
 

 االضِ:       لدوام الظهرية  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                
 ضاعتإ ٚ ْصفاملد٠ : دزج١, 300ايدزج١:                                     العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    

 ايتازٜخ:             ( 0202 – 0202)العلني الثانوي الثالث                                                                                                                
 دزجة(  011اخرت االجابة الصحيحة لكل مما يلي واىقلَا اىل وزقة اجابتك: ) 

. : َٔ 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 

ادتٗاش ايعصيب  ج ادتٗاش ايعصيب ايراتٞ د ايعضالت اهلٝه١ًٝ

 ادتطُٞ

 أ ايعصبْٛات اذتسن١ٝ ب

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

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

.  بصًًٝا  :أحد املٓعهطات ايتاي١ٝ يٝظ   

 أ إفساش ايًعاب ب ايبًع ج إفساش ايعسم د ايطعاٍ

.  َٛاد تفسش َٔ ايدَاغ تكّٛ بتجبٝط تأثري املاد٠P : 

األضتٌٝ نٛيني  د ايٓٝهٛتني ٚايبٛتٛنظ

 ٚ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 : 

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

. 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 

 دزجة ( 01مما يلي: )  خلنسة فقطأعط تفسريًا علنيًا    
. .شٜاد٠ إفساش ٖسَٕٛ ايُٓٛ يد٣ ايبايػني ٜطبب تضخًُا غري َتٓاضل يف ععاّ األطساف 

 . ايض١ٝ٥ٛ املختًف١ .ختتًف حطاض١ٝ أْٛاع املخازٜط ألطٛاٍ األَٛاج 

. ايطسع١ ايعاي١ٝ يًطٝاي١ ايعصب١ٝ ايٓاجت١ عٔ تٓبٝ٘ جطِٝ باغٝين. 

. .ميتاش ايفعٌ املٓعهظ بايستاب١ 

.  ْفٛذ١ٜ ايػػا٤ يػٛازد ايبٛتاضّٝٛ تفٛم ْفٛذٜت٘ يػٛازد ايصٛدّٜٛ يف أثٓا٤ ايساح١ . 

. .ٜٔتبدٚ املاد٠ ايبٝضا٤ يًٓخاع َكط١َٛ إىل قطُني َتٓاظس                                                      



 

 دزجة ( 16: ) أجب عً السؤالني التاليني  
مأواًل: 

رق  ها ب  لي  ار ا  ة  مش  ن  ن  اسب  لكل ب  سمى المن 
لم
ع ا

م ض 
اور ث  مج 

ي  الش كل ال
ق ف 

 :دق 

ب  عن ثاىيًا:  ج 
 
طا ق  الي ن ف  ة   سى  الن   الن 

لة  سن   :من الأ 

 :يليحدد موقع كاًل مما  -أ 
. ٘باح١ بسٚن                            .   اذتًُٝات ايًطا١ْٝ 

. ارتالٜا املكس١ْٝ                         .   ٕايطٜٛكتإ املخٝتا 

 لكل مما يلي: واحدة فقطاذكر وظيفة   -ب 
.  ايربٚتنيG                              . ٖسَٕٛ ايـOXT  يد٣ ايرنس  

. جطُٝات نساٚع                    . ٞعضٛ نٛزت 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: -ج 
. ختجس األيٝاف ايربٚت١ٝٓٝ يف عدض١ ايعني.                  

. شٜاد٠ ٖسَٕٛ ايـGH ٍيد٣ األطفا. 

. تٓبٝ٘ ايكًب ٚدًٜا. 

. ختسٜب ايباح١ اذتط١ٝ ادتط١ُٝ األٚي١ٝ اي٢ُٓٝ. 

 دزجة ( 01: ) الحظ املخطط اآلتي واىقل األزقاو احملددة عليُ إىل وزقة اجابتك ثه أكتب املفاٍيه العلنية املياسبة لكل ميَا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دزجة( 12: )قازٌ بني 
.  ايتٓطٝل ايعصيب ٚاهلسَْٛٞ  َٔ حٝح   :        .   ايطسع١                        .االغاز٠ 

.   حٝحايعصٞ ٚاملخازٜط َٔ:                        . ٕمتٝٝص األيٛا                        . َهْٛات ايصباغ اذتطاع يًض٤ٛ 

 دزجة( 20: )أجب عً السؤال التالي 
 .زتب َساحٌ عٌُ ٖسَٕٛ ضتري٥ٚٝدٟ

غٛنٛال دان١ٓ خاي١ٝ َٔ  –قطع١ ح٣ًٛ -تٓاٚيت األطع١ُ ايتاي١ٝ )يُٕٝٛ حاَض :دزجة( 00) :دزاسة حالة 

 :حف١ٓ َٔ املٛاحل(–ايطهس 

 .اضتجاب١ املطتكبالت ايرٚق١ٝ هلا. أصٓف املٛاد ايطابك١ َٔ حٝح ضسع١ 

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

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

 

 

 ADH 

  يعنل

لرلك يؤدي إىل ازتفاع 
 ضغط الدو

 حيسز مً 

 

 يفسش مً

 

 اشازتُ

 

 

االصابة بالسكسي 
 الكاذب


