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 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 

  اإلجابة  ئيباهلل ثم ابد ينيوفقك اهلل استع عزيزتي الطالبة
  ارات التالية :يالسؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخل  

 : الدممن وظائف  1

 أ

نقل األكسجني من 

الرئتني اىل خاليا 

 اجلسم

 ب

اخلاليا  من 2Coنقل 

 ج اىل الرئتني

نقل الفضالت اىل 

 مجيع ماسبق    د الكليتني

 .حيمل االوكسجني من الرئتني اىل خاليا اجلسمخاليا الدم احلمراء بروتني يوجد يف  2

 لفايربينا د اهليموجلوبني ج االنسولني ب اهليماستني أ

 ختثر الدم: مكون من مكونات الدم مسؤول عن 3

 الدم البيضاءخاليا  د الصفائح الدموية ج خاليا الدم احلمراء ب البالزما أ

 .باملستقبل العام على اجسام مضادة لذلك تسمى ال حتتوي فصيلة دم 4

 ABفصيلة دم  د Oفصيلة دم  ج Bفصيلة دم  ب Aفصيلة دم  أ

 .عن اجلسمحتلل املواد الغريبة عبارة عن بروتينات  5

 اخلاليا البائية د االنزميات ج االجسام املضادة ب مولدات الضد أ

 خاليا الدم البيضاء؟ مرض يصيب 6

 يماستنياهل د تصلب الشرايني ج اللوكيميا ب االنيميا أ

 .من اجل وضع العالج املناسب الكتشاف مسببات املرضوضع العامل .......قوانني  7

 لويس د كوخ ج ليسرت ب باستور أ

 وعودته إىل القلب مرة أخرى القلب إىل الرئتني تدفق الدم من 8

 االوعية الدموية د الدورة اجلسمية ج الدورة القلبية ب الدورة الرئوية أ
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 .اوعية دموية يتم بواسطتها تبادل املواد بينها وبني اخلاليا عن طريق خاصية االنتشار 9
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12 
هو حتليل الغذاء بفعل تفاعالت كيميائية تتم مبساعدة األنزميات يف القناة اهلضمية وحتويله إىل جزيئات حبيث 

 .ميكن امتصاصه ونقله اىل خاليا اجلسم

 اهلرمونات د الكيموس ج اهلضم امليكانيكي ب اهلضم الكيميائي أ

13 
املعقدة الرتكيب اىل سكريات بسيطة يسهل على اخلاليا  الكربوهيدرات وجزيئات النشابتحليل .............. يقوم 

 .امتصاصها 

 االمالح املعدنية د االمحاض االمينية ج الكيموس ب األميليز أ
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 االنزميات د االمحاض االمينية ج األميليز ب الكيموس أ

 .متتص املاء من الفضالت وتفرز عليها مادة خماطية لتسهل مرورها اىل خارج اجلسم 15

 الكبد د األمعاء الغليظة ج املستقيم ب األمعاء الدقيقة أ

 التالفة.حيتاج اجلسم اىل .............للنمو وتعويض اخلاليا  16

 الربوتينات د   املاء ج الدهون ب  الكربوهيدرات أ

 وظيفتها اكساب اجللد لونه واحلماية من أشعة الشمس. مادة كيميائية تنتجها خاليا خاصة يف البشرة 17
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 البلعوم د احلنجرة ج القصبة اهلوائية ب احلويصالت اهلوائية أ

 عضلة توجد حتت الرئتني تنقبض وتنبسط لتحريك الغازات إىل داخل اجلسم وخارجه : 20

 الرئتني د القلب ج احلجاب احلاجز ب القفص الصدري أ

 من امراض اجلهاز التنفسي املعدية: 21

 أ
 الربو

 ب
 السل

 ج
 الرشح)الزكام(

 د
 مجيع ماسبق
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 السؤال الثاني : ضعي ) صح ( أمام العبارة الصحيحة و )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة : 

 )         ( .هي خاليا مسؤولة عن حفظ الذاكرة املناعية خاليا الذاكرة البائية 30

 (     )     . التذوق الرئيسية على اللسانت هي مستقبال:الرباعم الذوقية  31

 (     )     .مواد ٌتسرع نشاطات اجلهاز العصيب املركزي  هي : ثبطاتامل 32

 (     )     .الدماغدون تدخل حلبل الشوكي احيدث رد الفعل املنعكس بأمر من  33

 (     )     ثاني.ميكن معرفة جنس اجلنني يف الشهر ال 34

 )         ( .ة هي الغدة اليت تسيطر على معظم النشاطات احليوية يف اجلسمدرقيالغدة ال 35

 )         ( .امليالتونني الذي ينظم معدل النوم واالستيقاظ لدى االنسانالغدة الصنوبرية تنتج هرمون  36

 )         ( اىل حلظة والدته. و مرحلة التطور اليت مير بها اجلننياحلمل ه 37

 ...........العظم احلي عضو يتكون من عدد من األنسجة املختلفة ُيغلف بغشاء صلب ُيسمى  22

 خناع العظم د الغضروف ج السمحاق ب العظم الكثيف أ

 .طبقة ناعمة لزجة مسيكة من األنسجة تغلف أطراف العظام 23

 خناع العظم د الغضروف ج السمحاق ب العظم الكثيف أ

 ة.............بواسط مع العضالت ترتبط العظام  24

 العضالت د االربطة ج الوتر ب الغضروف أ

 تدفع السياالت من الدماغ والنخاع الشوكي إىل العضالت أو الغدد يف مواقعها املختلفة يف اجلسم . .............. 25

 أ
اخللية العصبية 

 احملركة
 ب

اخللية العصبية 

 احلسية
 ج

اخللية العصبية 

 املوصلة
 اخللية البنائية د

 احد أجهزة اجلسم يستجيب للمؤثرات الداخلية واخلارجية يف اجلسم. 26

 اجلهاز العصيب د  اجلهاز اهليكلي ج اجلهاز التنفسي ب اجلهاز اهلضمي أ

 عليه الضوء؟يتجمع أي جزء من العني  27

 القرنية د الشبكية ج البؤبؤ ب العدسات أ

 التالية جزء من األذن الداخلية؟ األجزاءأي  28

 القوقعة د طبلة االذن ج املطرقة ب السندان أ

 أين حتدث عملية االخصاب؟ 29

 الرحم د املهبل ج املبيض ب قناة البيض أ
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