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 للصف الثاني عشراألول يف الفصل الدراسي  األحياءالتدريبي ملادة النموذج جابة إ

 م 1023/1024للعام الدراسي  العلمي قسملل 

 

 :السؤال األول 

 : تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي  خطًاضع  :أواًل 

 الالإرادية -3                        السمحاق -2                             الصدري والبطني -1
 تخزين الجاليكوجين -5                              تمتد أوعية دموية -4

 
 :  جب عن األسئلة التاليةأالشكل المقابل  إلى استنادًا( أ ) :  ثانيًا

 ذو مفصلة  -6

 على الرسم  يحدد -7

 ال يمكن ألنه مرض مناعي ضد الذات -8

 . عند الحاجة حمر إلنتاج خاليا الدم الحمراءمخزن للطاقة ويمكن أن يتحول إلى النخاع األ-9

 

  : التاليأكمل الجدول  -01( ب ) 

(يكتفى بوظيفة واحدة ) الوظيفة  النسيج  تكيف النسيج للوظيفة 

 تالصق الخاليا أو عدم وجود مادة خاللية سطح ويغطيهاالحماية أو يقي األ الطالئي

 سائلة أو شبه صلبة خاليا مغمورة بمادة خاللية صلبة أو الدعم أو الربط الضام

 وجود الليفات العضلية القادرة على االنقباض المنسق الجسم شكلهالحركة أو يعطي  العضلي

 

  :أجب عن األسئلة التالية :  ثالثًا

 :تعلياًل علميًا دقيقًا  علل ما يلي( أ ) 

 . تتكون عظام الجمجمة مباشرة من عظم قاس على صورة خاليا مبعثرة ثم تتحد على صورة طبقات -11

 . حتى يسمح لألمعاء بالتمدد ويسمح بنمو الجنين في حالة الحمل -12

  :يلي فسر ما ( ب ) 

 . الصفائح العظمية مرتبة بشكل متوازي لخطوط قوة الضغط ليعمل على تحمل الضغوط الكبيرة-13

الدوري على  تتوزع المواد الغذائية الناتجة عن الجهاز الهضمي بواسطة الجهاز الدوري وتعتمد كفاءة الجهاز -14

 . كسجين الوارد من الجهاز التنفسيلى األالغذاء وع
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 :  للقطعة العضلية والذي يوضح التركيب األساسي التاليا إلى المخطط استناًد : عًاراب

15- D  :االكتين   E  : الميوسين                                                                          

                                                                       يحدد على الرسم                           -16

17-    (x   )  تزداد المسافة (A  )                                                                                            

         (   ) تقصر المسافة (C   )                 

       (     )تبقى المسافة   (B  )ثابتة 

 
 
 

 :السؤال الثاني 

  : حيح الذي يلي كل فقرة مما يليضع خطًا تحت البديل الص: أواًل 

 الحمراء فقط -21       األجوف العلوي -22            الجهازيةالدورة  -19             الرئوي -18
 المساهمة في تكوين الجلطة الدموية-24            البلورا  -23          التنفس الداخلي -22
 حويصالت هوائية :شعيبة هوائية  -25

 

  : علل لما يلي:  ثانيًا

رقة جدران خالياها لتسهيل عملية  –العدد الهائل للحويصالت وكثرة الشعيرات الدموية لزيادة سطح التبادل  -26

 (ين تيكتفي باثن) . االنتشار 

يونات البيكربونات ًا حمض الكربونيك الذي يتفكك إلى أكسيد الكربون مع الماء بسهولة مكونلتفاعل ثاني أ -27

 . (المعادلة كاملة )  أو والهيدروجين

 . بل أن ينتج جهاز المناعة عند األم أجسام مضادةق Rh حتى تكتسب االم مناعة ضد مولد الضد -28

وإلى االعلى وبنفس الوقت  العضالت الدافعة فتحرك االضالع الى األمامتحدث عملية الشهيق عند انقباض  -29

لى داخل فيقل الضغط داخله ليندفع الهواء إ تجويف الصدريعضلة الحجاب الحاجز مما يؤدي الى زيادة حجم التنقبض 

 .الرئتين 

 

 : للجدول التالي  استنادًا : ثالثًا

  .      ن األكسجين يقل بزيادة االرتفاع عن سطح البحرأل لزيادة عدد خاليا الدم الحمراء التي تنقل األكسجين -32

تقوم خاليا الدم البيضاء بمهاجمة مسبب المرض عند دخوله الدم ويتحول بعضها الى خاليا تؤدي وظائف معينة  -31

 . في جهاز المناعة

 .  ألن عدد الصفائح الدموية ضمن العدد الطبيعيمن بْطء التجلط  ال يعاني -32

33-  A  وAB      

             

  : تاليالشكل ال إلى استنادًا -34: رابعًا 

 حالة القلب الموجة

P 2 

QRS 3 

T 1 

 



 
 

 م4100/ 3100للعام الدراسي  العلمي قسمفي ال األحياءعشر لمادة  الثاني للصفاألول  الدراسي لفصلريبي لدالتالنموذج إجابة 
 

 3  صفحة  
 www.moe.gov.aeمتوفرة عبر الرابط االلكتروني النماذج التدريبية  محفوظة لوزارة التربية والتعليم ،  ©حقوق النسخ 

 

  

 :الثالث ال السؤ

  :حيح الذي يلي كل فقرة مما يلي ضع خطًا تحت البديل الص: أواًل 

35- T        نوع من الخاليا  -38الحساسية       -37وج        أ  -36 المساعدةB   
 

  : أكمل جدول المقارنة التالي -33( أ )  : ثانيًا

 خاليا  B خاليا  Tالسامة   وجه المقارنة

 إنتاج األجسام المضادة أو إنتاج خاليا ذاكرة تدمر خاليا الجسم المصابة الوظيفة

 مناعة إفرازية مناعية خلوية المناعية االستجابةنوع 

 

  : التاليةجب عن األسئلة أ( ب ) 

ألن جميع المستقبالت الموجودة على الخلية الليمفية من نوع واحد وبالتالي يزداد عدد أنواع المستقبالت  -42

 . المتوفرة للجسم 

 

يتضاعف بداخلها الفيروس ويحدث فيها الطفرات للفيروس التي تمكنه من االرتباط بالمستقبالت الموجودة على  -41

 . المساعدة Tخاليا 

 

 . الدموية نفاذية األغشية للشعيراتوزيادة  زيادة تدفق الدم -42

 

تسبب المرض للشخص يضعف مرض االيدز جهاز المناعة ليصبح الجسم قابال لإلصابة بمسببات مرض ال  -43

 . الطبيعي

 
 :  جب عن األسئلة التي تليهأ االستجابةنواع أحد أي والذي يمثل الشكل التال إلى استنادًا:  ثالثًا

                       إفرازية  -44

                                                                                      

    بالزمية   -2خاليا ذاكرة    -1  -45

                                                                               

 مساعدة البلعميات الكبيرة  –النظام المتمم  –منع دخول مسبب المرض إلى خاليا الجسم  -أ   -46

     (ين تيكتفي باثن) .  في ابتالع مسبب المرض

                                                                     

 إلنتاج بصورة سريعةتنقسم خاليا الذاكرة  إلى الجسم نفسه ثانيةعند دخول مسبب المرض  -ب 

                  .                                     خاليا بالزمية قادرة على إنتاج أجسام مضادة بكميات كبيرة 


