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  اإلجابة  ابدئيباهلل ثم يني وفقك اهلل استعطالبتي 
 :االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية اري اخت    :السؤال األول 

 اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآلليي ثم ظلل
 

 أي تراكيب يسمح لالسماك بالتحكم في عمق غوصها في البيئة المائية ؟ 1
 الفكوك د الخط الجانبي ج مثانة العوم ب غطاء الخياشيم أ

 
 أي تراكيب الزواحف التالية يوجد فيها حمض البوليك ؟ 2

 المعدة د المجمع ج القلب ب الرئتان أ
 

 أي مما يأتي أقل ارتباطا مع األتزان الداخلي في الثدييات ؟ 3
 المخالب د القلب ج الغدد العرقية ب الكلى أ

 
 وظيفة للعظم ؟ اليعدأي مما يأتي  4

 .تخزين الكالسيوم د حماية األعضاء الداخلية ج الدعم الداخلي ب انتاج فيتامين د أ
 

 ما الذي يعد من خصائص الجهاز العصبي السمبثاوي ؟ 5
يحول الجلوكوز الى  د يبطىء نبض القلب ج يوسع القصبات ب يحفز الهضم أ

 جاليكوجين
 

فمانوع فصيلة الدم التي يمكنن أن تنقنل الينه , في أثناء حادث سير فتطلب األمر نقل دم اليه  Aاذا أصيب شخص فصيلة دمه  2
 ؟

 فقط Oفصيلة  د فقط ABفصيلة  ج Oأو  Aفصيلة  ب Aفصيلة  أ
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 في الجسم وتزود النظام الغذائي باأللياف ؟ ال تهضمأي الكربوهيدرات اآلتية  7
 السيليلوز د الجاليكوجين ج النشا ب السكروز أ

 
 متى تبدأ خلية البويضة في أنثى االنسان باالنقسام المنصف ؟ 8

 خالل دورة الحيض د خالل عملية االباضة ج بداية سن البلوغ ب قبل والدتها  أ
 

 :خط الدفاع األول في الجسم ضد المرض المعدي هو  9
 البلعمة د الجلد ج المضادالجسم  ب الخلية التائية المساعدة أ

 
 يأتي عديم األطراف ؟مما أي  10
 السحلية د السيسيلياء السوداء ج الضفدع ب السلمندر أ

 
 :تنتمي الكلية والمجمع الى الجهاز  11
 التكاثري د الهضمي ج العصبي ب االخراجي أ

 
 أي الثدييات التالية من رتبة الحوتيات ؟ 12
 عجل البحر د الدالفين ج الوحشيالحمار  ب القندس أ

 
 متطابقة ؟ غيرأي المصطلحات اآلتية  13
 المفصل الرزي-الركبة د المفصل الكروي-الكتف ج المفصل المداري-الرسغ ب الدرزات-الجمجمة  أ

 
 ما الجهاز العصبي الذي تسيطر عليه منطقة تحت المهاد في الدماغ ؟ 14
 الذاتي  د الطرفي  ج الحسي ب االرادي أ

 
 أين توجد الصمامات التي تعمل في اتجاه واحد في جهاز الدوران ؟ 15
 خاليا الدم البيضاء  د الشعيرات الدموية  ج األوردة ب الشرايين أ

 
 أي الهرمونات اآلتية تفرزه الخاليا العصبية بدال من جهاز الغدد الصم ؟ 12
المانع الدرار البول  أ

 واألكسيتوسين 
 النورابيفرين واالبينفرين د االنسولين والجلوكاجون ج هرمون النمو والثيروكسين  ب
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 في الذكر ؟أي األجزاء التالية تسهم في افراز نصف حجم السائل المنوي  17
 الوعاء الناقل د غدة البروستات ج الحوصلة المنوية  ب البربخ أ

 
 :تنتج الخاليا الليمفية في  18
 العقد الليمفية د الطحال ج الغدة الزعترية ب نخاع العظم أ

 
 مرتبطا مع أبي ذنيبة ؟ ليسأي مما يأتي  19
 التغذية النباتية د الذيل ج الخياشيم ب الرئات أ

 
 أي الخصائص اآلتية استخدمت في تقسيم الديناصورات الى مجموعتين ؟ 20
 .تركيب عظام الورك أ

 
تركيب الجمجمة  ب

 .والفكوك
أم متغيرة درجة ثابتة  ج

 .الحرارة
آكلة أعشاب أم آكلة  د

 .لحوم
 

 من الثدييات الكيسية ؟ ليسأي الثدييات التالية  21
 الولب د االكيدنا  ج الكنغر  ب األبوسوم أ

 
 جزءا من الهيكل المحوري ؟ ال يعدأي مما يأتي  22
 العمود الفقري د عظم الورك ج األضالع ب الجمجمة أ

 
 يقلل نشاط الدماغ ؟ما الذي  23
 الكحول د الكوكائين ج األدرينالين ب النيكوتين أ

 
 اذا قطع وعاء دموي صغير في يدك فما الذي يؤدي دور المدافع النشط ضد المرض الذي قد يحدث ؟ 24
 خاليا الدم الحمراء  د الصفائح الدموية ج خاليا الدم البيضاء ب البالزما أ

 
 المغذية التالية يبدأ هضمها في المعدة ؟أي أنواع المواد  25
 المعكرونة د شريحة من اللحم  ج قطعة من الحلوى ب األرز أ

 
 :تعرض الخلية التائية المساعدة مولد الضد الخاص بها لمساعدة  22
 الغدة الزعترية د Bالخلية البالزمية  ج النخاع العظمي ب مسبب المرض أ

 
 الهيكلية عندما تتحرك ألياف األكتين في اتجاه منتصف القطعة العضلية ؟ماذا يحدث للعضالت  27
 تتمدد د تنبسط ج تنمو ب تنقبض أ
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 أي وظائف الكلية اآلتية تحفظ الماء في الجسم ؟ 28
 التهوية د الترشيح ج إعادة االمتصاص ب االمتصاص أ

 
 اتزانها المائي ؟أي التراكيب اآلتية تستعمله البرمائيات للمحافظة على  29
 مثانات العوم د الكلى ج أغشية الطبلة ب األغشية الرامشة أ

 
 ما نوع المنقار الذي يحتاج اليه طائر يتغذى على نباتات مائية ؟ 30
 مدبب,رفيع,طويل د حاد ومعقوف ج كبير على شكل مغرفة ب واسع وعريض أ

 
 من خصائص منقار البط ؟ ليسأي مما يأتي  31
كروموسات صغيرة تشبه  د قلب ثالثي الحجرات ج القدرة على وضع البيض ب غشائية أقدام أ

 مالدى الزواحف
 

 ؟ ATPما الذي يحتاج الى  32
انقباض العضالت  ج انبساط العضالت ب انقباض العضالت أ

 وانبساطها 
ال انقباض العضالت وال  د

 .انبساطها 
 

 ما الخاصية المميزة للثدييات ؟ 33
 4قلبها مكون من  ج ثابتة درجة الحرارة ب الشعر أ

 حجرات
 االخصاب الداخلي  د

 
 ؟في الجهاز التنفسي ما الجزء الذي يتحرك الى أسفل عندما تنقبض العضالت  34
 األضالع د البلعوم ج الحجاب الحاجز ب القصبة الهوائية أ

 
 :يحدث االخصاب في الجهاز التناسلي األنثوي في  35
 قناة البيض د الجسم األصفر ج المهبل ب الرحم أ

 
 :تتحلل الكربوهيدرات المعقدة في الجهاز الهضمي الى  32
 نشا د سكريات بسيطة ج حموض دهنية ب حموض أمينية أ

 
 ما التكيف الذي يساعد السمك على عدم االنقالب الجانبي من جانب الى آخر في الماء ؟ 37
 مثانة العوم د القشور الصفائحية ج المزدوجةالزعانف  ب القشور أ
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 أي تكيف يجعل من األسماك مخلوقات مفترسة ؟  38
 الخياشيم د القشور ج الفكوك ب الزعانف المزدوجة أ

 
 أي مصطلح مما يلي ال ينتمي الى المصطلحات األخرى في كل مجموعة مما يأتي ؟ 39
الدم ,االذين, البطين أ

 الدم الغير,المؤكسج
 .مؤكسج

الفضالت ,الكلية ب
حمض ,النيتروجينية

 المجمع,البوليك

األجزاء ,المخ , المخيخ  ج
 النخاع, البصرية 

, البيضة األمنيونية د
, الكلية , المذرق 

 .األمنيون
 

 ما الخاصية التي تميز الخفاش من غيره من الثدييات ؟ 40
 األسنان د الريش ج حدة النظر ب الطيران أ

 
 الحيوانات التالية ثديي مشيمي ؟أي  41
 الحوت د الكنغر ج منقار البط ب الطائر الطنان أ

 
 ما العملية التي تتم داخل خاليا األنسجة في الساقين ؟ 42
 التنفس الداخلي د الحركات التنفسية  ج التنفس الخارجي ب الترشيح أ

 
 متى تشعر األم الحامل بحركة الجنين ؟ 43
الثالثة في األشهر  أ

 األولى
في األشهر الثالثة  ب

 الثانية
 في األشهر الثالثة  ج

 األخيرة
في الشهر األخير   د

 فقط
 

 : يؤدي هرمون االستروجين في أثناء بلوغ االناث الى  44
تغيرات في جسم  أ

 األنثى 
نضج البويضات في  ب

 المبيضين
المنصف  االنقسام ج

 النتاج البويضة
اطالق البويضات  د

 الناضجة
 

 من أين يخرج الدم بعد أن يغادر القلب ؟ 45
 (األورطى ) األبهر  د الوريد الرئوي ج الرئتين ب الشعيرات الدموية أ

 
 :يوجد التواء هنلي في  42
 مجرى البول د محفظة بومان ج الكبة ب األنابيب الكلوية  أ
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 أي مما يأتي من صفات أسماك القرش ؟ 47
هيكل ,الفكوكعديمة  أ

 خط جانبي,غضروفي
هيكل ,عديمة الفكوك ب

 زعانف شعاعية,عظمي
هيكل , فكوك ج

 مثانة عوم ,عظمي
هيكل , فكوك د

 خط جانبي,غضروفي
 

 أي التراكيب التالية تستعمل في الحصول على األكسجين وتنقله الى خاليا الجسم في معظم البرمائيات البالغة ؟ 48
 الخياشيم وجهاز الدوران أ

 المغلق
الخياشيم وجهاز الدوران  ب

 المفتوح
الرئتان وجهاز الدوران  ج

 المغلق
الرئتان وجهاز الدوران  د

 المفتوح
 

 ما نوع العظام التي تصنف على أنها عظام غير منتظمة ؟ 49
 الرسغ  د الفقرات  ج الجمجمة ب الساق أ

 
 ما الغاز الذي تحتاج اليه جميع الخاليا ؟ 50
 األكسجين  د ثاني أكسيد الكربون ج الهيدروجين ب الكبريت أ

               ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 .إذا كانت العبارة خاطئة( ب)إذا كانت العبارة صحيحة و اختر ( أ)اختر :السؤال الثاني 
 .إذا كانت العبارة خاطئة( ب)إذا كانت العبارة صحيحة و ( أ)ظلل في ورقة التصحيح اآللي ثم 

 
العبارة  -أ العبارة م

 صحيحة
العبارة  -ب

 خاطئة
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   .تصنف املعدة من العضالت امللساء 15
   .التشابك العصيب هو فراغ صغري بني حمور خلية عصبية وشجريات خلية عصبية أخرى 15
   .منطقة حتت املهاد بني جذع الدماغ واملخ تقع  15
   .يعترب مرض السل من االمراض اليت تصيب اجلهاز الدوري 15
   .من اهلرمونات الستريويدية هرمون الربوجسرتون 56
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  :السؤال الثالث 
 :قارني بين كل من (( أ ) )
 

 اللوزتان الطحال وجه المقارنة
   الوظيفة(  21) 

 
 االفاعي السحالي وجه المقارنة

 االرجل( 22) 
 

  

 الطيور البرمائيات وجه المقارنة
عدد حجرات ( 23) 

 القلب
  

 
           ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 :اذكري السبب لما يأتي (( ب )) 
 ليس للطيور مثانة بولية ؟_ 24
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 ... من خالل دراستك ألجهزة الجسم في األنسان (( ب )) 
 ؟{{  الجهنننننننننننناز الهضمنننننننننننننننننننننننننننننننني}} وضحي بالرسم وكتابة البيانات كاملة  ( 74)           
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