
 

 االصه:                 االمتحان الفصلي األول                                                                                                                                
 ىضف ّاملدٗ :صاعتاٌ  درج٘, 300الدرج٘:                                      العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                    

 التارٓذ:       ( 0200 – 0202)العلني الثانوي الثالث                                                                                                                  
 درجة(  011اخرت االجابة الصحيحة للل مما يلي واىقلَا اىل ورقة اجابتم: ) 

. الضٔال٘ العضبٔ٘ الياجت٘ عً تيبُٔ جضٔنات مآضيز: 

 أ تيتَٕ يف املَاد بعد أٌ تتضالب يف البضل٘ الضٔضأٜ٘

 ج تيتَٕ يف املَاد بعد أٌ تتضالب يف اليداع الغْكٕ

 ب تيتَٕ يف الباح٘ اذتضٔ٘ ادتضنٔ٘ األّلٔ٘ بعد أٌ تتضالب يف البضل٘ الضٔضأٜ٘

 د تيتَٕ يف الباح٘ اذتضٔ٘ ادتضنٔ٘ األّلٔ٘ بعد أٌ تتضالب يف اليداع الغْكٕ

 . ْٖالعكدٗ اذتلشّىٔ٘ حت:  

 أ أجضاو ارتالٓا اذتضٔ٘ الضنعٔ٘ ب أجضاو العضبْىات التاجٔ٘

 ج أجضاو عضبْىات ثيأٜ٘ قطب د أجضاو عضبْىات متعددٗ الكطبٔ٘

 . ٕعداحيتْٖ الْطاٛ علٙ كل مما ٓل: 

 أ مزاكش ّدٓ٘ ب مزاكش ىعري ّدٓ٘ ج غدد صنآّ٘ د أجضاو عضبْىات مفزسٗ هلزمْىات  

 .تْلٔد حال٘ تيبُٔ يف العضبْىات ثيأٜ٘ الكطب أثياٛ عنل العضٕ صببُإ ٌ : 

 أ تْقف حتزر الػلْتامات ب حتزر الػلْتامات ج cGMPّجْد  د ٔحكل ما صبل صخ

 .مكْى٘ مً ىضٔج عاو حيْٖ خالٓا صباغٔ٘ ّأّعٔ٘ دمْٓ٘ مػذٓ٘ للعضٕ ّاملدارٓط :  

 أ الْرٓك٘ الضباغٔ٘ ب الْرٓك٘ العضبٔ٘ ج املغٔنٔ٘ د الغبكٔ٘

 .ّظٔف٘ ٍزمٌْ الـACTH:  

 أ ٓيعه قغز الكعز إلفزاس ٍزمْىاتَا ب ٓيغط قغز الكعز إلفزاس ٍزمْىاتَا

 ج ٓيغط لب الكعز إلفزاس ٍزمْىاتَا د ٔحكل ما صبل صخ

 .رصْل أّل(ٕبزّتني -اٌ الرتتٔب التالG-ٌْميجل آلٔ٘ عنل ٍزم) ٕرصْل ثاى : 

 أ الكْرتٔشّل ب اهلزمْىات ادتيضٔ٘ ج التريّكضني د الدّبامني

 .أحد اهلزمْىات التالٔ٘ مضؤّل عً تجبٔط منْ البذّر: 

 أ ادتربٓلٔيات ب محض األبضٔضٔك ج الضآتْكٔئيات د األّكضني     

 .ٚتتلكٙ الضٔاالت مً الباحات اذتضٔ٘ ّاذتزكٔ٘ ّالرتابطٔ٘ األخز:  

 أ باح٘ الرتابط أماو ادتبَٔ٘ ب باح٘ الرتابط اذتافٔ٘ ج باح٘ فريىكُ د خالٓا بْركيج

 .( ٕتْلٔد كنٌْ بعد مغبكٕ تجبٔط ٌّ  :( صببIPSPُإ

 أ فتح قيْات التبْٓب الكٔنٔأٜ٘ ارتاص٘ بالكالضْٔو يف الػغاٛ قبل املغبكٕ

 ج حتزر الػلْتامات يف الفالل املغبكٕ

 ب دخْل عْارد الكالضْٔو إىل الػغاٛ بعد املغبكٕ

 د فتح قيْات التبْٓب الكٔنٔأٜ٘ ارتاص٘ بالبْتاصْٔو يف الػغاٛ بعد املغبكٕ

 درجة ( 01: ) األشئلة اآلتيةأجب عً   
 دقق يف الشكل اجملاور ثم ضع املسمى املناسب لكل بنية مشار إليها برقم:أواًل: 
 :حدد موقع كاًل مما يلي :ثاىيًا

. ٗالزكابٔ٘ العغل٘ الغاد              . ٘ٓاألصبػ٘ البضز 

. مضتكبل التريّىني                        . ٘ٔالعضبْىات اذتض 

 لكل مما يلي: واحدة فقطاذكر وظيفة ثالجًا: 
. ٌْمغدات الربّت                      . ٍزمٌْ الـPRL 

.              ٕادتَاس العضيب احملٔط. يف املضتكبل البضزٖ الػلْتامات 



 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي:رابعًا: 

   . تيبُٔ املجاى٘ ّدًٓا.                                                                . ختزٓب تلفٔف اذتضني عيد عدط ما. 

. رش األسٍار غري امللكخ٘ باألّكضٔيات.                                   . تكلط العغلتني الغادتني الطبلٔ٘ ّالزكابٔ٘ معًا. 

 :رّتب ما يليخامصًا: 
.  حدد مْقع التضالب.اللنط ارتغً, العضبْىات اليت تغكل مضلك 

 درجة ( 01مما يلي: )  خلنصة فقطأعط تفصريًا علنيًا    
 . اصتددامًا يف التجارب املدربٓ٘.تعد امليبَات الكَزبأٜ٘ أفغل أىْاع امليبَات ّأكجزٍا 

 .ْٛاختالف تزكٔش األّكضني يف طزيف كْلْٔبتٔل مْعْع بغكل عنْدٖ ّمعزض جاىبًٔا للغ. 

. ٓكتضز ىغْٛ كنْىات العنل يف األلٔاف املػندٗ باليداعني علٙ اختياقات راىفُٔٔ فكط. 

 .٘املضتكبالت اذتضٔ٘ ّاملغابك الكٔنٔأٜ٘ تعد حمْالت للطاق. 

 .٘متتاس امليعكضات بالزتاب. 

 .ٓكٌْ أصزع مً االحضاظ بالطعه اذتلْ ْزاالحضاظ بالطعه امُل.  

 درجة( 12: )قارٌ بني 
.  ٘ٔمً حٔح اذتفريٗ املزكشّٓ٘  الغبكٔ٘ األكجز حمٔط    : .٘ٔاذتضاصٔ٘ اللْى    .حدٗ االبضار 

. مزكب cAMP ٕمزكبّ  يف املضتكبل الغن  cAMP٘ٔمً حٔح : يف اهلزمْىات الربّتٔي  . ٘الْظٔف 

 درجة ( 21: ) الحظ املخطط اآلتي واىقل األرقاو احملددة عليُ إىل ورقة اجابتم ثه أكتب املفاٍيه العلنية املياشبة للل ميَا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  :درجة( 21) :دراشة حالة 

 ّاملطلْب:, (fMRIاملػياطٔضٕ الْظاٜفٕ)اعتند العلناٛ يف حتدٓد ّظاٜف الدماغ علٙ تكئات عدٓدٗ .أٍنَا تكئ٘ الزىني 

 .٘ٔ؟          ما مبدأ عنل ٍذِ التكي 

 . ًقاو الباحجٌْ مبضح ىغاط الدماغ يف أثياٛ اصتناع أعداظ ملْصٔكا ٓضفْىَا باملفزح٘ أّ احملشى٘ .ما اصه البئ٘ املضؤّل٘ ع 

 كل مً اذتشٌ ّالفزح ؟      

 . ِ؟العلناٛ يف ختطٔط الدماغ كَزبأًٜاما املبدأ العلنٕ الذٖ ٓعتند 

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

 بعض ٍرموىات 

 MSH اللورتيسول
 

 
 

 
 

يفرز مً قشر اللظر 
 اشتجابة لـ: 

 

 

 يفرز مً:

  
 

 

مصتقبلُ اليوعي يف: 
 

 

يفرز مً الغدد جارات 
 الدرق

يصبب ارتفاع ضغط 
 الدو


