدات(6)لهل اداب٘ صشٔش٘   دزد٘(31ميَا)

 

 دزد٘(21)                                                                                  خامطًا: قازٌ بني :  

 .آلٔ٘ عنل اخللٔ٘ احلطٔ٘ الطنعٔ٘ ّالػنٔ٘  مً سٔح : -   العامل املطبب لصّال االضتكطاب- مهاٌ تػهل

 ننٌْ العنل

 اخلليت احلسيت الشويت اخلليت احلسيت السوعيت وجه ادلقارنت
 دخْل غْازد الصْدْٓو إىل داخل اخللٔ٘دخْل غْازد البْتاضْٔو)أّ اىتػاز غْازد العامل املطبب لصّال 

 الوطاء 

يحوي أجسام عصبونات تقوم بافراز 
 هرموني

ADH 

الطبٌعة الكٌمٌائٌة 
 ..... بروتٌنٌة:...له

االوكسٌتوسٌن أو 
OXT 

ٌعمل على إفراغ 
الحلٌب من ثدي األم 

 المرضع

ٌتحكم بالنخامة 
األمامٌة من خالل 

 افرازه

(  هرمونات)عوامل 
 االطالق

 يشكل أرضية

 البطٌن الثالث



 

 البْتاضْٔو إىل الداخل( االضتكطاب   

 )دزدتاٌ ّىصف(

 )دزدتاٌ ّىصف(

مهاٌ تػهل ننٌْ 

 العنل

 

 يف ألٔاف العصب الكْقعٕ

 )دزدتاٌ ّىصف(

 اخللٔ٘ الػنٔ٘)أّ حمْاز خلٔ٘ غْلتص( يف حمْاز

 )دزدتاٌ ّىصف(

 .التريّنطني ّ الـTSH  : مً سٔح  .                  مهاٌ اإلفساش.  ٕمْقع املطتكبل اليْع 

 TSH التريوكسني وجه ادلقارنت
اخلالٓا العَازٓ٘ املبطي٘  أّالػدٗ الدزقٔ٘  مهاٌ اإلفساش                 

 حلْٓصالت الػدٗ الدزقٔ٘

 )دزدتاٌ ّىصف(

 الفص األمامٕ للػدٗ اليخامٔ٘ أّ اليخام٘ األمامٔ٘   

 )دزدتاٌ ّىصف(

مْقع املطتكبل 

 اليْعٕ

 اخللٔ٘ اهلدفداخل ىْاٗ 

 )دزدتاٌ ّىصف(

للخلٔ٘ يف الػػاٛ اخللْٖ )اهلْٔلٕ( أّ علٙ ضطشُ 

 اهلدف

 )دزدتاٌ ّىصف(    

 

 دزد٘( 25)                                                                             :ًا: أدب عً الطؤال التالٕضادض

زتب مساسل اىتكال األمْاز الصْتٔ٘ يف الطسٓل الطبٔعٕ بدًٛا مً اٍتصاش غػاٛ الطبل ّستٙ اٍتصاش الػػاٛ الكاعدٖ بػهل -0

 عالمات املساسل اليت تلَٔا( عالمتَا ّدزدات ...اذا اخطأ الطالب برتتٔب أٖ مسسل٘ خيطس  5)لهل مسسل٘ مْدٕ.

 البٌضٌة النافذة إلى االهتزازات السمع عظٌمات تنقل -1
 تنتقل -5 راٌسنر غشاء ٌهتز-4  الدهلٌزٌة القناة فً الخارجً اللمف ٌهتز -3      البٌضٌة النافذة غشاء هتزٌ   -۰

 .القوقعٌة القناة فً الداخلً اللمف إلى االهتزازات
 

 

 دزد٘( 05)                                                                                           ضابعًا: دزاض٘ سال٘:

 غاب ٓعاىٕ ىكصاٌ ّشٌ ّدشْظ العٔيني ّاملطلْب:

-  ( دزدات 5شٓادٗ إفساش ٍسمْىات التريّنطني ّالتريّىني لدُٓ  أّما تػخٔصو حلالتُ؟ )الػاب مصاب مبسض غسٓفص 

-  دزدات 5ما ضبب دشْظ عٔئُ؟)بطبب سدّخ الْذم٘ االلتَابٔ٘ يف األىطذ٘ خلف نسٗ العني 

-  ٘ٔدٗ مً اخلالٓا العَازٓ٘ املفسشٗ يف سْٓصالت الػ أّمً أًٓ تفسش اهلسمْىات اليت هلا عالق٘ بَرِ احلال٘؟)مً الػدٗ الدزق

 دزدات 5الدزقٔ٘  

 ********اىتَٙ الطله**********
 


