
 

 االضه:                 االمتحان الفصلي األول                                                                                                                                
 ىصف ّاملدٗ :ضاعتاٌ  دزد٘, 300الدزد٘:                                      العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    

 التازٓخ:       ( 0202 – 0202)العلني الثانوي الثالث                                                                                                                  
 درج٘(  011اخرت االجاب٘ الصحٔح٘ لكل مما ٓلٕ ّاىقلَا اىل ّرق٘ اجابتك: ) 

. :٘مادٗ مً مْاد التيطٔل اليباتٕ تيتر مً األّزام اهلسم 

 أ محض األبطٔطٔو ب األّنطٔيات ز االٓتلني د اجلربٓلٔيات

 عدا. نل مً الجيأٜات اهلسمْىٔ٘ التالٔ٘ متجل ثيأٜ٘ متعانط٘ بالعنل :  

GH   ًٓمٔالتْىني ّ  د ّ الطْماتْمٔدMSH ز CT  ّ PTH أ األىطْلني ّاجللْنادٌْ ب 

: تْدد األلٔاف ذات اليخاعني يف . 

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

 :ٕاسدٚ العبازات التالٔ٘ غري صشٔش٘ فٔنا ٓتعلل باليخاع الػْن . 

 أ حتْٖ مادتُ السمادٓ٘ علٙ مسانص عصبٔ٘ ّدٓ٘ ب حتْٖ مادتُ السمادٓ٘ علٙ مسانص عصبٔ٘ ىعري ّدٓ٘

 ج احلطٔ٘ مجٔع سبال املادٗ البٔطاٛ لُ تعرب الطٔاالت د ٓػاٍد علٙ الْدُ العَسٖ ّالبطين للدماغ

 :  ٖ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 . : 

َا لألضفل ز عْدٗ اضتكطاب د تجبٔت سال٘ اضتكطاب  أ اضتكطابشّال  ب فسط اضتكطاب نْى

نل مما ٓلٕ ٓعد مً مطتكبالت احلظ اخلازدٕ عدا . : 

 أ األمل   ب اللنظ ز احلسازٗ د االٍتصاش

: أسد العبازات التالٔ٘ غري صشٔح فٔنا ٓتعلل ظطٔه باغٔين . 

ْٓدد يف املياطل 

 العنٔك٘ مً أدم٘ اجللد

 أ مطتكبل آلٕ للطػط   ب مطتكبل حمفعٕ ز مطتكبل غري حمفعٕ د

   ٓ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 

 درج٘ ( 01مما ٓلٕ: )  خلنس٘ فقطأعط تفسريًا علنًٔا    
 ..ال تطتطٔع اهلسمْىات الربّتٔئ٘ عبْز الػػاٛ اهلْٔلٕ للخلٔ٘ اهلدف يف سني تطتطٔع اهلسمْىات الطترئّٜدٓ٘ ذلو 

 .. ٘ٔسدٗ االبصاز ميخفط٘ يف مياطل الػبهٔ٘ األنجس حمٔط 

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

.ٕٓتجبط عنل عطل٘ األّتاز املأبطٔ٘ يف امليعهظ الداغص . 

 . ميبًَا أّ مجبطًاميهً أٌ ٓهٌْ الياقل  . 

 ..تيهنؼ ٍٔدزٓ٘ املاٛ العرب بأننلَا عيد ملطَا                                                      



 

 درج٘ ( 16: ) أجب عً السؤالني التالٔني  
مأّاًل: 
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 :حدد موقع كاًل مما يلي -أ 
.                     ٘ٔباس٘ الرتابط احلاف.   خالٓا غْلتص 

.                           ٘ٓاخلالٓا البصس.   مهاٌ تػهل ننٌْ املطتكبل 

 لكل مما يلي: واحدة فقطاذكر وظيفة   -ب 
.                                 غاش االٓتلني. ٍسمٌْ الـMSH 

.         ٕٜاخللط املا                       . ٕعطْ نْزت 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: -ج 
. .تدفل غْازد البْتاضْٔو حنْ خازز العصبٌْ يف ىَآ٘ ننٌْ العنل                  

. ىكص ٍسمٌْ الـGH ٗيف ضً مبهس. 

.  ًاألّنطنيغنظ قْاعد العكل اليباتٔ٘ الضٔنا صعب٘ التذرٓس مبشلْل ميخفض الرتنٔص م. 

. بعض األغخاص. سدّخ ضسز يف تلفٔف احلصني عيد 

 درج٘ ( 01: ) الحظ املخطط اآلتٕ ّاىقل األرقاو احملددٗ علُٔ إىل ّرق٘ اجابتك ثه أكتب املفأٍه العلنٔ٘ املياسب٘ لكل ميَا  

 
 درج٘( 12: )قارٌ بني 

.   ٘ٔالطنعٔ٘ ّالػنٔ٘  مً سٔحآلٔ٘ عنل اخللٔ٘ احلط :      العامل املطبب لصّال االضتكطاب .مهاٌ تػهل ننٌْ العنل . 

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

 درج٘( 20: )أجب عً السؤال التالٕ 
 مساسل اىتكال األمْاز الصْتٔ٘ يف الطسٓل الطبٔعٕ بدًٛا مً اٍتصاش غػاٛ الطبل ّستٙ اٍتصاش الػػاٛ الكاعدٖ بػهل مْدٕ. زتب

 غاب ٓعاىٕ ىكصاٌ ّشٌ ّدشْظ العٔيني ّاملطلْب::درج٘( 00) :دراس٘ حال٘ 

 .          ما تػخٔصو حلالتُ؟ .      ما ضبب دشْظ عٔئُ؟ .ًأًٓ تفسش اهلسمْىات اليت هلا عالق٘ بَرِ احلال٘؟ م 

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

 

 الْطاء 

 حيْٖ أجساو عصبْىات تقْو بافراز ٍرمْىٕ

 

الطبٔع٘ الكٔنٔائٔ٘  
 .....:.....لُ

 

ٓعنل علٙ إفراغ احللٔب  
 مً ثدٖ األو املرضع

ٓتحكه باليخام٘ األمامٔ٘ مً  
 خالل افرازِ

 

 ٓشكل أرضٔ٘

 


