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امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامةسلم تصحیحالجمھوریة العربیة السوریة 
: ساعتان و نصفالمدة ٢٠١٤عام -الثانیةدورة ال( الفرع العلمي )وزارة التربیة

مئة: ثالثالدرجة المادة علم األحیاء

درجة )٥٠أجب عن األسئلة اآلتیة :   ( -أوالً 
)؟ وماذا تعطي 2nوما الجریب الذي یحتوي على المنسلیة البیضیة (.لمرأة؟ (دون شرح )مّم یتألف المبیض لدى ا-١

بانقسامھا المنصف األول؟)2nالخلیة البیضیة األولیة (
موت العصبونات التي تقع في المادة السوداء لجذع الدماغ.-ماذا ینتج من :  أ-٢

إفراز حاثة الریالكسین عند نھایة مدة الحمل .- لبذور.     جنمو البیضة اإلضافیة في مغلفات ا-ب
رتب األوساط الشفافة في العین من األمام إلى الخلف،(دون شرح) ، ومن أین تستمّد الخالیا البصریة غذاءھا؟-٣

أوالً 
درجة٥٠

.لبالأوالقشرة ، ومنطقة داخلیة أویتألف من منطقة محیطیة -١
.االبتدائي)الجریب(

.ولى وكریة قطبیة أn1بیضیة ثانویة)خلیة(تعطي 

ارة الحركیة داء السلس للدیعطل اآلأوھبوط في االیعاز الدوبامیني -أ-٢
الشلل الرعاشيأونباركنسوداءأوركنسونابمرضأو
.اضطراب حركيأو
السویداء.-ب
.ھل عملیة الوالدةیسّ أون االرتفاق العانيیتلی-ج

رتب:-٣
.خلط زجاجي -جسم بلوري-خلط مائي-قرینة شفافة 

األوعیة الدمویة في المشیمیة.أوطبقة المشیمةمن -
: تُحذف الدرجة بعد مكان الغلط بالترتیب.الترتیبمالحظة

٥+٥
٥
٥

٥

٥
٥

٤×٣
٣

١–أوالً 
درجة٢٠

٢–أوالً 
درجة١٥

٣–أوالً 
درجة١٥

درجة )٥٠أجب عن سؤالین فقط من األسئلة اآلتیة : ( –ثانیاً 

بالسمید اإلخصاب عند الجراثیم.   -الحاجز الدماغي الدموي.    ب-لكلٍّ مّما یأتي :         أواحدة اذكر وظیفة -١
. HCGحاثة  -الخالیا البائیة المصوریة.    ھـ-قناة االقتران في السبیروجیرا.    د-ج

مّما یأتي : كلٍّ ّللح العلمي الموافق ما المصط-٢
طریق نقل للسیاالت العصبیة بمادتھا البیضاء وتؤمن التواصل بین نصفي الكرة المخیة و المخیخ.-أ

قیر على استقامة واحدة.بذیرة حبلھا السري قصیر، الكوة والنُ -ب
تبارز منحٍن من مادة سنجابیة في الدماغ یمتد من أرضیة البطین الجانبي.-ج
ع تطور جریبات جدیدة.مادة فعالة تمن- العظمي.     ھـ اثة تعمل على ضبط ارتشاف النسیج ح-د

)          GHمستقبل حاثة النمو (-نكا.       جیرباحة ف-قناة سیلفیوس.      ب-موقع كالً مما یأتي : أبدقةحدد -٣
لدبقیة الظھریة السیسائیة.الخالیا ا-ھـالعروس األنثویة في بذیرة الصنوبر .      -د
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ثانیاً 
درجة٥٠

یمنع وصول المواد الخطرة التي قد تأتي : الحاجز الدماغي الدموي -أ)١
.الدماغ)لخالیا(نظم البیئة الداخلیة ) أو یُ إلى الدماغ(مع الدم 

على تشكیل قناة یعملأویحث: بالسمید اإلخصاب عند الجراثیم-ب
یحث على تشكیل قناة اقتران أولمانحة والمتقبلةبین الخلیة ااقتران 

عند التزاوج.
قناة االقتران في السبیروجیرا: انتقال محتوى كل خلیة ألحد -ج

الخلیة المقابلة من الخیط اآلخر إلىالخیوط ( عروس ذكریة) 
.( عروس انثویة)

ام المضادة األجسانتاج أوضدادالیا البائیة المصوریة: انتاج األالخ-د
.انتاج الغلوبیولینات المناعیة أو

دفع الجسم األصفرتأو ر تمنع تراجع الجسم األصف: HCGحاثة -ھـ
ل من تمنع ضمور الجسم األصفر في األشھر األُوَّ أوللقیام بعملھ

.الحمل

.جسر فارول أوالحدبة الحلقیة-أ)٢
.المستقیمة) البذیرة(-ب
.قرن آمونأوحصان البحرأوالحصین-ج
PTH.أوالباراثورمون  -د

.الحاثة الُمھیئة للحملأوالبروجسترون-ھـ

.طین الرابعبالبین البطین الثالث وقناة سیلفیوس: -أ)٣
.باحة فیرنكا: في الباحة الترابطیة الجداریة القفویة الصدغیة-ب
.) الھیولي للخلیة الھدف(الخلیةغشاءو: في مستقبل حاثة النم-ج
.الرحم(بطن ) العروس األنثویة في بذیرة الصنوبر : في –د 
قناة السیساء وبطینات تبطنالخالیا الدبقیة الظھاریة السیسائیة: -ھـ

.الدماغ
اإلجابتینصحح تُ الثالثةفي حال أجاب الطالب على األسئلة مالحظة : 

و یُكتب على اإلجابة الثالثة  زائد . ي ورقة اإلجابة ففقطنتیاألولی

٥

٥

٥

٥

٥

٥
٥
٥
٥
٥

٥
٥
٥
٥
٥

١–ثانیاً 
درجة ٢٥

٢–ثانیاً 
درجة٢٥

٣–ثانیاً 
درجة  ٢٥

درجة ) ٥٠أجب عن السؤالین اآلتیین : ( –ثالثاً 

المحددة على الشكل المجاور  اكتب على ورقة اإلجابة األرقام -١
مع المسمى المناسب لكٍل منھا .

اختر اإلجابة الصحیحة لكلٍّ مما یأتي و انقلھا إلى ورقة إجابتك :- ٢
مواد التنسیق النباتیة مسؤولة عن تنشیط األزھار :إحدى-١

حمض األبسیسیك .-داألوكسینات.     -جـ السایتوكینینات.  -بالجبریلینات .          -أ
یتمكن المنبھ دونھ من االستجابة مھما بلغت شدتھ:الزمن -٢

زمن االمتناع.-دزمن االستنفاد.   -الكروناكسي.       جـ - الزمن المفید األساسي .              ب-أ
لھد دور في اإلحساس باللمس : لیسھذه المستقبالت إحدى-٣

ر. نسجسیمات مای-دجسیم باشیني.      -جـ أقراص میركل.    -.   بة في البشرةنھایات عصبیة حرّ -أ



٤صحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)٢٠١٤لعام الثانیةبالدورة االمتحانیة خاصالعلميالفرع :الثانویة العامةعلم األحیاء(مادة 

درجة ) ٥٠( أعط تفسیراً علمیاً لخمس مّما یأتي :–رابعاً 
تعّد الخصیة غّدة ذات إفراز مضاعف.-٢الخالیا التالفة.       بتنقیة اللمف من الجراثیم وتسھم العقد اللمفیة -١
.بذرة الفاصولیاء عدیمة السویداء-٤التشابھ في أجنة الفقاریات في المراحل المبكرة للتشكل الجنیني.   -٣
تمایزة الناتجة عن تكاثر حبة الطلع الفتیة بمركب الكولشیسین.تعالج الكتلة الخلویة غیر الم-٥
استعصاء بعض أنواع الجراثیم على بعض الفیروسات.-٦

رابعاً 

درجة ٥٠

ألن عدد األوعیة التي تنقل اللمف إلى العقد اللمفیة أكثر من تلك التي -١
تخرج منھا.

بھا في الدم مباشرة ألنھا تقوم بافراز الحاثات الجنسیة الذكریة وتلقي -٢

(فھي غدة ذات افراز داخلي) وتنتج النطاف وتلقي بھا في القنوات الناقلة 

( فھي ذات افراز خارجي) .

یعود ذلك إلى وجود جزء أودلیل على أنھا انطلقت من سلف مشترك-٣
. یحمل مورثات نفسھاDNAالـ مشترك من 

یقوم بھضم ) األخیرة في مراحل تكونھ (الجنین النباتيأوألن الرشیم-٤
.استھالك السویداءأوالسویداء

.2nلتصبح الصیغة الصبغیة لخالیاھا أومضاعفة الصیغة الصبغیة -٥

مستقبالت خاصة أونوعیة تمستقبالأووجود نقاط استقبال نوعیةمدلع-٦
( لجدار او لغالف ) الجرثوم. السطح الخارجي على 

مسة األَُولفاسیر الستة یُكتفى بالخإذا أجاب الطالب على التمالحظة : 
و یُكتب على األخیر زائد . في ورقة اإلجابة فقط 

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

رابعاً 

درجة٥٠

:درجة) ٥٠حل المسألة الوراثیة اآلتیة: ( –خامساً 
)، والثانیة ثمارھا صغیرة Fفطر () ال تقاوم الbأجري التھجین بین ساللتین من نبات البندورة األولى ثمارھا كبیرة (

)B) وتقاوم الفطر (f:فحصلنا على جیل أول : ثماره صغیرة ال تقاوم الفطر، المطلوب (
النمط الوراثي ألفراد ما األنماط الوراثیة لألبوین وأعراسھما المحتملة؟  وما - ٢ما نمط الھجونة للصفتین معاً ؟   -١

ما األنماط الوراثیة للجیل الثاني -٤ما األعراس المحتملة للجیل األول ؟    -٣؟    الجیل األول للصفتین معاً 
بالصیغة العامة؟ وما األنماط الظاھریة الموافقة لھا؟

ثالثاً 
درجة٥٠

الطبقة أوالطبقات–٣،  الطبقة اآللیة–٢، البشرة-١: المسمیات-١
خالیا مولدة أوحبات الطلعل( مولدة) أم خلیةأوخالیا-٤،المغذیة

.الصغیرة أولألبواغ الدقیقة 

اختر اإلجابة الصحیحة :-٢
.)ـج( أومن االستنفاد ز-٢)  ، أ( أوالجبریلینات-١
) .ـج( أوجسیم باشیني-٣

٤×٥

٣×١٠

١–ثالثاً 
درجة٢٠

٢–ثالثاً 
درجة٣٠
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درجة )٥٠( أجب عن السؤالین اآلتیین : –سادساً 
في عنب السكر ظھر المخطط البیاني مستویاتیُ -١

) أحدھما سلیم و اآلخر ٢، ١(الدم في شخصین 
مصاب بالسكري، المطلوب:

أّي الشخصین مصاب بالسكري؟ أعِط الدلیل -أ
على إجابتك.من المخطط

نتج یُ ما الدلیل على أن كلٍّ منھما-ب
.األنسولین

العدد .-السیالة   جھة نقل-لھیولیة والمحوار من حیث :  القطر  قارن بین االستطاالت ا-٢

خامساً 
درجة٥٠

.رجحان تام  -١
صغیرة تقاوم×   كبیرة ال تقاوم   -٢

FF:النمط الوراثي لألبوین bb    ×ff BB

1:احتمال أعراس األبوین
1

Fb  ×1
1

fB

1النمط الوراثي للجیل األول:
1

Ff Bb

:المحتملة للجیل األولاألعراس-٣
1 1 1 1
4 4 4 4

FB fB Fb fb  

األنماط الوراثیة واألنماط الظاھریة للجیل الثاني:-٤
)F B  (

 )F bb  (
 )ff B   (

 )ff bb   (
صغیرة ال تقاوم  ،  كبیرة ال تقاوم   ،  صغیرة  تقاوم   ،   كبیرة تقاوم

: مالحظات خامساً 
تابة احتمال أعراس الجیل األول .ُتحذف درجة واحدة لكل غلط في ك-
درجات) لمرة ٣المسألة ُتحذف (تإذا غّیر الطالب في رموز آلیال-

واحدة.

٣

٦=٢×٣

٦=٢×٣

٣

١٢=٤×٣

١٢=٤×٣

٨=٤×٢
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: ن بالنسبة للمكفوفی

وفق اآلتي : المخطط البیانيتوزع درجة الرسم و درجة 

الدرجة النھائیة للسؤال تصبح و) درجة٢٨(١-بحیث تصبح درجة السؤال أوالً ١–للسؤال أوالً )درجات٨(تضاف 
). درجة٥٨(األول

). درجة٧٠( الرابعل وتصبح الدرجة النھائیة للسؤارابعاً للسؤال )درجة٢٠( تضاف 

). درجة٤٢وتصبح الدرجة النھائیة للسؤال السادس  (، المقارنة ٢–السادسللسؤال )درجة١٢( تضاف

). درجة٣٠تصبح الدرجة النھائیة للسؤال الثالث  (

=========================

–انتـــــــھـى الســــــــــــــــلم-

سادساً 
درجة٥٠

یظھر:-١
صباحاً وظھراً سكر العنبالدلیل : ارتفاع نسبة ، و) ١الشخص رقم (-أ

تعود لوضعھا الطبیعي.ال و
.بعد ارتفاعھسكر العنبنسبةانخفاض -ب

:المقارنة -٢

جھة نقل القطر
السیالة

العدد

االستطاالت :

یتناقص 
باالبتعاد عن 

.الخلیة جسم 
تبدأ ثخینة أو

ثم تستدق.

باتجاه جسم 
الخلیة

یختلف 
باختالف 

الخالیا العصبیة 
متعددة علىأو

األغلب.

بعیداً عن جسم ثابتالمحوار :
مفردالخلیة .

٥+ ٥

١٠

٦×٥

١-سادساً 
درجة٢٠

٢-سادساً 
درجة٣٠


