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 للصف الثاني عشراألول يف الفصل الدراسي  األحياءالتدريبي ملادة النموذج 

 م 1023/1024للعام الدراسي  العلمي قسملل 

 

 :السؤال األول 

 :البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي  ضع خطًا تحت: أواًل 

 :يفصل الحجاب الحاجز بين التجويفين  -1
 الفقاري والصدري - الجمجمة والفقاري - لبطني والحوضيا - الصدري والبطني -

 : يطلق على الغشاء الذي يغطي سطح العظام -2
 السمحاق -                       كوريونال - را                    البلو - التامور               -

 : العضالتبالعضالت الملساء  توصف -3
 الهيكلية -                    الالإردية   - اإلرادية - المخططة            -

 :عبر قنوات هافرس  -4
 تمتد أوتار - تمتد أوعية دموية - تحرر سوائل - تحرر هرمونات -

 ؟ من وظائف الهيكل العظمي ليسأي من التالي  -5
 تكوين خاليا الدم الحمراء - تخزين الكالسيوم       - تخزين الجاليكوجين   - حماية األعضاء الداخلية   -

  

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

 ............................؟  ما نوع المفصل الظاهر في الشكل -6
 . والمتصل العضلة القابضة حدد على الرسم كل من -7
 ؟ ؟ ولماذا وماتيديرفاصل الممن التهاب ال هل يمكن شفاء اإلنسان كليًا -8

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 ؟ خاع العظم األصفرنما أهمية  -9
........................................................................................................................................................ 

 :أكمل الجدول التالي  -01( ب ) 

(يكتفى بوظيفة واحدة ) الوظيفة  النسيج  تكيف النسيج للوظيفة 

   الطالئي

   الضام

   العضلي
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 :أجب عن األسئلة التالية :  ثالثًا

 :تعلياًل علميًا دقيقًا  علل ما يلي( أ ) 

 .عن سائر عظام الهيكل العظمي في مراحل تكونها عظام الجمجمة  تختلف -11
.................................................................................................................................................................... 

 . ال تحيط العظام بالتجويف البطني -12
.................................................................................................................................................................... 

 :فسر ما يلي ( ب ) 

 . ائفهيتالئم تركيب العظم األسفنجي مع وظ -13
.................................................................................................................................................................... 

 . الهضمي والتنفسي والدوري: التالية  جهزة الجسمالتكامل بين أ -14
.................................................................................................................................................................... 

 

 : جب عن األسئلة التي تليهأللقطعة العضلية  ا إلى المخطط التالي والذي يوضح التركيب األساسياستناًد : عًاراب

 
 
 
 
 
 

 :التالية أكتب أسماء األجزاء المشار إليها باألحرف  -15
    D  :................................      E  :  ................................ 
 Zضع سهمًا على الشكل يحدد خط  -16
 ؟ أي الجمل التالية صحيحة وأيها خطأ أثناء انقباض العضلةحدد  -17
 ( A)  تزداد المسافة)      (      
 ( C) تقصر المسافة )      (      
 ثابتة(  B) تبقى المسافة )      (      

  

 :السؤال الثاني 

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

 : الوريد عدا باألكسجينميع األوردة تنقل الدم الفقير ج -18
 الرئوي - األجوف العلوي            - األجوف السفلي            - الكبدي                 -

 :من  تعتبر الدورة الدموية للقلب جزءًا -19
 الدورة الكبدية - الجهاز الليمفي          - الدورة الجهازية          - الدورة الرئوية          -

 :القلب عبر الوريد  إلىتنقل األوعية الليمفية السائل الليمفي  -20
 الكلوي - األجوف العلوي           - األجوف السفلي          - الرئوي -

 : على سطح خاليا الدم A-B-Oيوجد مولد الضد الذي يحدد نظام  -21
 فقطالحمراء  - البيضاء فقط           - البيضاء والليمفية              - الحمراء والبيضاء             -
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 : الدم وخاليا الجسميطلق على التبادل الغازي بين  -22
 التنفس الخلوي - هوائي      الالتنفس ال - التنفس الداخلي          - التنفس الخارجي        -

 :يسمى الغشاء المزدوج الذي يحيط بالرئتين  -23
 السمحاق - السحائي               - البلورا                  - التامور                -

 ؟ أي من التالي يمثل دور الفيبرين -24
 المساهمة في تكوين الجلطة الدموية - نقل األكسجين  -

 تنشيط األجسام المضادة  - تدمير الكائنات الحية الدقيقة التي تهاجم الجسم -

 :شعيبات هوائية : شعبة هوائية  -25
 حنجرة: شعب هوائية  - حويصالت هوائية : شعيبة هوائية  -

 بلعوم: حنجرة  - شعب هوائية: حويصالت هوائية  -

 : علل لما يلي:  ثانيًا

 . للتبادل الغازي جيدًا تنفسيًا نسان سطحًاتشكل الحويصالت في اإل -26
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 . تابيكربونيون أالكربون على صورة كسيد أظم ثاني ينتقل مع -27
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 .تحقن األم سالبة العامل الريزيسي بأجسام مضادة للعامل الريزيسي عقب الوالدة  -28
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 .للعضالت دور في إحداث عملية الشهيق  -29
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

جب عن األسئلة التي أالذي يعاني من مرض ما  أحمدنتيجة فحص دم للجدول التالي والذي يوضح  استنادًا : ثالثًا

 : األعلىالهواء الجوي تقل كلما ارتفعنا إلى  بأن كثافة علمًا . إجابتك تليه معلاًل

 عدد الصفائح الدموية عدد خاليا الدم البيضاء عدد خاليا الدم الحمراء الفصيلة الفرد

 A 8,000,000 14,000 400,000 أحمد

 .يعيش أحمد في منطقة مرتفعة عن سطح البحر : علل  -33
.................................................................................................................................................................... 

 ؟ ما عالقة خاليا الدم البيضاء بمسبب المرض -31
.................................................................................................................................................................... 

 برر إجابتك من بطء تجلط الدم ؟أحمد هل يعاني  -32
.................................................................................................................................................................... 

 ؟ إليهاتبرع لا ألحمد يمكنما فصائل الدم التي  -33
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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أكتب أمام كل موجة في الجدول رقم حالة القلب المناسبة لها من حاالت  تاليالشكل ال إلى استنادًا -34: رابعًا 

  ( : 3،  0،  1) القلب 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :الثالث ال السؤ

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

 ؟ 2تفرز االنترلوكين  التاليةأي من الخاليا  -35
- T           المساعدة            -T   الذاكرة - T  السامة - T  المثبطة 

 :يقاوم الجلد مسببات المرض عن طريق  -36
 استخدام دفاعات كيميائية -جسام مضادة       ج أ إنتاج -العمل على صورة حاجز      ب  -أ               

 أ و ج - ب و ج - أ و ب -                   أ فقط                 -

 :االستجابة  لمادة غير مسببة للمرض تسمى عادةاستجابة جهاز المناعة  -37
 الحساسية -          المناعة الخلوية      -          المناعية اإلفرازية     -         المناعية الخاصة       -

 : واحدة من التالي تعتبر من صفات الخاليا البالزمية -38
 المرضتهاجم مسببات  -         Bنوع من خاليا  -         Tنوع من خاليا  - تنشأ من بالزما الدم    -

 

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

السامة   وجه المقارنة T خاليا    B خاليا    

   الوظيفة

المناعية االستجابةنوع     

 

 

 

  حالة القلب الموجة

P  

QRS  

T  
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 : جب عن األسئلة التاليةأ( ب ) 

 ؟ اليا الليمفية في جسم اإلنسانخلكثرة العددية والتنوع الهائل للا أهميةما  -43
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 ؟ HIVالخاليا البلعمية الكبيرة لفيروس  أهميةما  -41
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 ؟ ستجابة االلتهابيةدور الهستامين في االما  -42
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 ؟ اإللتهابية واإلصاباتمرض االيدز العالقة بين  ما -43
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ؟ ما نوع االستجابة التي يمثلها الشكل -44
............................................................................................ 

 
 :المشار إليها باألرقام التالية  الخاليا اكتب أسماء -45
  ............................(  2) رقم  ...........................(  1) رقم     
 

 :اكتب وظيفة واحدة لكل مما يلي  -46
 
 .  في الدفاع عن الجسم األجسام المضادة -أ   

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 . خاليا الذاكرة في المناعة -ب   
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 


