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المعامل1:
مدة االوجاز :ساعت واحدة

يادج عهىو انحياج واالرض
1
2

انًىظىع
انتًريٍ األولَ 8( :قط)
 ٍِ -1تٍِ االقتطاحاخ اىتاىٍح اختر اإلخاتح انصحيحح)ُ4( :
( اؼتعَو اىحطوف أ -ب خ -د واألضقاً)2-1
ب -اندو اغ هى)ُ1(:
أ -يتكىٌ اندهاز انعصثي يٍ)ُ1( :
 -1اىَرٍد واىثصيح اىػيؼائٍح واألعصاب.
 -1اىٌ خ و اىْراع أىشىمً واألعصاب.
 - 2اىَد واىَرٍد واىثصيح اىػيؼائٍح
 -2اىسٍاغ واىْراع أىشىمً واألعصاب.
خ -خخييس انععهح انهيكهيح بُ1(:
 - 1ذاصٍتٍِ هَا  :اىتهٍٍزٍح واىقيىصٍح
 - 2حالث ذاصٍاخ هً :اىتهٍٍزٍح
واىقيىصٍح واىَطوّح

ج -يتكىٌ انُسيح انعطني يٍ )ُ1( :
 - 1عسج أىٍاف ععيٍح وؾعٌطاخ زً وٌح وأىٍاف
عصثٍح.
 ٍِ -2عسج أىٍاف ععيٍح وأىٍاف عصثٍح وذالٌا
وحٍسج اىْىاج.

 -2اَقم انُص عيى وضقح تحطٌطك وأتًًه تاؼتعَاه انًصطهحاخ انتانيح)ُ4( :
يُاعح طثيعيح -تانثهعًح -اندراثيى  -نتكاثرها -اَتفاخها -انتهاتا يحهيا  -احًرار -نتثتهعها.
عْسٍا ٌصاب اىزيس تزطس أو وذع ،تتؽطب ............إىى زاذو اىزؽٌ حٍج تزس اىظطوف اىَالئَح .............وٌْتذ عِ
شىل .................اىَْطقح اىَزطوحح وٌَ ................خو  ....................شاهسا عيى اؼتزاتح  ................تتزيى فً
تصسي اىنطٌاخ اىسٍىٌح اىثٍعاء ىيزطاحٌٍ  ............وتؽَى هصٓ اىظاهطج................
انتًريٍ انثاَيَ 5 ( :قط)
ىَعطفح تعط آىٍاخ اىْشاغ اإلضازي عْس اإلّؽاُ ّقتطس اىَعطٍاخ اىتاىٍح:
ٌْتظط حاضغ ٍطٍى مطج اىقسً قسفح ٍِ ضرو العة ىفطٌق اىرصٌ  .اىنطج تصو
اىثصط) اىصي ٌقىً تاىتقاغ اىنطج ( اّزاظ حطمح).
تَخو انىثيقحٍ 1رتيف األّشطح اىَطتثطح تاىزهاظ اهعصثً ىحاضغ اىَطٍى.
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إىى حاضغ اىَطٍى( إهارح عِ ططٌق
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ٍؽتعٍْا تَعطٍاخ انىثيقح1و تَنتؽثاتل اىَعطفٍح:
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مخ
(مركس عصبي)

 -1حدد اتزآ اىؽٍاىح اىعصثٍح اىحؽٍح
(ٍِ واىى أي ععى))ُ1.25( .
 -2حدد اتزآ اىؽٍاىح اىعصثٍح اىحطمٍح
(ٍِ واىى أي ععى))ُ1.25( .
 -3رتة يعهال إخاتتك األّشطح اىحؽٍح
اىحطمٍح اىىاضزج فً اىْص واىََخيح
عيى اىىحٍقح ٍِ( .1تساٌح اىعَيٍح إىى ّهاٌتها) ()ُ2.5

ألياف
حسيت

عيه
(مستقبل حسي)
الضىء
(مهيج)

ألياف
حركيت

عضلت اليد(مستجيب)
سيالت عصبيت حسيت
سيالت عصبيت حركيت

1
الوثيقة1
انىثيقح

انتًريٍ انثانثَ 7( :قط)
ٌعتثط اىػيزا ٍِ تٍِ اذطط اإلٍطاض اىتً تتؽثة فً اذتالالخ اىزهاظ اىَْاعً ّتٍزح إصاتح اىزػً تحَح  .VIHىفهٌ
مٍفٍح تأحٍط ٓ شا اىَطض عيى اىزهاظ اىَْاعً ،تٌ قٍاغ تطىض تطمٍع مو ٍِ حَح VIHوّؽثح تطمٍع ٍعازاخ األرؽاً ظس
 VIHعْس شرص ٍصاب .
تَخو انىثيقح2اىْتائذ اىٌ سصيح.
ٍؽتعٍْا تاىْص وٍنتؽثاتل:
الكمياث بىحداث اصطالحيت UA
تعطٌفىَطض اىػيزا)ُ1(.
ا
 - 1أعط
A
B
C
 -2كيف ٌتطىض مو ٍِ ٍْحْى  VIHوٍْحْى ٍعازاخ
األرؽاً ظس VIH؟ ()ُ2
مضاداث أجسام ضد VIH
 - 3أعط االؼٌ اىَطاتق ىيَطاحو اىََخيح
تىاؼطح اىحطوف  Aو Bو  Cاىىاضزج
عيى اىىحٍقح ()ُ1.5
 -4كيف تفؽط اىتغٍطاخ اىَالحظح فً مو ٍِ مٍَح
 VIHومٍَح ٍعازاخ أرؽاً ظس  ،VIHذاله اىَطاحو
اىخالث اىؽاىفح اىصمط( Aو Bو)ُ2.5( .) C
حمت VIH

انىثيقح2
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