
 
 

 
 

 

 

  انًىظىع                   

( َقط8): انتًريٍ األول  

 

(4ُ ): انصحيححاإلخاتحاختر ٍِ تٍِ االقتطاحاخ اىتاىٍح - 1   

(  2-1د واألضقاً- ب خ- اؼتعَو اىحطوف أ  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4ُ: )انًصطهحاخ انتانيح تاؼتعَاه وأتًًهعيى وضقح تحطٌطك اَقم انُص - 2   

.نتثتهعها- احًرار- انتهاتا يحهيا - اَتفاخها- نتكاثرها- اندراثيى - تانثهعًح- يُاعح طثيعيح  

وٌْتذ عِ ............. إىى زاذو اىزؽٌ حٍج تزس اىظطوف اىَالئَح............  عْسٍا ٌصاب اىزيس تزطس أو وذع،  تتؽطب

تتزيى فً ................ شاهسا عيى اؼتزاتح .................... ٌَخو ................ اىَْطقح اىَزطوحح و................. شىل

................وتؽَى هصٓ اىظاهطج............ تصسي اىنطٌاخ اىسٍىٌح اىثٍعاء  ىيزطاحٌٍ   

 

( َقط5 ): انتًريٍ انثاَي  

:  ّقتطس اىَعطٍاخ اىتاىٍحاإلّؽاُ اإلضازي عْس اىْشاغ آىٍاخىَعطفح تعط 

هارح عِ ططٌق إ ) اىَطٍىحاضغ إىىاىنطج تصو . قسفح  ٍِ ضرو العة ىفطٌق اىرصٌ  ٌْتظط حاضغ ٍطٍى مطج اىقسً

 .(اّزاظ حطمح ) ٌقىً تاىتقاغ اىنطج اىصي (اىثصط

. صثً ىحاضغ اىَطٍىع اهظ اىَطتثطح تاىزهااألّشطح ٍرتيف 1انىثيقح تَخو 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1ُ:)غ هىااندو- ب   

.واألعصابؼائٍح  ي اىَرٍد واىثصيح اىػ- 1    

   ؼائٍحياىَد واىَرٍد واىثصيح اىػ - 2  

(1ُ) :يتكىٌ اندهاز انعصثي يٍ- أ    

.    واألعصاب أىشىمً  اىْراع وخاىٌ- 1       

.واألعصاب أىشىمًاىسٍاغ واىْراع - 2       

    (1ُ: )ني يٍ يتكىٌ انُسيح انعط- ج

 وأىٍافوٌح ًٌطاخ زع ععيٍح وؾأىٍافعسج -  1  

.عصثٍح  

 عصثٍح وذالٌا وأىٍاف ععيٍح أىٍافٍِ عسج - 2  

. اىْىاججوحٍس  

1ُ):ييس انععهح انهيكهيح بخخ- خ  

اىتهٍٍزٍح واىقيىصٍح: ذاصٍتٍِ هَا -   1      

اىتهٍٍزٍح : حالث ذاصٍاخ هً - 2    

 واىقيىصٍح واىَطوّح

 االمتحان الجهىي المىحد لىيل
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: تَنتؽثاتل اىَعطفٍحو1انىثيقحٍؽتعٍْا تَعطٍاخ   

 

  اتزآ اىؽٍاىح اىعصثٍح اىحؽٍححدد- 1

(1.25ُ).   (ٍِ واىى أي ععى)  

  اتزآ اىؽٍاىح اىعصثٍح اىحطمٍححدد- 2

(1.25ُ).  (ٍِ واىى أي ععى)  

   األّشطح اىحؽٍحرتة يعهال إخاتتك- 3

  اىحطمٍح اىىاضزج فً اىْص واىََخيح

(2.5ُ) (ٍِ تساٌح اىعَيٍح إىى ّهاٌتها). 1 عيى اىىحٍقح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( َقط7): انتًريٍ انثانث  

ىفهٌ   VIH.    تحَح ً اىزػإصاتح اىَْاعً ّتٍزح  اىزهاظخال اىتً تتؽثة فً اذتالاإلٍطاض اذططزا ٍِ تٍِ  يٌعتثط اىػ

 ظس األرؽاً وّؽثح تطمٍع ٍعازاخ  VIH  تٌ قٍاغ تطىض تطمٍع مو ٍِ  حَح، اىَْاعًاىزهاظا اىَطض عيى ش ٓتأحٍطمٍفٍح 

VIH  عْس شرص ٍصاب . 

. صيحساىْتائذ اى2ٌانىثيقحتَخو 

:ٍؽتعٍْا تاىْص وٍنتؽثاتل  

(1ُ).زاي ىَطض اىػا تعطٌفأعط - 1  

وٍْحْى ٍعازاخ   VIHمو ٍِ ٍْحْى   ٌتطىضكيف -2

 (2ُ)؟ VIH ظس األرؽاً

 ىيَطاحو اىََخيح  االؼٌ اىَطاتق أعط  -3

اىىاضزج    CوB   وA    تىاؼطح اىحطوف

 (1.5ُ )عيى اىىحٍقح

    تفؽط اىتغٍطاخ اىَالحظح فً مو  ٍِ مٍَح فكي -4

VIH ظس أرؽاًٍعازاخ  ومٍَح VIHذاله اىَطاحو ، 

 (C( .)2.5ُ  وB  وA) اىخالث اىؽاىفح اىصمط
 

 

 مخ
(مركس عصبي)  

 

 الضىء
(مهيج)  

 

1الوثيقة  

 ألياف 

 حركيت

 عيه

(مستقبل حسي)  

ألياف 

 حسيت

(مستجيب)عضلت اليد  

 سيالت عصبيت حسيت

 سيالت عصبيت حركيت

        12       10        8        6        4        2        0  

VIH حمت 

 VIH مضاداث أجسام ضد

C                       B                   A   

 السمه بالسىىاث

 UAالكمياث بىحداث اصطالحيت 
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1انىثيقح  

2انىثيقح  

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




