
 

 

 

 درجة ) 12الموضوعیة (  األسئلة-:أوالً 
  

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

 .....الوحدة التركیبیة للجھاز العصبي  – 1
  ب ) الخلیة العصبیةالخلیة الدھنیة                                     ( )  أ( 

 ( د ) الخلیة الجذعیة     ( ج ) الخلیة اللمفیة                                 
 
 .....الإرادیة في الجسم  استجابات  عدةجھاز عصبي یضبط  -2

 ( ب) طرفي     ( أ ) جسمي                     
   ( د ) مركزي                          ج )   ذاتي( 
 
 .....مرض یفسد فیھ نسیج الدماغ ویفقد المصابون الذاكرة ویصبحون في حالة توھان  -3

 ( ب) شلل األطفال            ( أ ) مرض التصلب المتعدد             
 الزھایمر( د )        ( ج ) االرتجاج                                 

 
لكل عبارة من  غیر الصحیحة أمام العبارة (×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (  -ب

  درجات )3=  1×  3(  العبارات التالیة
 

  )   .....(    .االختالف في كثافة االیونات علي جانبي غشاء الخلیة أحد أسباب جھد الراحة  – 1
   األكسجینالدمویة تتأثر بضغط الدم ومستوي  واألوعیة األحشاءالمستقبالت الداخلیة توجد في  – 2

                                                                                                         ).....      (                                     
     )   .....  (           الشمیة .         التذوق بواسطة المستقبالت  إحساسات اإلنسانیكتشف   –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

                                                                .المرنة  األلیافالمغلفة للجھاز العصبي المركزي  یتكون من ألیاف الكوالجین وبعض  األغشیةأحد   -1

                                                                                    )     ....................(  

 )....................     (                                        .   لمنبھ ما إرادیةاستجابة ال  -2
   )....................     (            .القدرة علي مالحظة األشیاء بالنظر إلیھا وتفسیرھا  -3
 
 درجات )3=  1×  3(   -عن المطلوب : أجبأدرس األشكال التالیة ثم   -ب     

 -أمامك رسم یوضح انتقال السیال العصبي في الخلیة العصبیة : -1
   وضح اتجاه السیال العصبي علي الرسم 

 ....................   ) یشیر إلي 1السھم ( 
 

 

 

   -رسم یوضح جھد العمل : أمامك
 ) یشیر إلي مرحلة  1السھم (

   .................... 
 ) یشیر إلي مرحلة  2السھم ( 

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

 
 
 

  أمامك رسم یوضح تركیب الدماغ 
 ....................   ) یشیر إلي  1م (السھ

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

 .یوصف الجھاز العصبي في الھیدرا بالبساطة  -1
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 .الشوكي باللون األبیض  لحبلتبدو المنطقة الخارجیة من ا -2
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 .یرتبط الناقل العصبي االستیل كولین بالمستقبل الغشائي في حالة المشتبك المنبھ  -3

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

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

   الحركیةالخالیا العصبیة    الخالیا العصبیة الحسیة وجھ المقارنة

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

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

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

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

   الصودیومأیونات     بوتاسیومالأیونات  وجھ المقارنة
حركتھا عبر الغشاء 

الخلوي أثناء 
 االستقطاب

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

   المخیخ   ساق الدماغ وجھ المقارنة

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

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

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

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

 الجھاز نظیر السمبثاوي الجھاز السمبثاوي وجھ المقارنة

 ..................................... ..................................... تأثیره علي اللعاب
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 )  درجات  4= 2×2(  : ـ  كل من  ما أھمیة  -أ  -السؤال الرابع :

 الجھاز العصبي السمبثاوي  -1

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

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

 المستقبالت الشمیة  -2

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

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

 .أنواع خالیا الغراء العصبي   -1

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

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

 الفصوص األربعة المكونة للمخ  . -2

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

 .الحسي للجھاز العصبي  اإلدراكالعقاقیر التي تؤثر في  -3

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

 

 -ادرس األشكال التالیة ثم أجب عن المطلوب : -ج

 درجات )3=  1×  3(  

أمامك رسم یوضح مراحل انتقال الرسائل العصبیة عبر المشتبك  -1
 الكیمیائي

  ماذا یحدث للحویصلة المشتبكیة بعد زوال االستقطاب  أ)

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

  عدد أنواع النواقل العصبیة في المشتبكات الكیمیائیة ب)

....................................................  
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   أمامك رسم یوضح القوس االنعكاسیة  -2

 .ما المقصود بالقوس االنعكاسیة 

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

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

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

 

 

 

 

  -: األذنأمامك رسم یوضح تركیب  -3

 .الخارجیة   األذنما وظیفة  -

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

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

بالقنوات نصف ما وظیفة الخالیا المشعرة  -
 . الدائریة

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

 
 

 
 

 

 األسئلة مع تمن�اتنا �النجاح ،،،،،،،انتهت 

 الرابع درجة السؤال
 

10 

5 
 

WWW.KweduFiles.Com


	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 )

