
مذكرة الصف العاشر- عام
الفصل الدراسي الثالث 

المادة : أحیاء
مراجعة عامة

إعداد المعلمة : ملك الھبیان



14 

 االسئلة :

اوال : اختر االجابة الصحٌحة :

ان تركٌز الجلوكوز فً الدم ٌجب ٌكون حوالً : -2

-200mg/100ml  -100mg/100ml 

50mg/100ml-    -250mg/100ml 

ان المستوى التنظٌمً االول هو : -1

الخلوي -الجزٌئً -

االعضاء - االنسجة -

ان المستوى الجزٌئً ٌشمل الجزٌئات التً اساسها : -7

الهٌدروجٌن -النتروجٌن  -

االكسجٌن - الكربون -

ان مجموعة الخالٌا التً تعمل معا الداء وظٌفة معٌنة هو : -7

النسٌج -الخلٌة  -

الجهاز -العضو  -

هو :وٌوفر اماكن تخزٌن ان النسٌج الذي ٌتواجد فً كل مكان فً الجسم  -5

الضام -الطالئً -

العضلً-صبً الع-

ان النسٌج الذي ٌبطن االعضاء واالوعٌة والتجاوٌف هو : -2

الضام -الطالئً -

العضلً- العصبً-

ان النسٌج الذي ٌستمبل المؤثرات و ٌرسلها للدماغ هو : -3

الضام -الطالئً -

العضلً- العصبً-

ان النسٌج الملحك بالعظام وفً جدران االعضاء هو : -4

الضام -الطالئً -

العضلً-العصبً -

اي مما ٌلً ٌمثل مستوى تنظٌمً مختلف : -5

--
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- -

ان مجموعة االعضاء التً تعمل معا الداء وظٌفة معٌنة : -27

عضو -خلٌة  - 

جهاز -نسٌج  -

ان نظام التغذٌة الراجعة ٌتحكم به كل من :-22

الجهاز العصبً والهضمً-الجهاز العصبً والتنفسً -

 العصبً و االخراجً - العصبً والغدد الصماء  -

عندما ٌنخفض تركٌز الجلوكوز فً الدم بشدة ٌفرز البنكرٌاس هرمون :-21

الجلوكاجون -االنسولٌن  -

ال شئ مما سبك - االثنٌن معا -

ان الهرمون الذي ٌسبب امتصاص الجلوكوز من لبل خالٌا الجسم هو :-27

الجلوكاجون -االنسولٌن  

ال شئ مما سبك- االثنٌن معا -

عندما ٌرتفع تركٌز الجلوكوز فً الدم بشدة فان البنكرٌاس ال ٌفرز :-27

الجلوكاجون -النسولٌن  

ال شئ مما سبك-  االثنٌن معا -

ٌتم الحفاظ على االتزان الداخلً عن المستوى الخلوي عن طرٌك :-25

االستجابة لرسائل واردة من الجهاز العصبً و الصماء -مرالبة كمٌات المواد  -

 ال شئ مما سبك -العمل كغدد صماء     -

ان الجهاز الذي ٌحمل المواد المغذٌة الى كل خالٌا الجسم هو :-22

الدوري -التنفسً -

العصبً-الهضمً -

ٌتم الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عبر الٌه تغذٌة راجعة : -23

سلبٌة -اٌجابٌة  -

ال شئ مما ذكر -عا  االثنٌن م-

اذا لم ٌفرز البنكرٌاس كمٌة كافٌة من االنسولٌن او لم ٌفرز نهائٌا فان النتٌجة تكون مرض السكري من النوع-24

الثانً- االول -

الرابع -الثالث  -

عندما تفمد الخالٌا حساسٌتها لالنسولٌن ٌكون مرض السكري من النوع :-25

الثانً-االول  -

الرابع -الثالث  -

من دون الجلوكوز فان :-17

تزداد حمضٌة الدم- الخالٌا تستخدم االحماض الدهنٌة -
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كل ما سبك -  PHٌمل -

ان مرض السكري الذي ٌحدث عادة بعد سن االربعٌن هو :-12

الثانً- االول -

الرابع -الثالث  -

ان الماء ٌمتص فً : -11

االمعاء الدلٌمة - المعدة -

المرئ -االمعاء الغلٌظة  -

ان الترتٌب الصحٌح لحركة الهواء فً الجهاز التنفسً :-17

-

-

-

-

الممرات االنفیة –القصبة الھوائیة – الشعبة الھوائیة –الشعیبة الھوائیة -الحویصالت الھوائیة 
الممرات االنفیة –الشعبة الھوائیة  -الشعیبة الھوائیة –القصبة الھوائیة –الحویصالت الھوائیة 
الممرات االنفیة –الشعیبة الھوائیة –الحویصالت الھوائیة –الشعبة الھوائیة –القصبة الھوائیة 
الحویصالت الھوائیة –الشعیبة الھوائیة –القصبة الھوائیة –الشعبة الھوائیة –الممرات االنفیة 

ان االوعٌة الدموٌة التً تنمل الدم من الملب للجسم تسمى :-17

اوردة -شراٌٌن  -

لمف - شعرٌات -

ان االوعٌة الدموٌة التً تعٌد الدم للملب هً :-15

اوردة -شراٌٌن  -

لمف -شعرٌات  -

المجهرٌة التً تنتشر خاللها الغازات والمواد المغذٌة الى الخالٌا :ان االوعٌة -12

اوردة -شراٌٌن  -

لمف -شعرٌات  -

على تخثر الدم اثناء الجروح هً : ان التراكٌب التً تساعد-13

خالٌا الدم الحمراء -خالٌا الدم البٌضاء  -

 ال شئ مما ذكر -الصفائح الدموٌة    -

مة الجسم لالمراض هً :ان التراكٌب التً تساعد على مماو-14

خالٌا الدم الحمراء -خالٌا الدم البٌضاء  

 ال شئ مما ذكر-الصفائح الدموٌة   -

الجسم هو :ان الجهاز الذي ٌساعد فً توزٌع الحرارة عبر -15

الغطائً-الدوري  -

التنفسً-االخراجً -

الكلٌتٌن :ان من وظائف -77

اخراج اٌونات الهٌدروجٌن -      PHالحفاظ على -

 كل ما سبك -اعادة امتصاص الصودٌوم  -
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الوظٌفة االساسٌة للجهاز الهٌكلً هً :-72

الحماٌة - تدعٌم الجسم -

انتاج خالٌا الدم-التخزٌن  -

ان العضلة المحززة واالرادٌة هً :-71

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك -ملساء  -

رادٌة هً :ان العضلة المحززة والال-77

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك -ملساء  -

تً توجد فً االعضاء الداخلٌة ولٌست محززة هً :ان العضلة ال-77

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك - ملساء -

تنتمل السٌاالت العصبٌة او االشارات من الخلٌة:-75

حسٌة ثم بٌنٌة ثم حركٌة -حسٌة ثم حركٌة ثم بٌنٌة  -

بٌنٌة ثم حسٌة ثم حركٌة - حركٌة ثم بٌنٌة ثم حسٌة -

ان الجهاز العصبً المركزي ٌشمل :-72

الحبل الشوكً والخالٌا الحركٌة -الدماغ والخالٌا الحسٌة    -

 الدماغ والحبل الشوكً - الخالٌا الحسٌة والحركٌة -

ان الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامٌة هو :-73

الجلوكاجون -االنسولٌن  -

-hHG -التٌستوستٌرون

ان خط الدفاع االول للجسم هو :-74

الخالٌا البلعمٌة -الجلد  -

 Tالخالٌا -  Bالخالٌا -

الزعترٌة هو :ان الجهاز الذي ٌتضمن اللوزتٌن والطحال والغدة  -75

الهضمً-الجهاز الوعائً الملبً -

المناعة -التنفسً    -

ان الخالٌا المناعٌة التً تنتج اجسام مضادة هً :-77

-T  -B  

كرٌات الدم الحمراء-الخلٌة البلعمٌة  -

ان العضو المشترن فً الجهاز االخراجً و التنفسً هو :-72

الرئتٌن - الشعر -

المصبة الهوائٌة-الجلد  -
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أسئلة وزارٌة من المناهج السابمة :

 : اختر اإلجابة الصحٌحة

فً الشكل الممابل عدد األجزاء فً الخلٌة العصبٌة : -1

-3                  -4                 -5                -6

تخزن النوالل العصبٌة فً : -2

الزوائد -المحور  -النهاٌات العصبٌة  -جسم الخلٌة  -

الشجٌرٌة 

أي من التالً ٌعمل على تنسٌك عمل العضالت : -3

تحت المهاد -المخٌخ  -المخ  -جذع الدماغ  -

التركٌب المسؤول عن اإلحساس بتوازن الجسم ٌمع فً : -4

لناة -االذن الداخلٌة  -االذن الوسطى  -االذن الخارجٌة  -

س اوستاكٌو

وظٌفة العدسة فً عٌن االنسان ضبط الصورة على : -5

المزحٌة -الشبكٌة  -المشٌمٌة  -الصلبة  -

الطبمة الطالئٌة التً تبطن تجاوٌؾ االنؾ : -6

تحتوي على -ة بحاسة الشم  لٌس لها عالل-فٌها مستمبالت كٌمٌائٌة  -تتعرؾ على الروائح  -

حلمات 

ٌتم التحكم بكمٌة الضوء الداخل الى العٌن بواسطة عضالت توجد فً : -7

العدسة -المزحٌة  -المرنٌة  -الحدلة  -

تتنبه مستمبالت الشم وتكون سٌال عصبً ان : -8

 تفاعلت جزٌئات الرائحة مع المخاط -ارتبطت جزٌئات الرائحة بمستمبالت خاصة  -

تحللت االصباغ داخل خالٌا المستمبالت -تحركت الشعٌرات      -

ما عدد ازواج االعصاب التً تربط جمٌع أجزاء الجسم بالجهاز العصبً المركزي : -9

  43-  34-زوج   31-زوج   12-

المسم من الجهاز العصبً المسؤؤل عن حاالت الكر والفر : -11

المركزي -الطرفً -الذاتً -الودي  -

اصة بالتوازن فً :تمع المستمبالت الخ -11

المنوات الهاللٌة -طبلة االذن                -الطبمة الطالئٌة الشمٌة  -الشبكٌة           -

ان مضخة الصودٌوم بوتاسٌوم تعمل على : -12

ادخال البوتاسٌوم وإخراج الصودٌوم -ادخال الصودٌوم وإخراج البوتاسٌوم  -

 ادخال الصودٌوم والبوتاسٌوم -اخراج الصودٌوم والبوتاسٌوم      -

جزء الدماغ ٌوصل بٌن نصفً الكرة المخٌة والمخٌخ : -13

المهاد -المنطرة  النخاع المستطٌل  -الدماغ األوسط  -

ب: ٌحٌط الؽالؾ الماٌلٌنً -14

التشابكات العصبٌة-محاور الخالٌا العصبٌة           - الزوائد الشجٌرٌة -         الحبل الشوكً-
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التركٌب الذي ٌستمبل السٌال العصبً فً الخلٌة العصبٌة هو : -15

النواة-الزوائد الشجٌرٌة  - جسم الخلٌة - محور الخلٌة -

 الشكل الممابل تركٌب فً االذن مسؤول عن : -16
معالجة الضؽط-تحدٌد مصدر الصوت         -التوازن             -السمع           -

سبب عمى األلوان خلل فً الخالٌا : -17

المزحٌة -الشبكٌة  -النبابٌت  -المخارٌط  -

ٌتطلب الفعل المنعكس الشوكً : -18

تدخل تحت المهاد -فصل الحبل الشوكً عن الدماغ  -

الٌا عصبٌىة واردة فمط خ-خالٌا عصبٌة فً الحبل الشوكً ولٌس الدماغ  -

تمع المستمبالت الحسٌة الضرورٌة للتوازن فً : -19

المنوات الهاللٌة -المولعة  -طبلة االذن  -الصلبة  -

ٌتحكم الجهاز العصبً الذاتً فً : -21

الوظائؾ الالرادٌة لالعضاء الداخلٌة-التنمل          -األفعال المنعكسة -         الحركة االرادٌة-

المزحٌة :كمٌة الضوء التً تدخل الى العٌن : -21

 المرنٌة :شكل العدسة  -الخالٌا العصوٌة :كمٌة الضوء التً تدخل الى العٌن -

الشبكٌة :حركة عضلة المرنٌة -العدسة :اسماط الضوء على الشبكٌة     -

واحدة من الثنائٌات التالٌة تبٌن بداٌة الفعل المنعكس ) الموس االنعكاسً ( ونهاٌتها : -22

لٌة حسٌة    خلٌة حركٌة ,خ-نهاٌات عصبٌة ,زوائد شجٌرٌة -

مستمبل حسً ,عضو استجابة -خلٌة حسٌة ,خلٌة بٌنٌة     -

اذا تعرضت ٌدن لمادة كٌمٌائٌة حمضٌة فان ذلن  ٌنبه مستمبالت: -23

األلم -االلٌة  -الكٌمٌائٌة  -الضؽط  -

ي من التالً ٌنبه المستمبالت الكٌمٌائٌة :أ -24

الضؽط -جزٌئات الروائح  -الضوء  -الحرارة  -

ٌعمل المسم البارسمبثاوي على : -25

انخفاض االفراز المعدي-انخفاض معدل نبض الملب     - اتساع الحدلة -ٌة الدموٌة    اتساع االوع-

عندما تكون الخلٌة العصبٌة فً حالة جهدالراحة أي من ما ٌلً صحٌحا : -26

تكون الجهة الخارجٌة من ؼشاء الخلٌة -تتصؾ جهتا الؽشاء بشحنة كهربائٌة متساوٌة           -

موجبة 

تكون الجهة الداخلٌة من ؼشاء الخلٌة موجبة - تنعكس لطبٌة الؽشاء الخلوي -

أي من التالً ٌستجٌب للضوء الخافت الذي ٌدخل العٌن : -27

الخالٌا المخروطٌة -الخالٌا العصوٌة  -العدسة  -المرنٌة  -

ان تولٌد جهد الفعل : -28

ٌتطلب انتمال اٌونات الصودٌوم الى داخل الخلٌة -ٌجعل جهد الؽشاء اكثر سالبٌة  -

 ٌحدث عن النهاٌات العصبٌة -دخول اٌونات البوتاسٌوم  -
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واحد مما ٌلً من مسؤولٌة المسم السمبثاوي : -29

تضٌٌك االوعٌة -زٌادة نشاط الؽدد الهضمٌة   -ملٌل معدل نبض الملب   ت-توسٌع حدلة العٌن  -

الدموٌة 

ٌتم التحكم فً كمٌة الضوء الذي ٌدخل الى العٌن بواسطة : -31

الحدلة -الشبكٌة  -المزحٌة  -المرنٌة  -

حكم فً الحاالت الطارئة :لسم الجهاز العصبً الذي ٌت -31

 المركزي-الجسمً -الباراسمبثاوي  -السمبثاوي  -

بوتاسٌوم على :–تعمل مضخة الصودٌوم  -32

بناء نوالل عصبٌة-تولٌد تنبٌه  -        استعادة جهد الراحة   - استعادة جهد الفعل -

عدد ازواج االعصاب الدماؼٌة هو : -33

-43  -12  -31  -24 

توجد الخالٌا المستمبلة للضوء فً : -34

الصلبة -المرنٌة  -الشبكٌة  -المشٌمٌة  -

ٌتنبه الجهاز العصبً لالنشطة الموثرة عن طرٌك نشاط : -35

كهربائً ثم كٌمٌائً-كهربائً ثم كهربائً -

كٌمٌائً ثم كهربائً-ٌمٌائً  كٌمٌائً ثم ك-

ٌرجع سبب فتح لنوات الصودٌوم فً الؽشاء بعد التشابكً الى : -36

الؽشاء  دارتباط النوالل العصبٌة بمستمبالتها عن- مباشر على الؽشاء  وجود مؤثر-

 وجود انزٌمات محللة -      البة فتح لنوات الكلور الس-

الجهاز العصبً الطرفً : -37

ٌتكون من الدماغ والحبل الشوكً-ؼٌر متصل بالجهاز العصبً المركزي  -

ٌتكون من خالٌا حركٌة فمط -ٌوفر مسارات من والى الجهاز العصبً المركزي            -

من التالً ٌنبه المستمبالت االلٌة :أي  -38

حمض الهٌدروكلورٌن-الضؽط  -الضوء  -الحرارة  -

الزوائد الشجٌرٌة فً الخلٌة العصبٌة تنمل السٌاالت : -39

م الخلٌة العصبٌة نحو جس-بعٌدا عن جسم الخلٌة العصبٌة  -

كل ما سبك -فً جمٌع االتجاهات      -

المستمبالت الكٌمٌائٌة توجد فً : -41

االذن والجلد -اللسان واالنؾ  - الفم واالذن -  العٌن واللسان -

نبض الملب ومعدل التنفس تسمى :المنطمة التً تتحكم فً  -41

النخاع المستطٌل -المنطرة  -المخ  -تحت المهاد  -

ٌمكن للجهاز العصبً الجسمً ان ٌعمل ال ارادٌا فً حالة : -42

الفعل المنعكس - الموس االنعكاسً   -

كل ما سبك -لمس شٌئ  ساخن فجاة  -
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جزء الخلٌة العصبٌة الذي ٌتلمى معلومات متزامنة من عدة مصادر : -43

جسم -جٌرٌة  زوائد ش-نهاٌات عصبٌة  -المحور  -

الخلٌة 

المتخصصة فً :توجد المستمبالت السمعٌة   -44

المنوات الهاللٌة - المخٌخ - المولعة -المرنٌة  -

الجزء الذي ٌستجٌب للضوء الخافت الذي ٌدخل العٌن هو : -45

العدسة -النبابٌت  -المخارٌط  -المرنٌة  -

طبمة المستمبالت الضوئٌة التً توجد فً مؤخرة العٌن تسمى : -46

العدسة - المرنٌة -المزحٌة  -الشبكٌة  -

تنتمل االهتزازات من االذن الوسطى للداخلٌة عن طرٌك : -47

الطبلة -المولعة  -المنوات الهاللٌة  -عظٌمات االذن الوسطى  -

تركٌب فً العٌن ٌنمبض عضلٌا فٌنظم كمٌة الضوء التً تدخل الٌها : -48

عصب العٌن -الشبكٌة  -المزحٌة  -المرنٌة  -

الطبمة الوالٌة الشفافة فً ممدمة العٌن تسمى : -49

السائل الزجاجً-العدسة  -المرنٌة  -الشبكٌة  -

لخالٌا الحركٌة السٌاالت :تنمل ا -51

من المحٌط البٌئً للحبل الشوكً-من المحٌط البٌئً للدماغ                                         -

 از العصبً لعضلة او ؼددمن الجه-من الحبل الشوكً للدماغ                                        -

__________________________________________________________
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مذكرة الصف العاشر- عام
الفصل الدراسي الثالث 

المادة : أحیاء
مراجعة عامة

إعداد المعلمة : ملك الھبیان



 االسئلة :

اوال : اختر االجابة الصحٌحة :

ان تركٌز الجلوكوز فً الدم ٌجب ٌكون حوالً : -2

-200mg/100ml  -100mg/100ml 

50mg/100ml-    -250mg/100ml 

ان المستوى التنظٌمً االول هو : -1

الخلوي -الجزٌئً -

االعضاء - االنسجة -

ان المستوى الجزٌئً ٌشمل الجزٌئات التً اساسها : -7

الهٌدروجٌن -النتروجٌن  -

االكسجٌن - الكربون -

ان مجموعة الخالٌا التً تعمل معا الداء وظٌفة معٌنة هو : -7

النسٌج -الخلٌة  -

الجهاز -العضو  -

هو :وٌوفر اماكن تخزٌن ان النسٌج الذي ٌتواجد فً كل مكان فً الجسم  -5

الضام -الطالئً -

العضلً-صبً الع-

ان النسٌج الذي ٌبطن االعضاء واالوعٌة والتجاوٌف هو : -2

الضام -الطالئً -

العضلً- العصبً-

ان النسٌج الذي ٌستمبل المؤثرات و ٌرسلها للدماغ هو : -3

الضام -الطالئً -

العضلً- العصبً-

ان النسٌج الملحك بالعظام وفً جدران االعضاء هو : -4

الضام -الطالئً -

العضلً-العصبً -

اي مما ٌلً ٌمثل مستوى تنظٌمً مختلف : -5

--



- -

ان مجموعة االعضاء التً تعمل معا الداء وظٌفة معٌنة : -27

عضو -خلٌة  - 

جهاز -نسٌج  -

ان نظام التغذٌة الراجعة ٌتحكم به كل من :-22

الجهاز العصبً والهضمً-الجهاز العصبً والتنفسً -

 العصبً و االخراجً - العصبً والغدد الصماء  -

عندما ٌنخفض تركٌز الجلوكوز فً الدم بشدة ٌفرز البنكرٌاس هرمون :-21

الجلوكاجون -االنسولٌن  -

ال شئ مما سبك - االثنٌن معا -

ان الهرمون الذي ٌسبب امتصاص الجلوكوز من لبل خالٌا الجسم هو :-27

الجلوكاجون -االنسولٌن  

ال شئ مما سبك- االثنٌن معا -

عندما ٌرتفع تركٌز الجلوكوز فً الدم بشدة فان البنكرٌاس ال ٌفرز :-27

الجلوكاجون -النسولٌن  

ال شئ مما سبك-  االثنٌن معا -

ٌتم الحفاظ على االتزان الداخلً عن المستوى الخلوي عن طرٌك :-25

االستجابة لرسائل واردة من الجهاز العصبً و الصماء -مرالبة كمٌات المواد  -

 ال شئ مما سبك -العمل كغدد صماء     -

ان الجهاز الذي ٌحمل المواد المغذٌة الى كل خالٌا الجسم هو :-22

الدوري -التنفسً -

العصبً-الهضمً -

ٌتم الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عبر الٌه تغذٌة راجعة : -23

سلبٌة -اٌجابٌة  -

ال شئ مما ذكر -عا  االثنٌن م-

اذا لم ٌفرز البنكرٌاس كمٌة كافٌة من االنسولٌن او لم ٌفرز نهائٌا فان النتٌجة تكون مرض السكري من النوع-24

الثانً- االول -

الرابع -الثالث  -

عندما تفمد الخالٌا حساسٌتها لالنسولٌن ٌكون مرض السكري من النوع :-25

الثانً-االول  -

الرابع -الثالث  -

من دون الجلوكوز فان :-17

تزداد حمضٌة الدم- الخالٌا تستخدم االحماض الدهنٌة -



كل ما سبك -  PHٌمل -

ان مرض السكري الذي ٌحدث عادة بعد سن االربعٌن هو :-12

الثانً- االول -

الرابع -الثالث  -

ان الماء ٌمتص فً : -11

االمعاء الدلٌمة - المعدة -

المرئ -االمعاء الغلٌظة  -

ان الترتٌب الصحٌح لحركة الهواء فً الجهاز التنفسً :-17

-

-

-

-

الممرات االنفیة –القصبة الھوائیة – الشعبة الھوائیة –الشعیبة الھوائیة -الحویصالت الھوائیة 
الممرات االنفیة –الشعبة الھوائیة  -الشعیبة الھوائیة –القصبة الھوائیة –الحویصالت الھوائیة 
الممرات االنفیة –الشعیبة الھوائیة –الحویصالت الھوائیة –الشعبة الھوائیة –القصبة الھوائیة 
الحویصالت الھوائیة –الشعیبة الھوائیة –القصبة الھوائیة –الشعبة الھوائیة –الممرات االنفیة 

ان االوعٌة الدموٌة التً تنمل الدم من الملب للجسم تسمى :-17

اوردة -شراٌٌن  -

لمف - شعرٌات -

ان االوعٌة الدموٌة التً تعٌد الدم للملب هً :-15

اوردة -شراٌٌن  -

لمف -شعرٌات  -

المجهرٌة التً تنتشر خاللها الغازات والمواد المغذٌة الى الخالٌا :ان االوعٌة -12

اوردة -شراٌٌن  -

لمف -شعرٌات  -

على تخثر الدم اثناء الجروح هً : ان التراكٌب التً تساعد-13

خالٌا الدم الحمراء -خالٌا الدم البٌضاء  -

 ال شئ مما ذكر -الصفائح الدموٌة    -

مة الجسم لالمراض هً :ان التراكٌب التً تساعد على مماو-14

خالٌا الدم الحمراء -خالٌا الدم البٌضاء  

 ال شئ مما ذكر-الصفائح الدموٌة   -

الجسم هو :ان الجهاز الذي ٌساعد فً توزٌع الحرارة عبر -15

الغطائً-الدوري  -

التنفسً-االخراجً -

الكلٌتٌن :ان من وظائف -77

اخراج اٌونات الهٌدروجٌن -      PHالحفاظ على -

 كل ما سبك -اعادة امتصاص الصودٌوم  -



الوظٌفة االساسٌة للجهاز الهٌكلً هً :-72

الحماٌة - تدعٌم الجسم -

انتاج خالٌا الدم-التخزٌن  -

ان العضلة المحززة واالرادٌة هً :-71

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك -ملساء  -

رادٌة هً :ان العضلة المحززة والال-77

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك -ملساء  -

تً توجد فً االعضاء الداخلٌة ولٌست محززة هً :ان العضلة ال-77

للبٌة -هٌكلٌة  -

كل ما سبك - ملساء -

تنتمل السٌاالت العصبٌة او االشارات من الخلٌة:-75

حسٌة ثم بٌنٌة ثم حركٌة -حسٌة ثم حركٌة ثم بٌنٌة  -

بٌنٌة ثم حسٌة ثم حركٌة - حركٌة ثم بٌنٌة ثم حسٌة -

ان الجهاز العصبً المركزي ٌشمل :-72

الحبل الشوكً والخالٌا الحركٌة -الدماغ والخالٌا الحسٌة    -

 الدماغ والحبل الشوكً - الخالٌا الحسٌة والحركٌة -

ان الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامٌة هو :-73

الجلوكاجون -االنسولٌن  -

-hHG -التٌستوستٌرون

ان خط الدفاع االول للجسم هو :-74

الخالٌا البلعمٌة -الجلد  -

 Tالخالٌا -  Bالخالٌا -

الزعترٌة هو :ان الجهاز الذي ٌتضمن اللوزتٌن والطحال والغدة  -75

الهضمً-الجهاز الوعائً الملبً -

المناعة -التنفسً    -

ان الخالٌا المناعٌة التً تنتج اجسام مضادة هً :-77

-T  -B  

كرٌات الدم الحمراء-الخلٌة البلعمٌة  -

ان العضو المشترن فً الجهاز االخراجً و التنفسً هو :-72

الرئتٌن - الشعر -

المصبة الهوائٌة-الجلد  -



أسئلة وزارٌة من المناهج السابمة :

 : اختر اإلجابة الصحٌحة

فً الشكل الممابل عدد األجزاء فً الخلٌة العصبٌة : -1

-3                  -4                 -5                -6

تخزن النوالل العصبٌة فً : -2

الزوائد -المحور  -النهاٌات العصبٌة  -جسم الخلٌة  -

الشجٌرٌة 

أي من التالً ٌعمل على تنسٌك عمل العضالت : -3

تحت المهاد -المخٌخ  -المخ  -جذع الدماغ  -

التركٌب المسؤول عن اإلحساس بتوازن الجسم ٌمع فً : -4

لناة -االذن الداخلٌة  -االذن الوسطى  -االذن الخارجٌة  -

س اوستاكٌو

وظٌفة العدسة فً عٌن االنسان ضبط الصورة على : -5

المزحٌة -الشبكٌة  -المشٌمٌة  -الصلبة  -

الطبمة الطالئٌة التً تبطن تجاوٌؾ االنؾ : -6

تحتوي على -ة بحاسة الشم  لٌس لها عالل-فٌها مستمبالت كٌمٌائٌة  -تتعرؾ على الروائح  -

حلمات 

ٌتم التحكم بكمٌة الضوء الداخل الى العٌن بواسطة عضالت توجد فً : -7

العدسة -المزحٌة  -المرنٌة  -الحدلة  -

تتنبه مستمبالت الشم وتكون سٌال عصبً ان : -8

 تفاعلت جزٌئات الرائحة مع المخاط -ارتبطت جزٌئات الرائحة بمستمبالت خاصة  -

تحللت االصباغ داخل خالٌا المستمبالت -تحركت الشعٌرات      -

ما عدد ازواج االعصاب التً تربط جمٌع أجزاء الجسم بالجهاز العصبً المركزي : -9

  43-  34-زوج   31-زوج   12-

المسم من الجهاز العصبً المسؤؤل عن حاالت الكر والفر : -11

المركزي -الطرفً -الذاتً -الودي  -

اصة بالتوازن فً :تمع المستمبالت الخ -11

المنوات الهاللٌة -طبلة االذن                -الطبمة الطالئٌة الشمٌة  -الشبكٌة           -

ان مضخة الصودٌوم بوتاسٌوم تعمل على : -12

ادخال البوتاسٌوم وإخراج الصودٌوم -ادخال الصودٌوم وإخراج البوتاسٌوم  -

 ادخال الصودٌوم والبوتاسٌوم -اخراج الصودٌوم والبوتاسٌوم      -

جزء الدماغ ٌوصل بٌن نصفً الكرة المخٌة والمخٌخ : -13

المهاد -المنطرة  النخاع المستطٌل  -الدماغ األوسط  -

ب: ٌحٌط الؽالؾ الماٌلٌنً -14

التشابكات العصبٌة-محاور الخالٌا العصبٌة           - الزوائد الشجٌرٌة -         الحبل الشوكً-



التركٌب الذي ٌستمبل السٌال العصبً فً الخلٌة العصبٌة هو : -15

النواة-الزوائد الشجٌرٌة  - جسم الخلٌة - محور الخلٌة -

 الشكل الممابل تركٌب فً االذن مسؤول عن : -16
معالجة الضؽط-تحدٌد مصدر الصوت         -التوازن             -السمع           -

سبب عمى األلوان خلل فً الخالٌا : -17

المزحٌة -الشبكٌة  -النبابٌت  -المخارٌط  -

ٌتطلب الفعل المنعكس الشوكً : -18

تدخل تحت المهاد -فصل الحبل الشوكً عن الدماغ  -

الٌا عصبٌىة واردة فمط خ-خالٌا عصبٌة فً الحبل الشوكً ولٌس الدماغ  -

تمع المستمبالت الحسٌة الضرورٌة للتوازن فً : -19

المنوات الهاللٌة -المولعة  -طبلة االذن  -الصلبة  -

ٌتحكم الجهاز العصبً الذاتً فً : -21

الوظائؾ الالرادٌة لالعضاء الداخلٌة-التنمل          -األفعال المنعكسة -         الحركة االرادٌة-

المزحٌة :كمٌة الضوء التً تدخل الى العٌن : -21

 المرنٌة :شكل العدسة  -الخالٌا العصوٌة :كمٌة الضوء التً تدخل الى العٌن -

الشبكٌة :حركة عضلة المرنٌة -العدسة :اسماط الضوء على الشبكٌة     -

واحدة من الثنائٌات التالٌة تبٌن بداٌة الفعل المنعكس ) الموس االنعكاسً ( ونهاٌتها : -22

لٌة حسٌة    خلٌة حركٌة ,خ-نهاٌات عصبٌة ,زوائد شجٌرٌة -

مستمبل حسً ,عضو استجابة -خلٌة حسٌة ,خلٌة بٌنٌة     -

اذا تعرضت ٌدن لمادة كٌمٌائٌة حمضٌة فان ذلن  ٌنبه مستمبالت: -23

األلم -االلٌة  -الكٌمٌائٌة  -الضؽط  -

ي من التالً ٌنبه المستمبالت الكٌمٌائٌة :أ -24

الضؽط -جزٌئات الروائح  -الضوء  -الحرارة  -

ٌعمل المسم البارسمبثاوي على : -25

انخفاض االفراز المعدي-انخفاض معدل نبض الملب     - اتساع الحدلة -ٌة الدموٌة    اتساع االوع-

عندما تكون الخلٌة العصبٌة فً حالة جهدالراحة أي من ما ٌلً صحٌحا : -26

تكون الجهة الخارجٌة من ؼشاء الخلٌة -تتصؾ جهتا الؽشاء بشحنة كهربائٌة متساوٌة           -

موجبة 

تكون الجهة الداخلٌة من ؼشاء الخلٌة موجبة - تنعكس لطبٌة الؽشاء الخلوي -

أي من التالً ٌستجٌب للضوء الخافت الذي ٌدخل العٌن : -27

الخالٌا المخروطٌة -الخالٌا العصوٌة  -العدسة  -المرنٌة  -

ان تولٌد جهد الفعل : -28

ٌتطلب انتمال اٌونات الصودٌوم الى داخل الخلٌة -ٌجعل جهد الؽشاء اكثر سالبٌة  -

 ٌحدث عن النهاٌات العصبٌة -دخول اٌونات البوتاسٌوم  -



واحد مما ٌلً من مسؤولٌة المسم السمبثاوي : -29

تضٌٌك االوعٌة -زٌادة نشاط الؽدد الهضمٌة   -ملٌل معدل نبض الملب   ت-توسٌع حدلة العٌن  -

الدموٌة 

ٌتم التحكم فً كمٌة الضوء الذي ٌدخل الى العٌن بواسطة : -31

الحدلة -الشبكٌة  -المزحٌة  -المرنٌة  -

حكم فً الحاالت الطارئة :لسم الجهاز العصبً الذي ٌت -31

 المركزي-الجسمً -الباراسمبثاوي  -السمبثاوي  -

بوتاسٌوم على :–تعمل مضخة الصودٌوم  -32

بناء نوالل عصبٌة-تولٌد تنبٌه  -        استعادة جهد الراحة   - استعادة جهد الفعل -

عدد ازواج االعصاب الدماؼٌة هو : -33

-43  -12  -31  -24 

توجد الخالٌا المستمبلة للضوء فً : -34

الصلبة -المرنٌة  -الشبكٌة  -المشٌمٌة  -

ٌتنبه الجهاز العصبً لالنشطة الموثرة عن طرٌك نشاط : -35

كهربائً ثم كٌمٌائً-كهربائً ثم كهربائً -

كٌمٌائً ثم كهربائً-ٌمٌائً  كٌمٌائً ثم ك-

ٌرجع سبب فتح لنوات الصودٌوم فً الؽشاء بعد التشابكً الى : -36

الؽشاء  دارتباط النوالل العصبٌة بمستمبالتها عن- مباشر على الؽشاء  وجود مؤثر-

 وجود انزٌمات محللة -      البة فتح لنوات الكلور الس-

الجهاز العصبً الطرفً : -37

ٌتكون من الدماغ والحبل الشوكً-ؼٌر متصل بالجهاز العصبً المركزي  -

ٌتكون من خالٌا حركٌة فمط -ٌوفر مسارات من والى الجهاز العصبً المركزي            -

من التالً ٌنبه المستمبالت االلٌة :أي  -38

حمض الهٌدروكلورٌن-الضؽط  -الضوء  -الحرارة  -

الزوائد الشجٌرٌة فً الخلٌة العصبٌة تنمل السٌاالت : -39

م الخلٌة العصبٌة نحو جس-بعٌدا عن جسم الخلٌة العصبٌة  -

كل ما سبك -فً جمٌع االتجاهات      -

المستمبالت الكٌمٌائٌة توجد فً : -41

االذن والجلد -اللسان واالنؾ  - الفم واالذن -  العٌن واللسان -

نبض الملب ومعدل التنفس تسمى :المنطمة التً تتحكم فً  -41

النخاع المستطٌل -المنطرة  -المخ  -تحت المهاد  -

ٌمكن للجهاز العصبً الجسمً ان ٌعمل ال ارادٌا فً حالة : -42

الفعل المنعكس - الموس االنعكاسً   -

كل ما سبك -لمس شٌئ  ساخن فجاة  -



جزء الخلٌة العصبٌة الذي ٌتلمى معلومات متزامنة من عدة مصادر : -43

جسم -جٌرٌة  زوائد ش-نهاٌات عصبٌة  -المحور  -

الخلٌة 

المتخصصة فً :توجد المستمبالت السمعٌة   -44

المنوات الهاللٌة - المخٌخ - المولعة -المرنٌة  -

الجزء الذي ٌستجٌب للضوء الخافت الذي ٌدخل العٌن هو : -45

العدسة -النبابٌت  -المخارٌط  -المرنٌة  -

طبمة المستمبالت الضوئٌة التً توجد فً مؤخرة العٌن تسمى : -46

العدسة - المرنٌة -المزحٌة  -الشبكٌة  -

تنتمل االهتزازات من االذن الوسطى للداخلٌة عن طرٌك : -47

الطبلة -المولعة  -المنوات الهاللٌة  -عظٌمات االذن الوسطى  -

تركٌب فً العٌن ٌنمبض عضلٌا فٌنظم كمٌة الضوء التً تدخل الٌها : -48

عصب العٌن -الشبكٌة  -المزحٌة  -المرنٌة  -

الطبمة الوالٌة الشفافة فً ممدمة العٌن تسمى : -49

السائل الزجاجً-العدسة  -المرنٌة  -الشبكٌة  -

لخالٌا الحركٌة السٌاالت :تنمل ا -51

من المحٌط البٌئً للحبل الشوكً-من المحٌط البٌئً للدماغ                                         -

 از العصبً لعضلة او ؼددمن الجه-من الحبل الشوكً للدماغ                                        -

__________________________________________________________
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