
                                         
 
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

                                                                                  
 

  
 الفصل الدراسي الثاني

 

ي   َراسِّ  (2021-2020) العَاُم الد ِّ
 

 

 

 
 

 

 
 

 واحدة من العضالت التالية ارادية    

 القلبية  -1

 المعدة  -2

 االوعية الدموية  -3

 عضلة العضد -4

يلِّ ص  الفَ  اتُ ارَ هَ مَ   َراسِّ   الثاني  الد ِّ

  يعرف المضاد الحيوي  7  يعرف االمراض المعدية   1

 يعدد الطالب أنواع العضالت  8 يتعرف على مسببات االمراض  2

 

ن بين االمراض الفيروسية و البكتيريا يقار 3 يميز بين العضالت االرادية و الال ارادية   9   

يقارن بين عضالت سريعة االنقباض و  10  يعدد طرق انتشار االمراض  4

 بطيئة االنقباض 

  يستنتج مفهوم التيبس الرمي  11  يستنتج دور الناقالت لنشر االمراض  5

 يوضح مراحل الية االنقباض العضلي  12 يميز بين أنماط االمراض  6

 

  اسم الطالب

   الصف والشعبة

  عشر عام ُمَراَجعَةُ احياء للصف الثاني

 حمود السلطان  :المادةُمعَل ِّم 
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 تشترك العضلة القلبية مع الهيكلية بانها 

 ارادية  -1

 الارادية  -2

 مخططة  -3

 مغزلية الشكل  -4

 

 وجه التشابه بين عضلة المريء و عضلة القلب 

 عضالت ال ارادية  -1

 عضالت ملساء -2

 مخططة  -3

 ارادية  -4

 

 

 

 واحدة مما يلي ليس من خواص العضالت البطيئة 

 لونها احمر داكن  -1

 تكثر فيها الميتوكوندريا  -2

 تستخدم في سباق الضواحي القديم  -3

 تستخدم في رفع االثقال  -4

 

 القطعة العضلية هي

 الوحدة الوظيفية في العضلة  -1

  Zتقع بين خطين  -2

 تتكون من خيوط الميوسين  -3

 تكون من الميوسين و االكتين ت -4
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 الشكل المقابل يمثل   

 قطعة عضلية منقبضة تماما -2قطعة عضلية منبسطة             -1

 قطعة عضلية لم تستقبل إشارة عصبية  -4قطعة عضلية اثناء االنقباض       -3
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 احد االمراض التالية بكتيري 
 المالريا  -1
 الاليم  -2
 التهاب الكبد  -3
 سعفة القدم -4

    
 

 المستودع الرئيسي لالمراض 
 الحيوانات  -1
 البشر  -2
 النباتات  -3
 الحشرات  -4

 
 

 يعتبر مرض كورونا 
 وباء -1
 مستوطن  -2
 وباء منتشر  -3
 بكتريا  -4

 
 

 المضاد الحيوي يستخدم في 
 عالج السل  -1
 عالج االنفلونزه  -2
 عالج داء الكلب  -3
 عالج المالريا  -4
 
 

 واحد مما يلي استثناء لفرضية كوخ 
 الجمرة الخبيثة   -1
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 الزهري   -2
 التيتانوس   -3
 الاليم   -4
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