
 

 (ورقة عنل بالدرس األول )التنسيق الكينيائي() عله األحياء واالرضمادة : يف  ورقة عنل

 (8102 – 8102) الجانوي العلني الجالح
 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: السؤال األول:

 .لٔظ تٔازًا نَسبأًٜا / لٔظ مادٗ دمس٘/  العامل احملسض علٙ الينْ يف اليبات ٓيشل باملاٛ .1

 دعٕ اىتكال األّنطٔيات يف اليبات باالىتكال الكطيب؟ .2

 اضتطال٘ ارتالٓا بتأثري األّنطٔيات غري قابل٘ العهظ؟ .3

 ْٓصف األّنطني بأىُ ذّ تأثري مؤقت. \ٓهٌْ تأثري األّنطٔيات مؤقتًا ٓصّل بعد تأدٓ٘ عنلَا  .4

 ن٘ الطام أّ الهْلْٔبتٔل املعسض داىبًٔا للغْٛ؟تفاّت تسنٔص األّنطني علٙ طسيف ق .5

 احنياٛ الطام أّ الهْلْٔبتٔل حنْ الغْٛ؟ .6

 االجنراب األزعٕ الطالب للطام ّاملْدب للذرز؟ .7

 االجنراب األزعٕ الطالب للطام. \احنياٛ الطام املْعْع أفكًٔا دَ٘ األعلٙ  .8

 املْدب للذرز. االجنراب األزعٕ \احنياٛ ادترز املْعْع أفكًٔا دَ٘ األضفل  .9

 تهٌْ ضسع٘ الينْ ّاالضتطال٘ يف ادتاىب الطفلٕ للطام أنرب مما ٍٕ علُٔ يف ادتاىب العلْٖ بٔينا يف ادترز العهظ؟ .10

 تسش األشٍاز غري امللكش٘ باألّنطٔيات أّ ادتربٓلٔيات الضياعٔ٘؟ .11

 تػهٔل مثاز بدٌّ برّز بػهل طبٔعٕ ننا يف املْش أّ األىاىاع؟ .12

 ّال ضٔنا املعنسٗ ميَا لدزدات سسازٗ ميدفغ٘ "لعنلٔ٘ الرتبٔع" حيسعَا علٙ تهًْٓ االشٍاز؟ أٌ تعسض اليباتات .13

 معادت٘ اليباتات غري ارتاعع٘ لعنلٔ٘ الرتبٔع بادتربٓلٔيات؟ .14

ٌّْ األشٍاز علٙ بعض اليباتات إال بتعسعَا لدزدات سسازٗ ميدفغ٘. .15  ال تته

 فض مً األّنطٔيات قبل شزاعتَا؟تػنظ قْاعد العكل اليباتٔ٘ مبشلْل ذٖ تسنٔص ميد .16

 تعاجل اليباتات مجل البيدّزٗ ّالتفاح ّاالداظ باألّنطٔيات ّادتربٓلٔيات؟ .17

 معادت٘ اليباتات نالبيدّزٗ باألّنطٔيات ّادتربٓلئات ٓؤدٖ إىل تأخري تطاقط أّزاقَا ّمثازٍا؟ .18

 األّنطٔيات الضياعٔ٘؟تسش بعض احملاصٔل مجل دزىات البطاطا عيد ختصٓيَا برتانٔص عالٔ٘ مً  .19

 ٓؤدٖ زش بعض احملاصٔل مجل البطاطا برتانٔص عالٔ٘ مً األّنطٔيات الضياعٔ٘ إىل إطال٘ فرتٗ ضبات الرباعه؟ .20

 اضتدداو األّنطٔيات الضياعٔ٘ ّلٔظ الطبٔعٔ٘ يف إطال٘ مدٗ ختصًٓ بعض احملاصٔل الصزاعٔ٘. .21

 ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية: السؤال الثاني:

ٙ      ّصْل  ـاً علـ ٘ باألّنطـني داىٔب ٘ آغاز مػـسب عع قطع ٕ" ـ ْت ْٜ دو ع "ٍ ٛ ٘ اهلدف ـ سدّخ ختسٓب لألّنطني بتأثري الغْ األّنطني إىل ارتٔل

ـل املعـسض      ْبٔت ْٔل ّ اله ٘ الطام أ ٙ طسيف قن ت تسنٔص األّنطني عل ٔاً للغْٛ ـ تفّا ل داىب ْبٔت ْٔل ّ اله ضطح قطع أشحيت قنُت ـ تعسض الطام أ

ٔاً للغْٛ   ٘              داىب خاصـ ـات الضـياع٘ٔ ـ تعـسض اليباتـاتّ  ٔي ٓل ّ ادترب ٔيات أ ٘ باألّنطـ ٓامـاً عـدٗ ـ زش األشٍـاز غـري امللكشـ ٕ أ عع ىبات بػهل أفك ـّ 

ـا يف الرتب٘ـ ـ عيـدما         ٔيات قبـل شزاعَت ً األّنطـ ٖ تسنٔص ميدفض مـ ل ذ ٘ مبشْل ْاعد العكل اليبأت ٗ ميدفغ٘ ـ غنظ ق َا لدزدات سساز ٗ مي  املعنس

ٔيــات ـ زش بعــض          ٓكــل إىتــاز األّن ٓل ّادترب ٔيات  ٗ باألّنطــ ٘ اليباتــات نالبيــدّز ّالجنــاز مــع اليبــات ـ معادتــ ٔيات يف ميــاطل اتضــال األّزام  طــ

 .٘ ٔيات الضياعٔ ً األّنط ٘ م َا برتانٔص عأل ٓي  احملاصٔل مجل دزىات البطاطا عيد ختص

 ْنٔئيات ـ محض األبطٔطٔو ـ اإلٓتلني.األّنطٔيات ـ ادتربٓلٔيات ـ الطآتما وظيفة كل مما يأتي: السؤال الثالث:

 أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الرابع:

 ٍل ميلو اليبات دَاشًا عضبًٔا؟ نٔف ٓته التيطٔل ّالتيعٔه عيدِ؟ .1

 ما ٍٕ صفات العامل احملسض للينْ يف نْلْٔبتٔل الػْفاٌ؟ .2

 أًٓ تتػهل األّنطٔيات؟ ّنٔف تيتكل؟ .3

 ا بعاملني، ما ٍنا؟ٓتأثس معدل اضتطال٘ ارتالٓا ّمنٍْ .4

مً خالل دزاضتو للدطْط البٔاىٔ٘ يف املدطط اجملاّز اليت تْعح العالق٘  .5

 بني الرتنٔص ّمعدل الينْ:

ْم؟ .1 ّالط ّالرباعه  ّز  ً ادتر ْ يف نل م ِ تسادع معدل الين ٓبدأ عيد  ٖ ٔص الر ً الرتن  بّٔ

ما تأثري الرتنٔص األمجل الضتطال٘ خالٓا الطام علٙ نل مً ادترّز  .2

 ّالرباعه؟



 

 ما آلٔ٘ تأثري األّنطٔيات؟ ّما مضري األّنطٔيات بعد تأدٓ٘ عنلَا؟ ّنٔف ٓته معآسٗ األّنطٔيات؟ .6

 ما دّز األّنطٔيات يف االجنراب الغْٜٕ؟ .7

 نٔف ٓينْ نل مً الطام ّادترز يف ىبات ّعع أفكًٔا عدٗ أٓاو؟ ّنٔف ٓفطس االجنراب األزعٕ الطالب للطام ّاملْدب للذرز؟ .8

 اجملاالت االقتضادٓ٘ ملْاد الينْ اليباتٔ٘؟ما ٍٕ  .9

 ما ٍْ غسط تػهٔل البرّز؟ ّنٔف ميهً اذتضْل علٙ مثاز بال برّز؟ نٔف ميهً حتسٓض التهٌْ البهسٖ صياعًٔا؟ .10

 نٔف ميهً حتسٓض اليباتات غري ارتاعع٘ للرتبٔع علٙ عنلٔ٘ اإلشٍاز. .11

 ؟نٔف ميهً تيػٔط تػهل ادترّز العسعٔ٘ علٙ العكل اليباتٔ٘ .12

 ما املطؤّل عً ثبات األّزام ّالجناز علٙ اليبات؟ ّما الرٖ ٓطبب ضكْط األّزام ّالجناز مً اليبات؟ .13

 نٔف ميهً تأخري تطاقط األّزام ّالجناز؟ .14

 نٔف ميهً شٓادٗ فرتٗ ختصًٓ احملاصٔل الصزاعٔ٘؟ .15

ـ اهلدو األىعٔنٕ لألّنطٔيات ـ اهلدو الغْٜٕ  الهْلْٔبتٔل ـ اآلغاز ـ األّنطٔياتما املقصود بكل مما يأتي: السؤال اخلامس:

 لألّنطٔيات ـ االجنراب الغْٜٕ ـ ادتربٓلٔيات ـ الطآتْنٔئيات ـ األبطٔطٔو ـ اإلٓتلني ـ التهٌْ البهسٖ الطبٔعٕ ـ الرتبٔع.

 (ورقة عنل بالدرس الجاني )جهاز الغدد الصه عند اإلنسان() عله األحياء واالرضورقة عنل يف مادة : 
 (8102 – 8102الجالح الجانوي العلني )

 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: السؤال األول:

 تغسزٍا تْقف اذتٔاٗ خالل أٓاو قلٔل٘.قد ٓيتر عً إشال٘ بعض الػدد الضه أّ  .1

 الػدد الضه حتتْٖ دَاش غْدتٕ متطْز ددا  .2

 الػدد الضه غئ٘ باألّعٔ٘ الدمْٓ٘. .3

 تعد الػدٗ اليدامٔ٘ مً أٍه الػدد الضه. .4

 تعد الػدٗ اليدامٔ٘ أصػس الػدد الضه. .5

 دُ ّاالطساف.ٓؤدٖ شٓادٗ افساش ساث٘ الينْ بعد ضً البلْغ إىل تغده غري متياضل يف ععاو الْ .6

 باذتاث٘ املطَل٘ للْالدٗ. OXTدعٔت ساث٘ األّنطٔتْضني  .7

 تكْو اذتاث٘ املغادٗ لإلبال٘ بغبط تسنٔص املاٛ يف ضْاٜل ادتطه؟ .8

 تطبب اذتاث٘ املغادٗ لإلبال٘ ازتفاع عػط الدو؟ .9

 إىل شٓادٗ ننٔ٘ املاٛ املطسّح مع البْل؟ ADHٓؤدٖ ىكط افساش ال  .10

 اذتاث٘ املغادٗ لإلبال٘ ساثات عضبٔ٘.تطنٙ ساث٘ األّنطٔتْضني ّ .11

 ٓتغاعف ّشٌ الػدٗ اليدامٔ٘ يف مسسل٘ البلْغ ادتيطٕ. .12

الفط األّضط عيد البالػني ـ الفط األّضط عيـد األطفـال ـ  الفـط االمـامٕ مًـ الػـدٗ اليدامٔ٘ـ ـ            ما وظيفة كل مما يأتي: السؤال الثاني:

ـ اذتاث٘ـ املْلـدٗ للشلٔـب      TSHـ اذتاث٘ امليػـط٘ للػـدٗ الدزقٔ٘ـ      ACTHلكػسٗ الهعس  الفط ارتلفٕ مً الػدٗ اليدامٔ٘ ـ اذتاث٘ امليعن٘ 

٘. GH" ـ ساث٘ الينْ PRL"بسّالنتني   ـ األّنطٔتْضني عيد األىجٙ ـ األّنطٔتْضني عيد الرنس ـ اذتاث٘ املغادٗ لإلبال

 ـ املعكد اذتاثٕ الربّتٔين. اذتاثات ما املقصود بكل مما يأتي: السؤال الثالث:

  ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية: السؤال الرابع:

  إشال٘ بعض الػدد الضه أّ تغسزٍا 

  ٗىكط افساش ساث٘ الينْ يف ضً مبهس 

  ٗشٓادٗ افساش ساث٘ الينْ يف ضً مبهس 

 .شٓادٗ افساش ساث٘ الينْ بعد مسسل٘ البلْغ 

 قارن بني: السؤال اخلامس:

التشهه ّالتيطٔل اذتاثٕ عً التشهه ّالتيطٔل العضيب مً سٔح: طبٔع٘ السضاٜل ـ طسٓل ىكلَا ـ ضسعتَا ـ مدٗ التأثري  .1

 ّاالضتذاب٘ ـ مشْلٔ٘ التأثري.  

 الػدد ذات االفساش ارتازدٕ ّالػدد ذات االفساش الداخلٕ مً سٔح: ّدْد الكيْات املفسغ٘ ـ الْضط الرٖ تضب مفسشاتَا فُٔ. .2

 بني الكصام٘ اليدامٔ٘ ّالعنلك٘ اليدامٔ٘ مً سٔح: الطْل ـ الكْٚ العكلٔ٘ ـ الكْٚ التياضلٔ٘ ـ الطبب.قازٌ  .3

 :011تدرب على تسنيات شكل النفرون ص السؤال السادس:



 

 أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال السابع:

 ما املطؤّل عً تيعٔه ّتيطٔل ّظاٜف خالٓا ّأىطذ٘ ّأعغاٛ ادتطه؟ .1

 دطه اإلىطاٌ يف ثالث٘ أىْاع، مإٍ؟ تضيف الػدد يف .2

 ما ٍٕ املعآري الػهلٔ٘ للػدد الضه؟ .3

 تتنتع اذتاثات بضفتني، ما ٍنا؟ .4

 تضيف اذتاثات مً سٔح الطبٔع٘ الهٔنٔأٜ٘ إىل ثالث٘ أىْاع، مإٍ؟ .5

 نٔف تتْادد اذتاثات يف ضْاٜل ادتطه؟ .6

 مع بسّتٔيات بالمسا الدو؟ ما األٍنٔ٘ الفٔصْٓلْدٔ٘ الزتباط اذتاثات .7

  أًٓ تْدد الػدٗ اليدامٔ٘؟ ّمه تتألف؟ .8

 ما ٍٕ اذتاثات اليت ٓفسشٍا الفط األمامٕ مً الػدٗ اليدامٔ٘؟ ّما ّظٔف٘ نل ميَا؟ .9

 ؟ ّنٔف تكْو برلو؟ ّما ٍٕ األىطذ٘ اليت تتأثس بَا؟GHما ّظٔف٘ ساث٘ الينْ  .10

 خيتلف عً مسض الطهسٖ؟ ؟ ّمَبADHما اضه املسض الياتر عً ىكط افساش الـ  .11

 متٙ امٌْ اذتاث٘ فعال٘؟ ّمتٙ تهٌْ غري فعال٘؟ .21

 (ورقة عنل بالدرس الجالح )الغدة الدرقية() عله األحياء واالرضورقة عنل يف مادة : 
 (8102 – 8102الجالح الجانوي العلني )

 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: السؤال األول:

 تعد الػدٗ الدزقٔ٘ مً األعغاٛ الػئ٘ ددًا بالرتّٓ٘ الدمْٓ٘. .1

 تعادل فعالٔ٘ التريّىني ازبع٘ اععاف فعالٔ٘ التريّنطني، تهٌْ فعالٔ٘ التريّنطني ّتأثريِ الفٔصْٓلْدٕ أنجس بطًٝا؟ .2

 أنجس مً اإلىطاٌ؟ تهٌْ الػدد دازات الدزقٔ٘ ىامٔ٘ لدٚ الطْٔز .3

 تهٌْ مطتْٓات املٔالتْىني عالٔ٘ يف فضل الػتاٛ ّميدفغ٘ يف فضل السبٔع. .4

 تتهاثس الػصالٌ ّاملاعص يف الػتاٛ. .5

 تتهاثس بعض الجدٓٔات يف فضل السبٔع. .6

 الػدٗ الضيْبسٓ٘.الػدٗ الدزقٔ٘ ـ الػدد دازات الدزقٔ٘ ـ الػدتاٌ الهعسٓتاٌ ـ   حدد مكان وجود كل مما يأتي: السؤال الثاني:

 ما وظيفة كل مما يأتي: السؤال الثالث:

 ـ التٔنْضني ّالتٔنْبْتني ـ املٔالتْىني. PTHالتريّنطني ّالتريّىني ثالثٕ الْٔد ـ الهالطٔتْىني ـ البازاثْزمٌْ 

الػدٗ الدزقٔ٘ يف ضً مبهسٗ ـ ىكط افساش ساثات الػدٗ الدزقٔ٘  ىكط افساش ساثات ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية؟ السؤال الرابع:

 بعد البلْغ ـ شٓادٗ افساش ساثات الػدٗ الدزقٔ٘ بعد البلْغ ـ ازتفاع مطتْٚ املٔالتْىني عيد املاعص.

لػدٗ الهعسٓ٘ ـ ا 101ظ مكطع يف ىطٔر الػدٗ الدزقٔ٘ـ  101ظ الػدٗ الدزقٔ٘تدزب علٙ تطنٔات األغهال اآلتٔ٘: السؤال اخلامس:

 .105ـ بئ٘ الػدٗ الهعسٓ٘ ظ 102ظ

٘.الكصام٘ الدزقٔ٘ ّالكصام٘ اليدامٔ٘ مً سٔح:  قارن بني: السؤال السادس: ٘ ـ الكْٚ العكلٔ٘ ـ الكْٚ ادتيطٔ  الطبب ـ البئ٘ ـ الضفات الػهٔل

 االضتكالبٔ٘الطبب ـ الْشٌ ـ الفعالٔات الْذم٘ املداطٔ٘ ّمسض )غسٓفص أّ باشدّف( مً سٔح: . 2

 أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال السابع:

 ما ٍٕ أنرب الػدد الضه؟ ّما ٍْ ّشىَا؟ ّنٔف تبدّ الػدٗ الدزقٔ٘ حتت اجملَس؟ ّما ٍٕ اذتاثات اليت تفسشٍا الػدٗ الدزقٔ٘؟ .1

 بتيػٔط الفعالٔات االضتكالبٔ٘؟ ما مضري التريّنطني يف ارتالٓا اهلدف؟ ّنٔف ٓكْو التريّنطني ّالتريّىني .2

 ما ٍٕ أعساض مسض "الْذم٘ املداطٔ٘"؟ ّما ٍٕ اعساض مسض "غسٓفص أّ باشدّف"؟ ّما ضبب تغده الػدٗ الدزقٔ٘؟ .3

 ما اذتاث٘ اليت تفسشٍا الػدد دازات الدزقٔ٘؟ ّما ّظٔفتَا؟ .4

 مه تتألف الػدٗ الهعسٓ٘؟ ّماذا تفسش؟ .5

 ْضٔ٘؟ ّما ّظٔفتَا؟ما اذتاثات اليت تفسشٍا الػدٗ التٔن .6

 ما املكضْد بالػدٗ الضيْبسٓ٘؟ ّأًٓ تْدد؟ ّما اذتاث٘ اليت تفسشٍا؟ ّما ّظٔفتَا؟ ّما أٍه ّظاٜف املٔالتْىني عيد الجدٓٔات؟ .7

االضتكالب ٍْ عنلٔات ٍدو ّبياٛ; فإذا سدخ فسط يف إفساش الػدٗ الدزقٔ٘، ما ىْع العنلٔات االضتكالبٔ٘ اليت حتدخ؟ ّما  .8

 ملسعٔ٘ املسافك٘ لرلو؟األعساض ا

 إذا تعسعت املسأٗ اذتامل لهطْز يف ععامَا، ما اذتاثات اليت تعطٙ هلا لتطسٓع التٝاو الهطْز؟ .9



 

 (ورقة عنل بالدرس الرابع )آليات السيطرة على إفراز الغدد الصه وحاثاتها() عله األحياء واالرضورقة عنل يف مادة : 
 (8102 – 8102الجالح الجانوي العلني )

 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: السؤال األول:

 تفكد الػدٗ اليدامٔ٘ ّظٔفتَا عيد اضتٝضاهلا ّإعادٗ شزاعتَا يف مهاٌ آخس. .1

 ادتٔاش الػػاٛ اهلْٔلٕ للدلٔ٘ اهلدف. تطتطٔع اذتاثات الطترئّٜدٓ٘ .2

 حدد مكان وجود كل مما يأتي: السؤال الثاني:

أىعٔه أدىٔل ضٔهالشـ مطتكبل اذتاثات الربّتٔئ٘ "ساث٘ الينْ" ـ مطتكبل اذتاثات الطترئّٜدٓ٘ "اذتاثات ادتيطٔ٘" ـ مطتكبل 

 خالٓا بٔتا.اذتاثات الدزقٔ٘ "تريّنطني ّتريّىني ثالثٕ الْٔد ـ خالٓا الفا، 

 ما وظيفة كل مما يأتي: السؤال الثالث:

 األىطْلني ـ الػلْناغٌْ.

 ما املقصود بكل مما يأتي: السؤال الرابع:

 التلكٔه السادع الطليب ـ التْاشٌ الداخلٕ "االضتتباب"

  تدرب على تسنيات األشكال اآلتية: السؤال اخلامس:

ـ آلٔ٘ عنل  107ـ آلٔ٘ عنل اذتاثات الطترئّٜدٓ٘ ظ 107ـ آلٔ٘ عنل اذتاثات الربّتٔئ٘ ظ 106ـ املدطط ظ 106الػدٗ اليدامٔ٘ ظ

 .107اذتاثات الدزقٔ٘ ظ

  قارن بني السؤال السادس:

 ّضٔل٘ االزتباط ـ مهاٌ االزتباط ـ اذتاثات.عضيب ّاالزتباط الدمْٖ بني الػدٗ اليدامٔ٘ ّالْطاٛ مً سٔح: لاالزتباط اال .1

 اذتافص )امليبُ( ـ مْقع االفساش ـ الْظٔف٘ ـ اليتٔذ٘. ساثيت األىطْلني ّالػلْناغٌْ مً سٔح: .2

 أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال السابع:

 ٓته االزتباط بني الْطاٛ ّالػدٗ اليدامٔ٘ بطسٓكتني، ما ٍنا؟ .1

دد الضه األخسٚ ّساثاتَا مبطتْٓات خمتلف٘ تتشدد دزد٘ ىػاط الْطاٛ ّالػدٗ اليدامٔ٘ )املطتْٓات العلٔا( بدزد٘ ىػاط الػ .2

 عً طسٓل ىْع ّاسد مً التلكٔه السادع، ما ٍٕ ٍرِ املطتْٓات؟ ّما ىْع التلكٔه السادع؟

 زتب مساسل آلٔ٘ عنل اذتاثات الربّتٔئ٘ "ساث٘ الينْ": .3

 زتب مساسل آلٔ٘ عنل اذتاثات الطترئّٜدٓ٘ "اذتاثات ادتيطٔ٘": .4

 تريّىني ثالثٕ الْٔد": –ات الدزقٔ٘ "تريّنطني زتب مساسل آلٔ٘ عنل اذتاث .5

 يف سال ازتفاع مطتْٚ ضهس العيب يف الدو: نٔف ٓته احملافع٘ علٙ تيعٔه العتب٘ الطهسٓ٘ .6

 يف سال اخنفاض مطتْٚ ضهس العيب يف الدو:نٔف ٓته احملافع٘ علٙ تيعٔه العتب٘ الطهسٓ٘  .7

 مإٍ اذتاثات ذات التأثري املتعانظ؟ .8
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