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 ثانيال علــــــومالاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الغشاء الصلب الذي يغلف العظام -1

 نخاع العظام –ج  العظم االسفنجي –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 العظم الذي يحتوي على مسامات تجعله خفيفا   -2

 نخاع العظام –ج  سفنجيالعظم اال –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 لونه النخاع الذي ينتج خاليا الدم يكون -3

 بيضأ -د أزرق –ج  أصفر  -ب أحمر -أ

 طبقة ناعمة لزجة سميكة تغلف أطراف العظام -4

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مكان التقاء عظمتين أو أكثر -5

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه -6

 الشجيرات العصبية -د العصبية النبضات –ج  شق التشابكي لا  -ب السيال العصبي -أ

 مفصل فيه دوران عظم داخلي تجويف في عظم ثابت -7

 انزالقي -د ويكر –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 يعد مفصل الكتف و الحوض)الرجل( مفصال -8

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 مفصل فيه ينزلق عظم فوق عظم آخر -9

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 العصبونات التي تستقبل المعلومات وترسلها للدماغ أو الحبل الشوكي -10

 األلياف العصبية -د الحسية –ج  المحركة  -ب الموصلة -أ

 طبقة من طبقات الجلد عبارة عن خاليا ميته -11

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

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأعلى من الطبقة التي طبقة من طبقات الجلد  -12

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

 ن الزائدةدهوتخزن فيها الالتي طبقة أعلى ال من الجلد طبقة -13

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

 أكبر أعضاء الجسم  -14

 الجلد -د الكبد –ج  األمعاء الدقيقة  -ب البنكرياس -أ

 حمي الجلد من االشعةمادة كيميائية تنتج من خاليا البشرة وت -15

 األدينين -د الميالنين –ج  ستيروجيناال  -ب المايلين -أ
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 المع و األلوانلخاليا في الشبكية يستجيب للضوء النوع من ا -16

 القزحية -د القرنية –ج  المخروطية  -ب العصوية -أ

 من وظائف الجلد -17

 جميع ما سبق -د صنع فيتامين د –ج  االستجابة  -ب الحماية -أ

 لفيتامينتصنع الخاليا ا طبقة الجلد أي في -18

 نيةهالطبقة الد -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 لد/تحت الجلد يسمىموية في الجتحطم األوعية الد -19

 زراعة الجلد -د الخدوش –ج  الكدوم  -ب الجروح -أ

 الجهاز المسئول عن تحريك الجسم -20

 الجهاز العضلي -د از الهضميالجه –ج  الجهاز الهيكلي  -ب الجهاز الدوري -أ

 


