
 

 0202-0202نهعاو انذراسي سهى ايتحاٌ انقسى املسائي 
                         يادة : عهى األحياء                

                       انصف انثانث انثانوي انعهًي               
 دزج١( 011)                                    :ٚاْكًٗا إىل ٚزق١ اجابتو اخرت اإلجاب١ ايصخٝخ١ يهٌ مما ٜأتٞأٚاًل: 

: َٔ تفسش عٛاٌَ االطالم. 

 أ ايٓخا١َ األَا١َٝ ب ايٓخا١َ ارتًف١ٝ ج ايٛطا٤ د ايػد٠ ايدزق١ٝ

 . ٜتػهٌ َٔ اْفصاٍ زتُٛع١ َٔ ارتالٜا ايعصب١ٝ عٔ ايٛزٜك١  ادت١ٝٓٝٓ ارتازج١ٝ ٚتٛضعٗا فٛم األْبٛب ايعصيب: 

 أ األْبٛب ايعصيب ب ايعسف ايعصيب ج ايًٛحي١ ايعصب١ٝ د ايطٝتإ ايعصبٝتإ

 .: ٚاحد٠ مما ٜأتٞ ال ميهٔ ايطٝطس٠ عًٝ٘ بايفهس ايٛاع١ٝ 

ايعصيب ايراتٞادتٗاش  د ايعضالت اهلٝه١ًٝ  أ ايعصبْٛات اذتسن١ٝ ب ادتٗاش ايعصيب ادتطُٞ ج 

 .:خالٜا عصب١ٝ جابر٠ أدا٠ اذتظ فٝٗا ْٗا١ٜ االضتطاي١ اهلٝٛي١ٝ اجملسد٠ َٔ ايٓخاعني 

 أ َطتكبٌ أٚيٞ ب َطتكبٌ ثاْٟٛ ج حتٌٜٛ حطٞ د إدزاى حطٞ

 .:  أحد املٓعهطات ايتاي١ٝ يٝظ بصًًٝا 

 أ إفساش ايًعاب ب ايبًع ج إفساش ايعسم د ايطعاٍ

 . َٛاد تفسش َٔ ايدَاغ تكّٛ بتجبٝط تأثري املاد٠P: 

ايٓٝهٛتني 

 ٚايبٛتٛنظ

األضتٌٝ نٛيني  د

 ٚايدٚباَني

األْهفايٝٓات  ب ايػًٛتاَات ج

 ٚاألْدزٚفٝٓات

 أ

 .ٜػهٌ فسط االضتكطاب نُٕٛ املطتكبٌ يف ارتالٜا اذتط١ٝ: 

 أ ايصٛت١ٝ ب ايرٚق١ٝ ج ايض١ٝ٥ٛ د ايػ١ُٝ

 . عٓدَا تؤثس ادتص٦ٜات املسض١ً يف ارتالٜا ايكسٜب١ جدًا َٔ َصدز اإلغاز٠ ٜهٕٛ ْٛع االغاز٠ بني ارت١ًٜٛ: 

 أ صُا١ٜٚ ب ْعري صُا١ٜٚ ج َػبه١ٝ د ذات١ٝ

 .  ِتهٕٛ َطتكبالت ايتٛاشٕ املٛجٛد٠ يف ايكٓٛات اهلالي١ٝ ْػط١ عٓدَا ٜهٕٛ ادتط: 

َٚتخسىضانٔ  د نٌ َا ضبل خطأ  أ ضانٔ فكط ب َتخسى فكط ج 

 .ايػبه١ٝ ايهجس ستٝط١ٝ ( ع٢ً  :-ايػبه١ٝ احملٝط١ٝ–ايًطخ١ ايصفسا٤ -ٜدٍ ايرتتٝب ايتايٞ:) اذتفري٠ املسنص١ٜ 

 أ تصاٜد حد٠ االبصاز ب تصاٜد عدد املخازٜط ج تٓاقص حد٠ االبصاز د تٓاقص عدد ايعصٞ

 دزج١( 51)                                                  : مما ًٜٞ رتُط١ فكطأعط تفطريًا عًًُٝا ثاًْٝا: 

 ..شٜاد٠ إفساش ٖسَٕٛ ايُٓٛ يد٣ ايبايػني ٜطبب تضخًُا غري َتٓاضل يف ععاّ األطساف 

 (دزجات10..................................................) ٕ ععاّ األطساف تُٓٛ عسضًا أنجس َٔ منٖٛا طٛاًلأل ادتٛاب:
 .. ختتًف حطاض١ٝ أْٛاع املخازٜط ألطٛاٍ األَٛاج ايض١ٝ٥ٛ املختًف١ 

 (دزجات10.........................) نٌسبالفوتو بنوع بعضها عن أصبغتها تختلف المخارٌط من أنواع ثالثة لوجود الجواب:

.:ايطسع١ ايعاي١ٝ يًطٝاي١ ايعصب١ٝ ايٓاجت١ عٔ تٓبٝ٘ جطِٝ باغٝين 

لوجود اختناق رانفٌٌه واحد على األقل فً  )أو( بالنخاعين ثخين ومغمدٌدخل الى المحفظة  ين اللٌف الذألالجواب:

 (دزجات10................................................) المحفظة.



 

 ٘ميتاش ايفعٌ املٓعهظ بايستاب١: ٜطتجٝب بايصٛز٠ ذاتٗا حتت تأثري املٓب.

 (دزجات10...............................)ذات٘

 . ْفٛذ١ٜ ايػػا٤ يػٛازد ايبٛتاضّٝٛ تفٛم ْفٛذٜت٘ يػٛازد ايصٛدّٜٛ يف أثٓا٤

 ايساح١

ادتٛاب:ألٕ عدد قٓٛات ايتطسٜب ارتاص١ بايبٛتاضّٝٛ أنجس َٔ تًو ارتاص١ 

 (دزجات10...................) بايصٛدّٜٛ 

 .ع َكط١َٛ إىل قطُني َتٓاظسٜٔ.تبدٚ املاد٠ ايبٝضا٤ يًٓخا 

 (دزجات10...............................................................................)الثلمٌن األمامً والخلفً الجواب: لوجود

 دزج١( 61)               ثايجًا: أجب عٔ ايطؤايني ايتايٝني:

-يهٌ ب١ٝٓ َػاز إيٝٗا بسقِ دقل يف ايػهٌ اجملاٚز ثِ ضع املط٢ُ املٓاضب 

 غػا٤ قاعدٟ(-4عضٛ نٛزتٞ   -3قٓا٠ قٛقع١ٝ   -2غػا٤ زاٜطٓس   -0)

 دزجات( 5)يهٌ َط٢ُ صخٝح 

- ٔاألض١ً٦ ايتاي١ٝ: ضؤايني فكطأجب ع َٔ 

 اذا أجاب ايطايب ع٢ً ثالث١ أض١ً٦ ٜصخح أٍٚ ضؤايني ٜٚػطب ايجايح ٚال ٜصخح()

 (دزجات5يهٌ اجاب١ صخٝخ١ )

 :حدد َٛقع ناًل مما ًٜٞ -أ 

-باح١ بسٚن٘ :ضُٔ باح١ ايرتابط أَاّ ادتب١ٝٗ 

- ٕاذتًُٝات ايًطا١ْٝ  :ع٢ً ايططح ايعًٟٛ يًطا 

-ارتالٜا املكس١ْٝ :يف ايطبك١ ايٛضط٢ َٔ ايٛزٜك١ ايعصب١ٝ يًػبه١ٝ 

-ايطٜٛكتإ املخٝتإ :أَاّ اذتدب١ اذتًك١ٝ 

 اذنس ٚظٝف١ ٚاحد٠ فكط يهٌ مما ًٜٞ:  -ب 

- ايربٚتنيG: تنشٌط أنظٌم األدٌنٌل سٌكالز 

-ٖسَٕٛ ايـOXT:فً المنوي السائل دفع مسببا   والبروستات األسهر فً الملساء العضالت تقلص ٌسبب يد٣ ايرنس 

 .والقذف األسهر

 -جطُٝات نساٚع: َطتكبٌ يًربٚد٠ 

-اذتدبات ايت١َٝ٤ٛ:َسنص تٓعِٝ املٓعهطات ايطُع١ٝ ٚايبصس١ٜ 

 



 

 َاذا ٜٓتج عٔ نٌ مما ًٜٞ: -ج 

- تصبح ايعدض١ َعت١ُ   أٚ ٜصاب ايػخص بايطاد:ختجس األيٝاف ايربٚت١ٝٓٝ يف عدض١ ايعني 

-شٜاد٠ ٖسَٕٛ ايـGH يد٣ األطفاٍ: ايعًُك١ 

-تٓبٝ٘ ايكًب ٚدًٜا  : تصداد ضسبات ايكًب 

-:األمئ ادتاْب يف حطاعاال فكدإ (أٚ) ادتطِ َٔ األمئ ادتاْب يف خدز ختسٜب ايباح١ اذتط١ٝ ادتط١ُٝ األٚي١ٝ اي٢ُٓٝ 

 ( ِادتط َٔ

 

عًٝ٘ إىل ٚزق١ اجابتو ثِ أنتب املفاِٖٝ ايع١ًُٝ املٓاضب١ يهٌ زابعًا: الحغ املخطط اآلتٞ ٚاْكٌ األزقاّ احملدد٠ 

  دزج١(31َٓٗا)

 

 دزج١(21)                                                                                  خاَطًا: قازٕ بني :  

 .ايتٓطٝل ايعصيب ٚاهلسَْٛٞ  َٔ حٝح : -   ايطسع١-االغاز٠ 

 انتنسيق اهلريوني انتنسيق انعصبي املقارنتوجه 
 بطيء سريع انسرعت
نواقم عصبيت تسبب تشكيم  االشارة

 سياالث عصبيت
هريوناث تنتقم عرب انذو 

 وانهًف
 

 .  حٝح : ايعصٞ ٚاملخازٜط َٔ  .                  ٕمتٝٝص األيٛا. َهْٛات ايصباغ اذتطاع يًض٤ٛ 

 املخاريط انعصي وجه املقارنت
 متيز ال متيز األنواٌ متييز األنواٌ

 ريتنال+فوتوبسني +سكوتوبسنيريتنال يكوناث انصباغ احلساس نهضوء

 ADH 

قابضا  :ٌعمل 
 لألوعٌة الدموٌة

لذلك ٌؤدي إلى 
 ارتفاع ضغط الدم

 ٌحرر من 

 النخامة الخلفية

 يفرز من

عصبونات أجسامها 
 فً الوطاء

 اشارته

 عصبٌة صماوٌة

 نقصه

االصابة بالسكري 
 الكاذب



 

 

 دزج١( 25)                                                                             :ًا: أجب عٔ ايطؤاٍ ايتايٞضادض

 زتب َساحٌ عٌُ ٖسَٕٛ ضتري٥ٚٝدٟ-0

 الهدف للخلٌة الهٌولً الغشاء الستٌروئٌدٌة الهرمونات تجتاز -1
 ( .  مستقبل - هرمون)  معقد فٌتشكل الهٌولى فً البروتٌنً المستقبل مع ترتبط -2 

 .النواة الى الهٌولى من المعقد ٌنتقل -3
 (  ٌةئبنا - نظٌمٌةأ)  جدٌدة بروتٌنات تركٌب عن مسؤولة محددة مورثات بتفعٌل ٌقوم -4
 ( االستجابة)  الهرمونً االثر حدوث -5

 عالَات املساحٌ اييت تًٝٗا(عالَتٗا ٚدزجات ...اذا اخطأ ايطايب برتتٝب أٟ َسح١ً خيطس  5)يهٌ َسح١ً 

 دزج١( 05)                                                                                           ضابعًا: دزاض١ حاي١:

 حف١ٓ َٔ املٛاحل(–غٛنٛال دان١ٓ خاي١ٝ َٔ ايطهس –قطع١ ح٣ًٛ -تٓاٚيت األطع١ُ ايتاي١ٝ )يُٕٝٛ حاَض

 أصٓف املٛاد ايطابك١ َٔ حٝح ضسع١ اضتجاب١ املطتكبالت ايرٚق١ٝ هلا.-0

 ؟ملاذا ختتًف اضتجاب١ املطتكبالت هلرٙ األطع١ُ .َٚا األ١ُٖٝ ايصخ١ٝ يف ذيو-2

شوكوال داكنة خالٌة من السكر تكون استجابة الخالٌا الحسٌة الذوقٌة  -مون حامضبالنسبة للمواد : لٌ-الحل

 درجات(10)أسرع  أما بالنسبة لقطعة الحلوى وحفنة الموالح فتكون االستجابة أبطئ.

غلب مواد ذات خصائص سمٌة .والمواد ٌفٌد ذلك فً الحماٌة فالمواد ذات الطعم المر هً على األ-2

 درجات(5)للخالٌا الحسٌة الذوقٌة.الحمضٌة تسبب أذٌة 

 

 ********٢ ايطًِ**********اْتٗ

 


