
 

 

 

 درجة ) 12الموضوعیة (  األسئلة-:أوالً 
  

 درجات )3=  1×  3( -:  اختر اإلجابة الصحیحة واألفضل في كل مما یلي  –أ  -السؤال األول :
 

 االنعكاسیة ھو الجھاز : ةالالإرادیالجھاز العصبي المسئول عن األفعال  -1

   نظیر السمبثاوي  -د         السمبثاوي   -ج       المركزي    -ب                 الجسمي -أ

 في كل مما یلي ما عدا  : یستقبل المخیخ الرسائل العصبیة من جمیع المراكز الموجوده -2

 الحبل الشوكي  -د     النخاع المستطیل  -ج               الجلد -ب            المخ -أ

 العقاقیر التي تؤثر في اإلدراك الحسي للجھاز العصبي المركزي تسمى : -3

 المنشطات -د                المنبھات   -ج       المھبطات  -ب        المواد المھلوسة -أ

 
 

لكل عبارة من  غیر الصحیحة أمام العبارة (×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (  -ب
  درجات )3=  1×  3(  العبارات التالیة

 
        )     (                      . ال توصل غشاء الخلیة إلى عتبة الجھد تولد جھد العمل ةأي إثار – 1
المنبھ ھو تبدل في الوسط الخارجي أو الداخلي بسرعة تكفي لحدوث االستثارة وبالتالي تولید  – 2

 )     (                                                                                   .استجابة مالئمة لھ 
   )       (      ھي غالف شفاف ذو محیط دائري یغلف مقدمة كرة العین .القرنیة الشفافة    –3

 

 

 

 ساعةالزمن :         وزارة الرتبية                                                                   

 اجملال الدراسي : األحياء                                           التوجيه العام للعلوم                      

 أوراق ) 5عدد األوراق : (                                                           امتحان جترييب             

 للصف الثاني عشر علمي األوىلامتحان الفرتة 
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 درجات )3=  1×  3( : اكتب المصطلح العلمي الدال علیة العبارات التالیة -أ-: يالسؤال الثان

 ) ......................(          استجابة ال إرادیة لمنبھ ما                                   -1    

 ) ......................(      تجمعات من الخالیا العصبیة                                   -2

 ) ......................(     ةاالستطالة الطویلة للخلیة العصبیة وما یحیط بھا من أغلف -3

 
 -عن المطلوب : أجبأدرس األشكال التالیة ثم   -ب     

 درجات )3=  1×  3(   
  ) :  أوالً:(   

 الرسم المقابل یوضح تركیب الدماغ والمطلوب :

 ......................) إلى 1یشیر الرقم ( -

 ......................إلى  )3یشیر الرقم ( -

 

  ) :   ثانیاً :( 
 العصبيالرسم المقابل یوضح أنواع خالیا الجھاز  -

 ) یشیر 1الرقم (السھم  والمطلوب 

  ......................إلى 

 ......................) یشیر إلى 2رقم (والسھم 

 
  ) :  ثالثاً :(   

 الرسم المقابل یوضح أغشیھ السحایا التي       

 تحیط بالجھاز العصبي المركزي والمطلوب :

 ......................) یشیر إلى 1الرقم (السھم       

 ......................) یشیر إلى2رقم (والسھم  
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 درجة ) 20(  المقالیة األسئلة-ثانیا:
 ) درجات 6=  2×  3(  -علل لما یأتي تعلیالً علمیاً صحیحاً : -أ  -السؤال الثالث :

 یستخدم الجھاز العصبي الذاتي خلیتین عصبیتین حركیتین بدال من خلیھ عصبیھ واحدة. -1

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 یوصف الجھاز العصبي في الھیدرا بالبساطة  . -2

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 . ATPمضخة الصودیوم والبوتاسیوم تحتاج إلى طاقة  -3

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 ) درجات 4=  1×  4قارن بین كل زوج من األزواج اآلتیة (  -ج

   األم الحنون الجافیةاألم  وجھ المقارنة

 الوظیفة
.................................. 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

   الجھاز نظیر السمبثاوي الجھاز السمبثاوي وجھ المقارنة

 الوظیفة
.................................. 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

 الماریجوانا الكوكایین وجھ المقارنة

 األضرار
.................................. 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

 الخلط المائي الخلط الزجاجي وجھ المقارنة

 ةاألھمی
.................................. 
.................................. 

.................................. 

.................................. 
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 )  درجات  4= 2×2(  : ـ ما أھمیة   -أ  -السؤال الرابع :

 ز العصبي :ااألعصاب المختلطة في الجھ -1
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 المخ  : -2
 .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 درجات )3=  1×  3( عدد كال مما یلي :  -ب

 عند ارتباط االستیل كولین بمستقبل غشائي : -1

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 من السائل الدماغي الشوكي :    خلو الحیز تحت العنكبوتي -2

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 تلف ساق الدماغ من جراء حادث  : -3

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 درجات )3=  1×  3(  -ادرس األشكال التالیة ثم أجب عن المطلوب : -ج

  

 الشكل الذي أمامك یوضح تركیب عین اإلنسان : -1

   

.............................تبدأ عملیة تمركز الضوء عند   
...................یسمى الغطاء الخارجي لكرة العین ب  

 

 
 

4 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

   الشكل الذي أمامك یوضح تركیب األذن :  -2
 

: من نوععن السمع وحفظ التوازن  ةالمستقبالت المسئول  
............................ ..............................  

 یوجد السائل الذي تتولد فیھ اھتزازات تسببھا
.............................في  الصوتیةموجات ال   

 

 

 

                                    

الرسم الذي أمامك یمثل جھد العمل : -3  
)1تحدث المرحلة الممثلة بالرقم (  

.............................نتیجة فتح قنوات    
.............................بینما تفتح قنوات  

) مما یؤدي إلى عودة 2في المرحلة رقم (
االستقطاب                                              

                                                          
 

     

 
 
 

 

 انتهت األسئلة مع تمن�اتنا �النجاح ،،،،،،،
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	السؤال الثالث :-  أ- علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً :- ( 3 × 2 = 6 درجات )
	ج- قارن بين كل زوج من الأزواج الآتية ( 4 × 1 = 4 درجات )

