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 الصيفية/ الدورة  2019امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
 (محدودة)وثيقة محمية / 

  1 - 00المبحث : العلوم الحياتية                                                                         مدة االمتحان :           
 اليوم والتاريخ :         جميع الفروع                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 . ( 4( وعلما بأن عدد الصفحات )  5أجب عن األسئلة التالية وعددها )  : مالحظة

  -االول :ال السؤ
 -لتركيب مع الوظيفة :ا الئم(أ

 اللولب . -1

 الجسم المضاد . -2

 المخاريط . -3

 . الخاليا القاتلة الطبيعية -4

 

 -ماوظيفةكلمايلي:(ب

 . الشبكة االندوبالزمية الملساء في الخلية العضلية -1

 الغدد المخاطية في المنطقة الطالئية األنفية . -2

 . نخاع العظم -3

 . مضادات الهيستامين -4

 

 -الدور الذي تقوم به كل من االتية :ما (ج

 يعود العصيون الى مرحلة الراحة .وجود مضخات ايونات الصوديوم بوتاسيوم لكي  -1

 . السائل الزجاجي في العين -2

 . غشاء النافذة الدائرية -3

 . األغشية المخاطية في المناعة الطبيعية -4

 . المفرزة من الخاليا األكولة المشهرةكاينات السايتو -5

 

   -السؤال الثاني : 
 قارن بين كل ما يلي :(أ

 . حقن منع الحمل والكبسوالت التي تزرع تحت الجلد من حيث مدة كل منهما -1

 من االنسجة الى الدم .  Co2أيونات الكربونات الهيدروجينية و أيونات الكلور عند انتقال  -2

 المضادة .بين االستجابة المناعية االولية والثانوية من حيث تركيز االجسام  -3

Aفصيلة الدم  -4
+
ABو   

 -
 . من حيث وجود األجسام المضادة  

 لوبين .المرتبطة بالهيموغ  Co2لوبين و المرتبطة بالهيموغ  O2نسبة  -5
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 المطلوب .    الدوستيرون – انجيوتنسين   –من المواد التي يفرزها الجسم لتنظيم عمل الكلية : رنين  (ب

 ؟ من يفرز انزيم الرنين -1

 من أين يفرز ؟( وII) تنسيناالنجيو الى (Iتنسين )سم االنزيم  الذي يحول االنجيوا ام -2

 ين ؟تنسما اسم العضو الذي يصنع مولد االنجيو -3

 من اين يفرز األلدوستيرون ؟  -4

 ما تأثير افراز األلدوستيرون على حجم البول و تركيزه ؟ -5

 

 -فسر ما يلي :(ج

 التنظيم العصبي ؟يكون تأثير التنظيم الهرموني أطول أمدا من  -1

 ن االستروجين بكميات قليلة في دورة المبيض ؟الحوصلة الناضجة تفرز هرمو -2

 يطلق على نقطة الخروج العصب البصري بالبقعة العمياء ؟ -3

 تتم عملية تبادل الغازات بين الشعيرات الدموية والحويصالت الهوائية بسهولة ؟ -4

 -:السؤال الثالث 
 وضح المقصود بكل من االتية :(أ

 . موغلوبينياله -1

 المواد المسببة للحساسية . -2

 المعقد . -3

 

 اذكر وظائف الكلية ؟(ب

 

 ماهي اليات تثبيط النواقل العصبية ؟(ج

 

 بين عمليات نقل الدم الصحيحة والخاطئة فيما يلي :(د

 المستقبل          

 المتبرع
A

+ 
B

+ 
AB

-
 

B
+ 1 2 3 

AB
- 4 5 6 

O
+ 7 8 9 
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 -:السؤال الرابع 
 -يمثل الشكل المجاور انتقال السيال العصبي على طول محور عصبون غير محاط بالغمد المليني .    المطلوب :(أ

 ما اسم المرحلة التي يمر بها العصبون التي تمثلها   -1

 المنطقة ) أ ، ب ، د ( .

 ماذا يحدث في المنطقة ) ج ( . -2

 ما مقدار جهد الفعل بين داخل العصبون وخارجه في   -3

 المنطقة ) ب (.

 هل يستجيب المنطقة ) أ ( لمنبه جديد )مناسب( ؟ ولماذا ؟ -4

 ماذا سيحدث لو خلت الحويصالت التشابكية من النواقل العصبية ؟ -5

 

 انقل الى دفترك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كامال من البدائل المعطاة  :(ب

تقعمستقبالتالنواقلالعصبيةعلى؟ -1

شاءالعصبونفيمنطقةرانفيير.غ-عشاءالحويصالتالتشابكيةب-أ

.الغشاءقبلالتشابكيللخليةالعصبية-دجـــالغشاءبعدالتشابكيللخليةالعصبية.

(فيطور:FSHتزدادإفرازاتالغدةالنخاميةللهرمونالمنشطللحوصلة) -2

اإلباضة-الحوصلةد-تدفقالطمثج-الجسماألصفرب-أ

؟عضوكورتيفيأذناإلنسانفييوجد -3

القناةالطبلية.-القنواتالهالليةد-القناةالقوقعيةجـ-قناةالدهليزيةب-أ

؟منالشروطالواجبتوافرهافيالموادحتىيتمشمهاانتكونجزيئاتها -4

 متطايرة  -شكل يتناسب مع الخاليا الشمية                       ب -أ

 سائلة -محفزة للخاليا المخاطية إلفراز المخاط              د -جـ

 هيموغلوبينفيحالةاالشباع؟عددجزيئاتاالكسجينالتييستطيعحملهمثالثةجزيئات -5

20-د12-ج8-ب4-أ

أيالمواداآلتيةالترشحمنالكبة: -6

جزيئاتالجلوكوز-ايوناتالبوتاسيومد-الحموضاالمينيةج-بروتيناتالبالزماب-أ

اآلتيةمثاالعلىخطالدفاعالثانيفيجسماإلنسان:يعدأحد -7

الطبقةالمخاطيةالمبطنةللقناةالهضمية-الخالياالقاتلةالطبيعية.ب-أ

إفرازاتالجلد.-دموعالعينيند-ج

مناآلتيةيعدمنطرائقعملالبكتيرياالساكنةطبيعيافيمناعةالجسم:اي -8

ابتالعمسبباتاالمراض-بانتاجموادتقتلالبكتيرياالضارةمباشرة-أ

الدمويةفيمنطقةاالصابةزيادةنفاذيةالشعيرات-دجذبالخاليااألكولةالىمنطقةاالصابة-ج
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أياألعضاءاآلتيةليستمنمكوناتالجهازاللمفاوي: -9

نخاعالعظم-الغدةالزعتريةد-الطحالج-الكبدب-أ

(:Bأحداألشخاصذويفصائلالدماآلتية،يمكنهالتبرعلشخصفصيلةدمه) -10

AB-ب+B-أ
A-ج-

O-د+
-



 عددالخالياالمنويةالثانويةالناتجةمنخليةمنويةامواحدههو؟ -11

4-د3-ج2-ب1-أ



 -: السؤال الخامس
 

 انقل الى دفتر اجابتك اسم الخلية من القائمة )أ( بما يناسبها في القائمة )ب(.

  





 

 

 

 

 

 





 

 





 الىاللقاء................

 )أ(

T القاتلة 

 االكولة الكبيرة

 االفرازات

 القاتلة الطبيعية

 البكتيريا الساكنة طبيعيا

 الخاليا المتعادلة

 )ب(

 توجد في الطحال

 ال تعيش طويال

 نسيج الى اخر تتجول من

 تستنفذ المواد الغذائية المتوافرة

تحتوي على انزيمات تحلل االجسام 

 الغريبة

 تهاجم الخاليا المصابة

 هناك من يؤمن بقدراته رغم عجزه .... وهناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته


