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  األول علــــــومالاختبار  إجابة
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الطبقة الخارجية للجلد -1

 مةاألد -د البشرة –ج  الطبقة الدهنية  -ب القشرة -أ

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأسفل التي من الجلد  طبقة -2

 رةقشال -د دهنيةلطبقة اال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 طبقة من الجلد تقع اسفل األدمة -3

 القشرة -د طبقة الدهنيةال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 نينطبقة من طبقات الجلد تنتج مادة الميال -4

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  البشرة  -ب القشرة -أ

 مادة كيميائية تكسب الجلد لونة -5

 ينكايالكو -د جينوستيرالا –ج  المايلين  -ب الميالنين -أ

 قلت كمية الميالنين في الجلد كان لونه كلما -6

 غامق ثم فاتح -د ال يتغير –ج  غامق  -ب فاتح -أ

 لجلدلألشعة فوق البنفسجية يصنع امع التعرض  -7

 د -د ج   –ج  ب   -ب أ  -أ

 لجلد درجة حرارة الجسم من خالل إفرازينظم ا -8

 ا سبقم جميع -د العرق –ج  السكر  -ب الدهون -أ

 درعلى االنقباض واالنبساطقا عضو -9

 جميع ما سبق -د المفصل –ج  العظمة  -ب العضلة -أ

 األزرق واالحمر عند اإلصابة بالكدمة يرجع الىظهور اللون  -10

 االستيروجينهرمون  -د نيليصبغ الما –ج  ينصبغ الهيموجلوب  -ب ميالنينصبغ ال -أ

 لكي تبتسم تحتاج الى كم عضلة -11

 53 -د 43   –ج  23  -ب 13 -أ

 نسيج يربط العضالت مع العظام -12

 الجهاز العضلي -د الوتر –ج  المفصل  -ب األربطة -أ

 عضالت األوعية الدموية والقناة الهضمية من العضالت -13

 يكليةاله -د القلبية –ج  الالاردية  -ب األرادية -أ

 العضالت الالإرادية غيرالمخططة -14

 جميع ما سبق -د قلبيةلا –ج  ةيلالهيك  -ب الملساء -أ

 نوع من الخاليا في الشبكية يستجيب للضوء الباهت -15

 القزحية -د القرنية –ج  العصوية  -ب المخروطية -أ
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 نسيج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للضوء -16

 البؤبؤ -د القزحية –ج  الشبكية  -ب القرنية -أ

 لنوعا فعة مناء عضالت الذراع و الكتف يعد مثاال لراثنان -17

 الرابع -د الثالث  –ج  الثاني  -ب ولاأل -أ

 عدد االعصاب الشوكية -18

 زوج 31 -د زوج 12 –ج  31  -ب 12 -أ

 عدد العظام في الشخص البالغ  -19

 404 -د 300أكثر من  –ج  206  -ب 200أقل من  -أ

 تنتج خاليا الدم في -20

 مالعظاع نخا -د العظم االسفنجي –ج  العظم الكثيف  -ب سمحاق العظام -أ

 


