
 

 االضٍ:       لدوام الظهرية  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                
 ضاعتاْ ٗ ُصـاملدٝ : دزجٞ, 300اهدزجٞ:                                     العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    

 اهتازٙخ:             ( 0200 – 0202)العلني الثانوي الثالث                                                                                                                
 درجة(  011اخرت االجابة الصحيحة لكل مما يلي وانقلًا اىل ورقة اجابتك: ) 

. ٞٚتبازش ًطتعسض هُٕ٘ أبٚض ٙقع أًاَ اهبصوٞ اهطٚطائ: 

 أ املٔاد ب احلدبٞ احلوقٚٞ ج اهط٘ٙقتاْ املخٚتاْ د اهتصاهب اهبصسٜ

. ٙقطٍ اجلٔاش اهعصيب احملٚطٛ حطب اه٘ظٚؿٞ إىل:  

ٌٛ ج دًاؽ ٗخناع غ٘كٛ د عقد عصبٚٞ ٗ أعصاب ٍ جط ٗقط  ٛ ٍ ذات ٜٗد ب قط عري   ٍُ ٗقط  ٜ ٗد  ٍ  أ قط

. ٞتلْ٘ حسكٞ غ٘ازد اهب٘تاضَٚ٘ عرب قِ٘ات اهتطسب اهربٗتِٚٚٞ أثِاء اهساح: 

ِاء اهساحٞ د كى ًا ضبق غوط   طوقاَ أث  أ حن٘ اخلازج ب حن٘ اهداخى ج ال تتخسنً 

. ٞٚٙؿسش ًّ املطاهم احلطٚٞ ٗاهقػسٝ املخ:  

 أ اهػو٘تاًات   ب اهدٗباًني ج cGMP د األضتٚى ك٘هني

. يف اهراكسٝ ط٘ٙوٞ األًد تتػلى ًػابم:   

ٞ يف ج ًؤقتٞ يف قػسٝ املخ د كى ًا ضبق خطأ ـ احلصني ًؤقت ـ احلصني ب توٚؿ ٞ يف توٚؿ  أ داٌئ

. ٝأحد ٓرٖ املطتقبالت هٚظ هٕ عالقٞ باحلساز:  

ٝ يف اهبػٝس ب جطٌٚات كساٗع ج أقساص ًريكى د جطٌٚات زٗؾٚين ٞ حس ٙات عصٚب ٔا  أ ُ

.  حي٘ي ًسكب اهـATP إىل ًسكبcAMP ٌٛأثِاء عٌى املطتقبى اهػ : 

Gتِػٚط بسٗتني  ب باملطتقبىازتباط جصٙئٞ املادٝ ذات اهسائخٞ 
 أ 

 ج باهقِ٘ات cAMPازتباط اهـ  د تِػٚط أُعٍٚ األدِٙٚى ضٚلالش

. ٘ٓ ٛاهعاًى املطبب إلشاهٞ االضتقطاب يف املطتقبى اهص٘ت: 

 أ تػلٚى كٌْ٘ املطتقبى ب تػلى اهطٚاهٞ اهعصبٚٞ

داخى اخلوٚٞ احلطٚٞ اُتػاز غ٘ازد اهب٘تاضَٚ٘ حن٘  د اُتػاز غ٘ازد اهب٘تاضَٚ٘ حن٘ اخلازج

 اهطٌعٚٞ

 ج

. ٞٚعصبُ٘ات ثِائٚٞ اهقطب ت٘جد يف اهطبقٞ اخلازجٚٞ ًّ اه٘زٙقٞ اهعصبٚٞ هوػبل : 

 أ اهعصبُ٘ات اهعقدٙٞ ب اهعصبُ٘ات اهتاجٚٞ ج اهعصٛ ٗاملخازٙط د اهعصبُ٘ات األؾقٚٞ

. ٓسًْ٘ ٙؿسش ًّ اهِخاًٞ األًاًٚٞ ٙعاكظ يف عٌوٕ عٌى املٚالتُ٘ني: 

GH د ACTH ج MSH ب TSH أ 

 درجة ( 01: ) األسئلة اآلتيةأجب عو   
 :لديك السسم اجملاوز  والري ميثل املخسوط )خلية بصسية( دقق به  ثم ضع املسمى املناسب لكل زقمأواًل: 

 :حدد موقع كاًل مما يلي ثانيًا:

.  ًْ٘املطتقبى اهِ٘عٛ هلسT3                    . اهبطني اهسابع 

.           ٞٙاحلؿريٝ املسكص                       . جطٌٚات زٗؾٚين 

 لكل مما يلي: واحدة فقطاذكس وظيفة ثالجًا: 
. األًب٘الت                      . ٞٙاحلدبٞ احلوقٚٞ مبادتٔا اهسًاد 

. ْغدد بً٘ا                    . ًٞٚاهعصبُ٘ات اهلس 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي:رابعًا: 
. َ٘ٚتوـ بعض اهوٚٚؿات اهعصبٚٞ عِد اهرباًط.                          . ٝختسٙب اهو٘ش. 



 

. شٙادٝ اؾساش ٓسًُ٘ٛ اهتريٗكطني ٗاهتريُٗني عِد اهباهؼ            .. ٞٚتقوص اهعطوٞ اهػادٝ اهطبو. 

 :زّتب ما يليخامسًا: 
. (ٞربٗتِٚٚاه اتسًُ٘اهلاملطتقبالت اهػػائٚٞ ) ًساحى عٌى اهلسًُ٘ات ذات. 

 درجة ( 01مما يلي: )  خلمسة فقطأعط تفسريًا علميًا    
 .ٝمتتوم اهػدٝ اهدزقٚٞ تسٗٙٞ دً٘ٙٞ غصٙس. 

 . ٞيف حاهٞ اهساحٞدًًٗا تلْ٘ قِ٘ات اهص٘دَٙ٘ امل٘ج٘دٝ يف غػاء اهقطعٞ اخلازجٚٞ هوعصٚٞ ًؿت٘ح. 

. ٌٛاالضتِػاق ضسٗزٜ هإلحطاع اهػ. 

 .ٛهوٌخ عالقٞ باملِعلظ اهػسط. 

 .تعد اهقطعٞ األٗهٚٞ ًّ احمل٘از ًلاًُا الُطالق كٌُ٘ات اهعٌى. 

 .االضتطاالت اهلٚ٘هٚٞ كجريٝ اهعدد.  

 درجة( 12: )قارى بني 
.  ٓسًْ٘ اهـGH   ٗٓسًْ٘ اهـADH  حٚح ًّ :              .ًلاْ االؾساش           .ُٝ٘ع اإلغاز 

. حٚح : اهطبٚى اهقػسٜ اهِخاعٛٗ  ًطوم حظ األمل ًّ  . عدد اهعصبُ٘ات          .ٞاهطسع 

 درجة ( 21: ) الحظ املخطط اآلتي وانقل األرقام احملددة عليٌ إىل ورقة اجابتك ثم أكتب املفاييم العلمية املهاسبة لكل مهًا  
 

 

 

 

 

  :درجة( 21) :دراسة حالة 

, احلٛ ٗتقَ٘ بتخ٘ٙؤا إىل ضٚاهٞ عصبٚٞتتوقٟ املطتقبالت احلطٚٞ اهتِبٚٔات ًّ اه٘ضطني اهداخوٛ ٗاخلازجٛ هولائّ 

 ٗاملطو٘ب:

 .اذكس ًجاهني عّ اخلالٙا احلطٚٞ؟ حدد ً٘قعٔا بدقٞ؟ 

 .ًٞٚاذا ِٙتج عّ شٙادٝ قٌٚتٕ؟ ؟ًا اضٍ اهلٌْ٘ املتػلى يف أغػٚٞ اخلالٙا احلط 

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

 

 اخلاليا املوجودة يف البطانة الشمية

 خاليا: 

 

 خاليا: 

 

 خاليا: 

 

 : ويي عصبونات ثهائية القطب يهتًي حمواريا يف
 

 وظيفتًا: 

 


