التعليمات العامة:
ـ جميع الدرجات يجب إدخالها في قائمة التقييم.

ـ يجب على المعلمين اتباع توزيع الدرجات بدقة دون تغيير توزيع تلك الدرجات أو رفضها.
التعليمات الخاصة باألسئلة ذات اإلجابات القصيرة:
ـ كل نقطة تصحيح تنتهي بــــ ;

ـ اإلجابة البديلة يتم فصلها من خالل /
ـ الكلمات بين األقواس ( ) ليست مطلوبة

الجواب

أ

أ

ب

ج

ج

ب

ب

ج

ب

د

أ.
اسم التركيب
البربخ
الخصية  /األنابيب المنوية
البروستات

الرمز
C
D
B

االحليل

F

الوظيفة
تخزين الحيوانات المنوية حتى تنضج
انتاج الحيوانات المنوية
يفرز محلول قلوي لمعادلة حموضة الجهاز التناسلي
األنثوي
قناة بولية تناسلية مشتركة  /يمر خاللها البول والسائل
المنوي للخارج

8
درجة لكل فراغ

ب.
 .1يحوي الجسم القمعي ليسوسومات تحوي أنزيمات هاضمة تعمل على إضعاف الغشاء البالزمي
للبويضة (درجة) ،مما يسمح بخول نواة الحيوان المنوي إلى سيتوبالزم البويضة واندماجهما
وحدوث االخصاب /وتكوين الالقحة( .درجة)

2

 .2نقص حمض الفوليك في غذاء األم (درجة) يؤدي الى عدم اكتمال نمو الدماغ والرأس /إصابة
الجنين بالعصب المفلوج  /تكشف بعض الخاليا العصبية للحبل الشوكي مما قد يسبب اإلصابة
بالشلل (درجة)

2
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التركيب
[

]

قناة البيض

10

[ التوتة ( الموريوال ) ]

درجتان لكل
مصطلح

[ دورة الحيض /الطمث ]
[ الحوصلة
[ بطانة الرحم

أ.
ب.

]
]

 :Aتدفق الطمث  :Bالحوصلة
LH : 2

C:الجسم األصفر

 :3االستروجين

3

درجة لكل إجابة

2

درجة لكل إجابة

ج .عند نضج الحوصلة في المبيض تفرز خاليا ها هرمون االستروجين (درجة) الذي يحفز الغدة
النخامية على افراز هرمون (LHدرجة) الذي يعمل على تحرر البيضة من الحوصلة/حدوث
االباضة (درجة).

3

د .لمنع تكون حوصلة جديدة في المبيض  /منع نضج بويضة جديدة داخل الحوصلة

1

(درجة)
هـ  .ال  /عدم حدوث حمل
تحلل الجسم األصفر وانخفاض مستوى هرمون البروجسترون  /انخفاض سماكة بطانة الرحم
(درجة)
 :Cالحبل السري
أ B .الغشاء الكوريوني

2
2

ب :A .حماية الجنين من الصدمات  /حفظ درجة حرارة الجنين /عزل الجنين عن باقي أجزاء جسم األم
 :Eأول موقع لتكوين خاليا الدم الحمراء للجنين

2

ج F .جزء المشيمة من الجنين وGجزء المشيمة من األم  /كالهما يشتركان في تكوين المشيمة (درجة)
يتم خاللها تبادل /انتقال المواد من األم إلى الجنين ( الغذاء واألكسجين) ومن الجنين إلى األم (الفضالت
وثاني أكسيد الكربون)( درجة).

2

د .تحمي الجنين إلى أن يتكون لديه جهاز المناعة الخاصة به

الطريقة

تحليل السائل الرهلي

 قياس مستويات األنزيمات تحديد المخطط الكروموسومي للجنيناالستخدام  -تحديد جنس الجنين
 تحديد االختالالت الوراثية تحديد الكروموسومات غير الطبيعيةيكتفى باستخدام واحد لكل طريقة
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1

الموجات فوق الصوتية
 تحديد ما إذا كان الجنين ينمو طبيعيا تحديد وضعية الجنين داخل الرحم -تحديد جنس الجنين

4

4
المصطلح
[

المستقبالت الحسية ]

[ التغذية الراجعة السلبية]
[ االتزان الداخلي
[

]
]

االرتجاف

أ .تغذية راجعة إيجابية

1

ب .التأكيد على التغيير بصورة كبيرة في اتجاه التغير نفسه مما يزيد معدل التصحيح بعيدا عن النقطة المرجعية
/تنشيط عامل تخثر الدم ينشط عامل أخر لتخثر الدم وينشط سلسلة من التفاعالت تؤدي الى تكوين جلطة (
التئام الجرح)

1

ج .إصابة الشخص المريض بارتفاع في درجة حرارة الجسم
ترتفع درجة حرارة الجسم عن معدلها مما يؤدي لتغير طبيعة البرونين فتتوقف عمليات األيض

2

كيف ينظم درجة حرارة الجسم في الجو البارد

التركيب
 .1األوعية الدموية/شعيرات دموية /
شريينات

االنقباض الوعائي  /يقل وصول الدم إلى الشعيرات الدموية
فتضيق  ،مما يقلل فقدان الحرارة عن طريق الجلد/يحتفظ
الجسم بالحرارة

 .2العضلة الناصبة للشعرة

تنقبض  ،فتنتصب الشعرة على سطح الجلد مما يؤدي إلى
احتجاز طبقة من جزيئات الهواء /عزل حراري يقلل من
فقدان الحرارة عن طريق الجلد

 .3غدة عرقية

يقل افراز العرق مما يقلل من فقد الحرارة عن طريق التبخير

6

1

أ .تحت المهاد

ب :A .هرمون / TRHالمفرز للثيروتروبين
 :Bهرمون  / TSHالمنبه للغدة الدرقية

2

ج .تحفيز استهالك األكسجين (درجة ) وزيادة معدل األيض(درجة) أو  /ينشط عملية أكسدة
الكربوهيدرات والدهون مما ينتج طاقة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم لمعدلها الطبيعي.

2

د .عندما تعود درجة حرارة الجسم إلى معدلها الطبيعي يؤدي االرتفاع في تركيز هرمون
الثيروكسين T4في الدم إلى تثبيط تحت المهاد والغدة النخامية عن افراز هرموناتها

2

أ.

80-100 mg/dl

 90 /ملجرام100/مل

ب .األنسولين
عند ارتفاع سكر الدم عن معدله الطبيعي يحفز الخاليا المتصاص الجلوكوز من جميع أجزاء
الجسم وتحويله إلى جليكوجين وأحماض دهنية في خاليا الكبد والعضالت فيخفض مستوى
السكر في الدم لوضعه الطبيعي
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1
2

درجة للهرمون
ودرجة لعمله

ج .الجلوكاجون
عند انخفاض سكر الدم عن معدله الطبيعي ،يحفز االنزيمات لتحويل الجاليكوجين واألحماض
الدهنية إلى جلوكوز في الدم فيعود مستوى السكر في الدم لوضعه الطبيعي.

2

أ .ترتيب أزواج الكروموسومات المتماثلة من األطول إلى األقصر (درجة ) لتحديد أي اختالل جيني في
الفرد (درجة)  /تحديد الجنس.

2
6

ب.
نوع الجنس

المخطط الكروموسومي للفرد1
انثى

المخطط الكروموسومي للفرد 2
ذكر

اسم المتالزمة

داون

كلينفلتر

نوع الكروموسوم
الذي حدث فيه
االختالل

الجسمي 21

الجنسي 23

ج .الفرد  :1عدم انفصال ( أثناء االنقسام المنصف عند تكوين األمشاج) في زوج الكروموسومات
الجنسية رقم  23نتج عنه فردXXY
الفرد  : 2عدم انفصال ( أثناء االنقسام المنصف عند تكوين األمشاج) في زوج الكروموسومات
الجسمية رقم  21نتج عنه فرد لديه ثالث نسخ من الكروموسوم 21

انتهت اإلجابة
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2

درجة للهرمون
ودرجة لعمله

درجة لكل اجابة

النها تضخ الدم بعيدا عن القلب الى الجسم والرئتين

خاليا دم حمراء خاليا دم بيضاء صفائح دموية
نقل الغازات الدفاع عن الجسم تخثر الدم
نخاع العظم االحمر
هنا يجب ذكر خطوات تخثر الدم من الكتاب

االذين

النبضة
االيسر
االورطى
الشريان الرئوي
البالزما
هيموجلوبين

قصبة هوائية

شعبة هوائية
رئة

حويصالت
االحجاب الحاجز

الزفير

الشهيق

انبساط

انقباض

كبير

قليل

الحوصلة
شعيرة دموية
الحوصلة

الشعيرة دموية

االكسجين
ثاني اكسيد الكربون

تبادل الغازات بين الهواء الخارجي والدم
تبادل الغازات بين الدم والخاليا

3
4
2

Mock-Bio12 L3T3
األحياء :الصف 90 12دقيقة

اختبارات الفصل الدراسي الثالث
2018-2017
اقرأ التعليمات أوالً:
 .1سجل بياناتك داخل مثلث البيانات قبل البدء باالختبار.
 .2اكتب بقلم الحبر األزرق.
.3
.4
.5
.6

تتكون الورقة االختبارية من ( )10صفحات متضمنة ( )21
سؤاال.
اقرأ السؤال بدقة واكتب إجابة واحدة فقط.
تشير الدرجات التي بين القوسين ] [ إلى درجة السؤال.
الرسومات واألشكال البيانية المعطاة تقريبية.

 .7ارسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في أسئلة االختيار من
متعدد ،وإذا أردت تغيير إجابتك فقم بشطب اإلجابة الخطأ وارسم
دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.
 .8لألسئلة ذات النهايات المفتوحة ،اكتب إجابتك على السطور أو
في المساحة المتاحة لك.
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السؤال األول:
أوالً :أجب عن األسئلة ( ) 10-1بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

20

 )1أي الظروف التالية يوفرها وجود التركيب Aفي الشكل المجاور إلنتاج الخاليا الجنسية الذكرية؟
أ .درجة حرارة أقل من  37س◦
ب .درجة حموضة عالية تقتل ما تبقى من الحيوانات المنوية
ج .وجود الخصية داخل التجويف البطني
د .توفير الغذاء لنضج الحيوانات المنوية

][2

 )2خالل عملية تكون البويضات في االنسان ،ما التراكيب التي تنتج عن المرحلة األولى من االنقسام المنصف؟
أ .جسم قطبي وخلية بيضية ثانوية أحادية المجموعة الكروموسومية
ب .جسم قطبي وخلية بيضية ثانوية ثنائية المجموعة الكروموسومية
ج .جسم قطبي وخلية بيضية أولية أحادية المجموعة الكروموسومية
د .جسم قطبي وخلية بيضية أولية ثنائية المجموعة الكروموسومية

[]2

 )3أي مما يلي يحدث خالل مرحلة الشهور الثالثة الثانية من تكون الجنين؟
أ .تراكم الدهون تحت جلد الجنين
ب .يمكن سماع نبض الجنين باستخدام سماعة الطبيب
ج .يبدأ تكون األنسجة واألعضاء جميعها
د .يبدي الجنين بعض االستجابة لألصوات

][2

 )4أي العوامل التالية تمنع حدوث دورة حيض جديدة؟
أ .انخفاض تركيز البروجسترون
ب .تحلل الجسم األصفر
ج .إفراز الجنين للهرمون الكريوني الموجه للغدد التناسلية hCG
د .تحلل بطانة الرحم

][2

 )5أي مما يلي يعد منبها ً داخليا ً لإلنسان؟
أ .التغير في شدة الصوت
ب .التغير في شدة اإلضاءة
ج .التغير في درجة حرارة الجسم
د .التغير في تركيز الغازات في الجو

][2

 )6أي من مكونات التغذية الراجعة التالية يقيس مستوى المتغير؟
أ .المؤثر
ب .المستقبل
ج .مركز التحكم
د .عضو االستجابة

][2
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 )7أي مما يلي يصف الحالة التي تثبت فيها نسبة المواد المتفاعلة إلى المواد الناتجة في البيئة الداخلية؟
أ .االتزان الفيزيائي
ب .االتزان الديناميكي
ج .االتزان الحراري
د .االتزان الكهربائي
يوضح الشكل عدم االنفصال في االنقسام المنصف  1أثناء انتاج الخاليا الجنسية في الذكر
 )8أي االحتماالت اآلتية يمثل العدد الصحيح للمجموعة الكرموسومية للخلية C؟
أ)2n( .
ب)n( .
ج )n+1(.
د )3 n ( .

][2

][2

 )9أي التراكيب الجينية التالية ألنثى مصابة بمتالزمة تيرنر ؟
أXYY .
بXXY.
جYO .
دXO.

[]2

 )10أي مما يأتي صحيح حول الفيرمونات  Phermones؟
أ .مواد كيميائية مصنعة
ب .مواد كيميائية تستعمل إلرسال إشارات بين الذكور واإلناث من أجل التزاوج
ج .أنزيمات تستخدم في التفاعالت الكيميائية
د .هرمونات تفرزها تحت المهاد لتنظيم درجة حرارة الجسم

[]2
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السؤال الثاني:
 )11الشكل المجاور يمثل تركيب الجهاز التناسلي الذكري

33

أ .استعن بالرسم في استكمال الجدول التالي:
اسم التركيب

الرمز

الوظيفة

البربخ

......

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

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

][8

إنتاج الحيوانات المنوية

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

B

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

اإلحليل

......

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

ب .اشرح العالقة بين الثنائيات التالية:
[]2

.1الجسم القمعي واالخصاب؟
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

[]2

 .2حمض الفوليك ونمو الجنين؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

[ ] 10

 )12أكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية:
العبارة

المصطلح

 .1أنبوب عضلي مبطن بأهداب تنتقل خالله البويضة المخصبة إلى الرحم.

[

]

 .2كرة مصمتة من الخاليا تنتج من عدة انقسامات للبويضة المخصبة تدخل الرحم
في اليوم الثالث.

[

]

 .3مجموعة من العمليات تحدث كل شهر تقريبا تساعد في تهيئة جسم االنثى للحمل[ .

]

 .4تركيب في المبيض يحتوي على خلية بيضية غير ناضجة.

[

]

 .5نسيج طالئي تنغرس فيه الكبسولة البالستولية بعد االخصاب.

[

]
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 )13تمعن المخطط الذي يوضح أحداث دورة الحيض ثم أجب عن األسئلة التالية:

أ .سم األطوار الثالثة AوBو Cلدورة الحيض.

[]3

...................................... :C ...................................... :B ...................................... :A
ب .سم الهرمونات  2و 3الموضحة في مفتاح الرسم

[]2

................................ :3 ................................ :2
ج .صف العالقة بين الهرمون  2والهرمون  3وحدوث عملية التبويض (اإلباضة).

[]3

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
د .فسر سبب انخفاض مستوى الهرمون (FSH )1عند حدوث حمل.

[]1

.....................................................................................................................................................
هـ .هل يشير المخطط الى حدوث حمل؟ ...........................................
برر اجابتك ...............................................................................................................................
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[]2

السؤال الثالث:

25

 )14يوضح الشكل األغشية الجنينية األربعة التي تحيط بالجنين

[]2

أ .سم التراكيب  BوC
..................................................................... :B
..................................................................... :C

[]2

ب .حدد وظيفة التراكيب  AوE
..................................................................... :A
..................................................................... :E

ج .ما العالقة بين التركيب  Fوالتركيب G؟

[]2

....................................................................................................................................................
[]1

د .وضح أهمية انتقال المضادات الحيوية من األم إلى الجنين.
.....................................................................................................................................
 )15أكمل جدول المقارنة اآلتي فيما يخص الطرق المستخدمة لتشخيص االختالالت عند الجنين

اسم الطريقة
االستخدام
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][4

 )16اكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية:

][4

العبارات
 .1نهايات الخاليا العصبية الحسية الموجودة في أعضاء الحس المختلفة  ،تتولى الكشف
عن التغيرات في البيئة الخارجية.
 .2آلية أساسية مهمتها إعادة االتزان الداخلي للجسم إلى الوضع الطبيعي أي إلى نقطة
البداية.

المصطلح
[

]

[

]

 .3القدرة على الحفاظ على الثبات النسبي للبيئة الداخلية.

[

]

 .4سلسلة من االنقباضات واالنبساطات العضلية الالإرادية تساعد على توليد الحرارة
في الجسم

[

]

 )17يوضح المخطط التالي التغذية الراجعة عند حدوث جرح .تمعنه جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية :

أ .ما نوع التغذية الراجعة التي يوضحها المخطط؟ .....................................................
ب .اذكر سببا ً واحدا ً من المخطط يدعم اجابتك في السؤال أ.
............................................................................................................................................

[]1
[]1

............................................................................................................................................
ج .اذكر مثاالً آخرا ً يوضح أن هذا النوع من التغذية الراجعة قد يسبب األذى للشخص أحياناً،
ثم اشرح السبب.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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[]2

 )18يوضح الشكل ثالثة من تراكيب الجلد التي تساهم في التنظيم الحراري في اإلنسان

أكمل الجدول بكتابة أسماء التراكيب ( ،)3، 2، 1ثم صف دورها في تنظيم درجة حرارة الجسم في الجو البارد
التركيب

[]6

كيف ينظم درجة حرارة الجسم في الجو البارد

.1
.2
.3

السؤال الرابع :

22

 )19الشكل المقابل يوضح دور بعض الغدد وهرموناتها في تنظيم درجة حرارة جسم االنسان
أ .ما التركيب من الجهاز العصبي المشار اليه بـ )،(X

[]1

والذي يتحكم بتنظيم درجة حرارة الجسم؟
............................................................

ب .سم الهرمونات  Aو .B

[]2

.................................................... :A
..................................................... :B
ج .ماهو تأثير هرمون الثيروكسين  T4في C

[]2

..........................................................................
..........................................................................
د .تخضع هذه العملية آللية التغذية الراجعة السلبية
وضح من المخطط ما يدل على ذلك
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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[]2

 )20تمعن الرسم البياني التالي الذي يوضح بعض التغيرات المحتمل حدوثها في معدل سكر الجلوكوز
في الدم ثم أجب عن األسئلة التالية:
أ .ما هو مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم؟

[]1

................................................................
ب .i .حدد اسم الهرمون الذي يعدل المنحنى من الوضع أ إلى الوضع ب............................................. .

[]2

 .iiصف كيف يعمل
.....................................................................................................................................
ج .i .حدد اسم الهرمون الذي يعدل المنحنى من الوضع ج إلى الوضع د.............................................. .

[]2

 .iiصف كيف يعمل
......................................................................................................................................
 )21استعن بالمخططات الكرموسومية للفردين  1و 2في اإلجابة عن األسئلة التالية:

أ .صف ما الذي يوضحه المخطط الكروموسومي.
.................................................................................................................................................

[]2

..................................................................................................................................................
ب .قارن بين المخطط الكروموسومي للفرد  1وللفرد 2
المخطط الكروموسومي للفرد1
نوع الجنس
اسم المتالزمة
نوع الكروموسوم الذي
حدث فيه االختالل
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[]6
المخطط الكروموسومي للفرد 2

ج .اذكر سببا ً علميا ً يمكن مالحظته من الشكل يفسر سبب حدوث االختالل في مخطط كروموسومات الفرد  1والفرد ] 2 [ 2
الفرد................................................................................................................................ :1
الفرد................................................................................................................................ :2

انتهت األسئلة
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مجلس ابوظبي للتعليم
مدرسة البشائر

اسم

20

اختبار
للصف

اليوم والتاريخ :
الطالبه................................................:
******************************************************************************************************************

السؤال االول  :اختاري االجابه الصحيحة من بين البدائل التاليه لكل عباره فيما يلي :
 -1ماعدد الكروموسومات في خلية تمر بالطور االستوائي االول من االنقسام المنصف اذا كانت تحوي على 12
كروموسوم اثناء الطور البيني ؟
24 – C
6 -A
36 – D
12 -B
استخدمي الشكل المجاور لالجابة عن االسئلة من : 4-2
 -2أي التراكيب المرقمة تمثل زوجا متماثال ؟
3 -Cو4
1 - Aو2
7 – Dو8
3 -Bو6
 -3أي من أجزاء الكروموسومات المبينة قد تظهر معا في مشيج هذا
الكائن الحي ؟
3 -Cو6
1 -Aو2
5 –Dو6
3 -Bو7
 -4اذا كان الرسم يبين كل الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسمية فما عدد الكروموسومات في مشيج هذا
الكائن الحي في نهاية االنقسام المنصف االول ؟
6 -C
3 -A
12 -D
9 -B
استخدمي الشكل المجاور لالجابة عن االسئلة 5و: 6
 -5أي مراحل االنقسام المنصف يمثله الرسم اعاله ؟
 -Cالطور االستوائي االول
 -Aالطور التمهيدي االول
 -Dالطور االستوائي الثاني
 -Bالطور التمهيدي الثاني
 -6ما الخطوة التالية للكروموسومات في الرسم المجاور ؟
 -Aستمر بعملية تضاعف
 -Bستمر بعملية االخصاب
 -Cسينخفض عددها الى النصف في كل خلية
 -Dستنقسم الى كروماتيدات شقيقة
 -7اذا حدث تلقيح خلطي بين نباتي بازالء احدهما طرازه الجيني RrGgمع اخر طرازه  rrggفان احتماالت الطرز
الجينية لالفراد الناتجة كالتالي :
RrGg , Rrgg , rrgG , rrgg - C
RrGg, Rrgg, RRGg, rrgg -A
Rrgg ,Rrgg, rrGg, RR gg -D
RRGg, RRgg, RRGg, rrgg -B

السؤال الثاني  :اوال استخدمي الرسم التالي لالجابة عن االسئلة التالية :
 -1في الرسم تم تمييز مواقع مختلفة منها بأحرف ،اشرحي اين تحدث عملية العبور في هذا الزوج من الكروموسومات ؟
...........................................................................................
..........................................................................................
 -2متى يرجح ان تحدث عملية العبور ؟
...........................................................................................
 -3كيف يوضح يمكن ان يوفر االنقسام المنصف التنوع الوراثي ؟
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ثانيا  :اذا حصل تزاوج بين القط مجعد االذنين وقطة غير مجعدة االذين فكانت جميع القطط
الناتجة غير مجعدة االذنين  ،فاذا حدث تزاوج بين القطط من الجيل االول فما هي احتماالت
الطرز الجينية والظاهرية مستخدمة مربع بانيت ؟

ثالثا  :ارسمي خلية تحوي اربع كروموسومات تمر بالطور االنفصالي الثاني والطور النهائي الثاني ؟

رابعا  :قارني بين االنقسام المنصف والمتساوي من حيث :
المتساوي

االنقسام المنصف

الطور التمهيدي
انواع ىالخاليا التي تمر
به
اهمية االنقسام
معلمة المادة  :فاطمة علي

مدرسة البشائر الخاصة

التقويم الثاني لمادة االحياء

اسم الطالبة ............................:

الفصل الدراسي الثاني
الدرجة :

الصف  :التاسع المتقدم /

السؤال األول  :اختاري االجابة الصحيحة لكل مما يلي :
 -1عندما يغادر الدم الفقير باالكسجين من القلب ،إلى أين يخرج؟
ج . -إلى الرئتين
د. -إلى الوريد الرئوي

أ . -إلى الشريان األورطى
ب. -إلى الشعيرات الدموية

B
E

استخدم الرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن االسئلة 4-2
 -2أي مما يلي يُمثِّل البطين األيمن؟
بB-

أA -

دD -

جC-

 . -3إلى أي جزء من القلب يدخل الدم الغني باألكسجين؟
بB-

أA -

دD -

جC-

C

 -4من الشكل السابق يقع الصمام ثنائي الشرفات بين :
أ A -وB

ب A -وC

د B -و E

ج  B -وD

 -5أي مما يلي من وظائف الجهاز الدوري
أ .ترشيح الفضالت النيتروجينية

ب .إعادة امتصاص الماء والمواد المفيدة

ج .نقل األكسجين والغذاء إلى خاليا الجسم

د .تنظيم كمية السوائل واألمالح في الجسم

 -6ما أهمية وجود الصمامات في أوردة االطراف السفلية
أ .لتتحمل ضغط الدم العالي

ب .لتنظم مرور الدم في اتجاهين مختلفين

ج .لتمنع الدم من االرتداد للخلف

د .لتقلل من سرعة مرور الدم في األوردة

 -7ماذا تسمى مجموعة الخاليا التي تنظم النبض واالنقباض وتقع في األذين األيمن؟
ب .العقدة الجيبية األذينية

أ .العقدة األذينية البطينية

د .الصمامات

ج .العضالت القلبية

 -8ان الشخص الذي يحمل مولد ضد من النوع  Bعلى خاليا الدم الحمراء تكون فصيلته :

أA -

بB-

جAB -

دO -

السؤال الثاني  :قارني بين ما يلي :
وجه المقارنة

خاليا الدم الحمراء

خاليا الدم البيضاء

الوظيفة
وجه المقارنة

الشرايين

االوردة

عدد الطبقات وسمكها

عللي لما يلي:
 -1تظهر البالزما باللون االصفر .

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

 -2الجدار العضلي للبطين األيسر أسمك من الجدار العضلي للبطين األيمن
........................................................................................................................
 -3ال يمكن نقل دم من شخص فصيلته  Bإلى شخص فصيلته  Aوالعكس.
......................................................................................................................
 -4يشكل نقل دم من شخص موجب العامل الريزيسي Rh+إلى شخص سالب العامل الريزيسي_ Rhخط ار على حياه

االنسان

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

السؤال الثالث :
اوال :اكتبي المصطلح العلمي المناسب :
( -1

) مادة كيميائية تطلقها الصفائح لتساعد في تجلط الدم

( -3

) خلل في الجهاز الدوري يحدث بسبب انسداد الشرايين

(-5

) فصيلة الدم التي تسمى معطي عام لباقي الفصائل

( -2

( -4

) قيمة ضغط الدم الطبيعية

) خلل يحدث بسب تكون تخثرات في االوعية الدموية التي تمد الدماغ باالكسجين

ثانيا  :ادرسي مخطط الجهاز الدوري ثم اجيبي عما يلي :
أ – حددي اسماء الموضحة باالحرف على الرسم
…………………………. A

.......................... B

.......................... C

........................... D

ب – ما لون الدم الوراد الى القلب من الرئتين ؟
.......................
ج -ما لون الدم القادم الى القلب من االطراف السفلية
....................
د -وضحي باختصار مسار الدم الخارج من البطين االيمن
في الدورة الرئوية ( موضحة اسماء االوعية الدموية )
(هذا سؤال اضافي )

A
B
D
C

الفصل الثالث

التقويم  :الثاني في مادة األحياء
الصف  :تاسع متقدم /
االسم...........................:

25

الدرجة المستحقة :

20

السؤال االول  :اختاري االجابة الصحيحة من بين البدائل التالية / 7 :

 -1ماعدد الكروموسومات في خلية تمر بالطور االنفصالي الثاني من االنقسام المنصف اذا كانت تحوي على 12

20

كروموسوم اثناء الطور البيني الثاني ؟

أ4 -

ج12-

ب – 24

د6 -

 -استخدمي الرسم المجاور لالجابة عن االسئلة التالية :

1

-2أي مراحل االنقسام المتساوي يمثله الرسم المجاور 1؟

أ -الطور االنفصالي

ب -الطور االستوائي

ج-الطور التمهيدي

د -الطور النهائي

-3ما الخطوة التالية للكروموسومات في الرسم المجاور 2؟

أ -ستمر بعملية تضاعف

ج-تتكاثف على شكل خيطي

2

ب-ستمر بعملية االخصاب

د-ستنقسم الى كروماتيدات شقيقة

 -4الوصف الصحيح للطراز الجيني لفرد لديه امشاج بالطرز الجينيه التاليه :RRYy
ب-تزاوج ثنائي التهجين -

أ -تزاوج احادي التهجين

د -تلقيح خلطي

ج-تلقيح ذاتي

 (-5أن زوج األليالت المكون للصفة الواحدة ينفصل أثناء االنقسام المنصف ليتحدا معا عند اإلخصاب ) هذا يمثل :
ب  -قانون االنعزال

أ-قانون مندل الثاني

د  -قانون االحتمال

ج  -قانون التوزيع الحر

-6عند حدوث تلقيح بين أبوين كالهما بطراز جيني متماثل الجينات احدهما سائد واالخر متنحي  ،فإن نسبة الطراز

الظاهري في االبناء الناتجين هي:
% 100

%50 -

%25 -

%75 -

السؤال الثاني  :اوال :أجيبي عما يلي4:د
 -1كيف يؤدي االنقسام المنصف الى التنوع الوراثى؟ اذكري نقطتين

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

 -2عللي اختيار مندل لنبات البازالء .اذكري نقطتين فقط

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

...................................................................................................................
 -3عللي ال يدل الطراز الظاهري للكائن الحي دائما على ط ارزه الجيني (سؤال اضافي )
......................................................................................................................
ثانيا :اكتبي اسم المصطلح العلمي لكل مما يلي :
( -1

) يحدث عندما يتحد مشيج ذكري مع مشيج انثوي من الزهرة نفسها

( -2

) يطلق على الكائن الحي الذي يحمل زوجا من االليالت نفسها لصفة محدده

( -3

( -4

) صفة وراثية ال تظهر على الفرد اال اذا كانت نقية

) أن التوزيع العشوائي لألليالت يحدث في أثناء تكون األمشاج ،حيث تتوزع الجينات على

الكروموسومات المنفصلة بشكل حر في أثناء عملية االنقسام المنصف
ثالثا  :قارني بين االنقسام المنصف والمتساوي من حيث :
المتساوي

االنقسام المنصف

الطور التمهيدي
انواع ىالخاليا التي تمر
به

اهمية االنقسام
السؤال الثالث  :حلي المسائل الوراثية التالية :

 -1تعد صفة الريش المرقط في الحمام (  ) Fسائدة على صفة الريش غير المرقط ( ) fافترض حدوث تزاوج بين حمامة
مرقطة ذات طراز جيني متخالف الجينات مع حمامة غير مرقطة  .استخدمي مربع بانيت لتوقع نسبة الطراز الجيني لنسلهما

والطراز الظاهري لهم

-2اجرى مزارع اخصاب ذاتي لنبات بازالء ازهاره حمراء هجينة  ،فإذا علمت أن صفة لون االزهار الحمراء  Rسائدة على

صفة لون االزهار البيضاء r

 .فما هي احتماالت الطرز الجينية والظاهرية الناتجة عن هدا التلقيح وضحي ذلك على

أسس وراثية

انتهت االسئلة بالتوفيق والنجاح
معلمة المادة  :فاطمة علي

Grade11files

Mock-Bio 12 T3 L2
ا ألحياء – المستوى الثاني :الصف  90 21دقيقة

اختبارات الفصل الدراسي الثالث
6102-6102
اقرأ التعليمات أولا:
 .1سجل بياناتك داخل مثلث البيانات قبل البدء باالختبار.
 .2اكتب بقلم الحبر األزرق.
 .3تتكون الورقة االختبارية من ( )8صفحات متضمنة ( )28سؤاال.
 .4اقرأ السؤال بدقة واكتب إجابة واحدة فقط.
 .5تشير الدرجات التي بين القوسين ] [ إلى درجة السؤال.
 .6الرسومات واألشكال البيانية المعطاة تقريبية.
 .7ارسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في أسئلة االختيار من متعدد ،وإذا
أردت تغيير إجابتك فقم بشطب اإلجابة الخطأ وارسم دائرة حول رمز
اإلجابة الصحيحة.
 .8لألسئلة ذات النهايات المفتوحة ،اكتب إجابتك على السطور أو في المساحة
المتاحة لك.
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السؤال األول
أجب عن األسئلة ( )11- 1بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

 )1أي مما يلي من وظائف الجهاز الدوري؟

24
][2

أ .ترشيح الفضالت النيتروجينية

ب .إعادة امتصاص الماء والمواد المفيدة
ج .نقل األكسجين والغذاء إلى خاليا الجسم

د .تنظيم كمية السوائل واألمالح في الجسم
)2

أي حجرات القلب التالية تنقبض لدفع الدم المؤكسج عبر الشريان األبهر؟

][2

أ .األذين األيمن

ب .البطين األيسر
ج .األذين األيسر

د .البطين األيمن
 )3ما التكيفات التي تميز الشرايين لتحمل الضغط العالي الناتج عن ضخ الدم من القلب إلى الجسم؟

[]2

أ .وجود طبقة العضالت الملساء وطبقة النسيج الضام

ب .وجود طبقة واحدة من الخاليا الطالئية

ج .وجود ثالث طبقات أكبرها العضالت الملساء
د .وجود ثالث طبقات أكبرها النسيج الضام
 )4ما أهمية وجود الصمامات في أوردة األطراف السفلية؟

][2

أ .لتتحمل ضغط الدم العالي
ب .لتنظم مرور الدم في اتجاهين مختلفين
ج .لتمنع رجوع الدم في االتجاه المعاكس

د .لتقلل من سرعة مرور الدم في األوردة
 )5أي من مكونات الدم اآلتية مسؤولة عن تخثر الدم؟
أ .الصفائح الدموية

ب .البالزما
ج .خاليا الدم الحمراء

د .خاليا الدم البيضاء
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[]2

 )6أي األوعية الدموية اآلتية ذات طبقة واحدة من الخاليا؟

][2

أ .الشرايين والشعيرات الدموية

ب .األوردة والشعيرات الدموية
ج .األوردة

د .الشعيرات الدموية
 )7ماذا تسمى مجموعة الخاليا التي تنظم النبض وتقع في األذين األيمن؟

][2

أ .العقدة األذينية البطينية
ب .العقدة الجيبية األذينية
ج .العضالت القلبية

د .الصمامات
 )8أي من الخطوات التالية تحدث خالل آلية الزفير؟

][2

أ .انقباض عضلة الحجاب الحاجز
ب .اتساع تجويف الصدر

ج .دخول الهواء إلى الرئتين

د.

انبساط عضلة الحجاب الحاجز

 )9ما العملية التي تحدث داخل خاليا األنسجة في العضالت؟

][2

أ .الحركات التنفسية
ب .التنفس الداخلي

ج .التنفس الخارجي

د .الزفير
)11

ما الوحدة الوظيفة في الكلية والتي يصل عددها إلى مليون؟
أ .النفرون
ب .القشرة
ج .النخاع

د .الحالب
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][2

استعن بالرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن السؤال11

 )11أي من الخيارات اآلتية صحيح فيما يتعلق بما يمثله كل من  Xو  Yفي الرسم التخطيطي أعاله؟
X

Y

أ.

الرئة

الهواء

ب.

الرئة

خاليا الجسم

ج.

خاليا الجسم

الهواء

د.

خاليا الجسم

الرئة

[]2

[]2

 )12ما العملية التي تعيد السكر إلى الدم؟
أ .الترشيح
ب .اإلخراج
ج .إعادة االمتصاص

د .الزفير
السؤال الثاني:

11

الشكل أدناه يمثل أجزاء القلب تمعنه ثم أجب عن األسئلة ( :) 14 _ 11

][8

 )13اكتب البيانات المشار إليها من  1ـ ـ 4
.1

2

.2

1

.3
.4

3

4
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 )14فسر سبب كون الجدار العضلي للبطينين األيمن واأليسر أكثر سمكاً من الجدار العضلي لألذينين األيمن واأليسر] 2 [ .
....................................................................................................................................................................

 ( i ( )15أكمل الجدول التالي والذي يوضح مكونات الدم.

][8

وجه المقارنة

نوع الخلية
الوظيفة
المنشأ (مكان تكونها)

(  ) iiلخص ما يحدث عندما ينقطع أو يتضرر وعاء دموي؟

[]3

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

[ ]12

 )16اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة في الجدول أدناه:
المصطلح العلمي

العبارة
 .1تبادل بين انقباض جدار الشريان وانبساطه.

[

]

 .2يستقبل الدم المؤكسج القادم من الرئتين.

[

]

 .3الشريان األكبر الذي يضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم.

[

]

 .4وعاء دموي ينقل الدم من القلب إلى الرئتين.

[

]

 .5سائل أصفر يشكل أكثر من  %51من الدم.

[

]

 .6بروتينات في خاليا الدم الحمراء تحتوي على الحديد تتحد كيميائياً مع

[

]

األكسجين ،وجزء من ثاني أكسيد الكربون.
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السؤال الثالث:

21

 )17اكتب على الرسم التخطيطي ألجزاء الجهاز التنفسي أدناه مسميات التراكيب التي تشير إليها األسهم.

[]5

 )18أكمل الجدول أدناه مستعيناً بالشكلين  1و  2اللذين يوضحان الحركات التنفسية:

[]6

2
وجه المقارنة
نوع الحركة التنفسية
حركة الحجاب الحاجز

ضغط الهواء داخل الرئة
بالنسبة لضغط الهواء

الخارجي
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1
الشكل 1

الشكل 2

األشكال  1و  2توضح تبادل الغازات ،تمعنها ثم أجب عن األسئلة ()21-11
 )i( )19اكتب البيانات المشار إليها باألرقام  1و 2في الشكل 1
.1

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

.2

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

[]2

( )iiحدد اتجاه انتقال األكسجين.
( من

[]2

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

إلى ).........................................

 )21يمثل الشكل  2تبادل الغازات بين بين خاليا الجسم والدم في الشعيرات الدموية
( )iسم المادة التي تنتقل من الدم إلى خاليا الجسم
( )iiسم المادة التي تنتقل من خاليا الجسم إلى الدم

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

[]2

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

[]2
الشكل 1

 )21قارن بين عمليتي التنفس الخارجي والداخلي

[]4

التنفس الخارجي:

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

التنفس الداخلي:

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

السؤال الرابع:
21
 )22الرسم التخطيطي المجاور يمثل قطاع طولي في الكلية ،اكتب مسميات البيانات المشار إليها باألرقام ()4-1
.1

.2

.3

.4

[]4

2
1
3

 )23اذكر مادتين يتم ترشيحهما من الدم إلى محفظة بومان.
.1

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

.2

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

 )24لماذا ال يتم ترشيح خاليا الدم الحمراء والبروتينات الكبيرة في محفظة بومان؟
....................................................................................................................................................................
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4

[]2

[]2

[]4

 )25رتب خطوات تكوين البول اآلتية من  ( 5-2الخطوة  1تم حلها).
(

) ينتقل السائل الراشح إلى التواء هنلي.

(

) ُيعاد امتصاص الماء والمواد المفيدة إلى الشعيرات الدموية المحيطة باألنابيب الكلوية.
) يندفع السائل الراشح الذي تجمع في محفظة بومان خالل األنابيب الملتوية.

(

(  ) 1يندفع الماء والمواد الذائبة خالل جدار الشعيرات الدموية إلى محفظة بومان.
) تمر السوائل الزائدة والسموم (الفضالت) إلى األنبوب الجامع ثم إلى خارج الكلية عبر الحالب.

(

من وظائف الكلية األساسية تنظيم االتزان الداخلي للجسم بعدة طرق منها الحفاظ على الرقم الهيدروجين /pH

درجة الحموضة للدم . 5.6 – 5.6

 )26اشرح باختصار كيف تحافظ الكليتين على ثبات الرقم الهيدروجيني /درجة الحموضة للدم عندما:
 .iتنخفض درجة حموضة الدم ( أقل من ) 6.5

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

 .iiترتفع درجة حموضة الدم ( أعلى من )7.5

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

[]2
[]2

 )27استعن بالبيانات في الجدول أدناه لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
إعادة امتصاص بعض المواد في الكلية
الكمية التي أُخرجت عن طريق

المادة الكيميائية الكمية الراشحة عن طريق

الكلية ( /gيوم)

الكلية ( /gيوم)

نسبة المادة الكيميائية الراشحة

التي أعيد امتصاصها ( /gيوم)

البروتين

1.8

1.8

1

الجلوكوز

181

1

111

اليوريا

46.8

23.4

51

( )iما كمية الجلوكوز التي ُيعاد امتصاصها؟
( )iiما نسبة اليوريا التي أعيد امتصاصها؟

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

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

( )iiiلماذا ُيعاد امتصاص بعض المواد مثل الماء والجلوكوز إلى الدم مرة أخرى؟

[]1
[]1
[]1

 )28اشرح موقف دولة االمارات العربية المتحدة تجاه تبرع االنسان الحي بنقل عضو منه أو جزء من عضو إلى مسلم
[]1

يحتاج إلى هذا العضو.
.....................................................................................................................................................................

انتهت األسئلة
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Grade11files

Mock-Bio 12 T3 L2
ا ألحياء – المستوى الثاني :الصف  90 21دقيقة

اختبارات الفصل الدراسي الثالث
6102-6102
اقرأ التعليمات أولا:
 .1سجل بياناتك داخل مثلث البيانات قبل البدء باالختبار.
 .2اكتب بقلم الحبر األزرق.
 .3تتكون الورقة االختبارية من ( )8صفحات متضمنة ( )28سؤاال.
 .4اقرأ السؤال بدقة واكتب إجابة واحدة فقط.
 .5تشير الدرجات التي بين القوسين ] [ إلى درجة السؤال.
 .6الرسومات واألشكال البيانية المعطاة تقريبية.
 .7ارسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في أسئلة االختيار من متعدد ،وإذا
أردت تغيير إجابتك فقم بشطب اإلجابة الخطأ وارسم دائرة حول رمز
اإلجابة الصحيحة.
 .8لألسئلة ذات النهايات المفتوحة ،اكتب إجابتك على السطور أو في المساحة
المتاحة لك.
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السؤال األول
أجب عن األسئلة ( )11- 1بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

 )1أي مما يلي من وظائف الجهاز الدوري؟

24
][2

أ .ترشيح الفضالت النيتروجينية

ب .إعادة امتصاص الماء والمواد المفيدة
ج .نقل األكسجين والغذاء إلى خاليا الجسم

د .تنظيم كمية السوائل واألمالح في الجسم
)2

أي حجرات القلب التالية تنقبض لدفع الدم المؤكسج عبر الشريان األبهر؟

][2

أ .األذين األيمن

ب .البطين األيسر
ج .األذين األيسر

د .البطين األيمن
 )3ما التكيفات التي تميز الشرايين لتحمل الضغط العالي الناتج عن ضخ الدم من القلب إلى الجسم؟

[]2

أ .وجود طبقة العضالت الملساء وطبقة النسيج الضام

ب .وجود طبقة واحدة من الخاليا الطالئية

ج .وجود ثالث طبقات أكبرها العضالت الملساء
د .وجود ثالث طبقات أكبرها النسيج الضام
 )4ما أهمية وجود الصمامات في أوردة األطراف السفلية؟

][2

أ .لتتحمل ضغط الدم العالي
ب .لتنظم مرور الدم في اتجاهين مختلفين
ج .لتمنع رجوع الدم في االتجاه المعاكس

د .لتقلل من سرعة مرور الدم في األوردة
 )5أي من مكونات الدم اآلتية مسؤولة عن تخثر الدم؟
أ .الصفائح الدموية

ب .البالزما
ج .خاليا الدم الحمراء

د .خاليا الدم البيضاء

Page 2 of 8

Mock-Bio L2 12T3

[]2

 )6أي األوعية الدموية اآلتية ذات طبقة واحدة من الخاليا؟

][2

أ .الشرايين والشعيرات الدموية

ب .األوردة والشعيرات الدموية
ج .األوردة

د .الشعيرات الدموية
 )7ماذا تسمى مجموعة الخاليا التي تنظم النبض وتقع في األذين األيمن؟

][2

أ .العقدة األذينية البطينية
ب .العقدة الجيبية األذينية
ج .العضالت القلبية

د .الصمامات
 )8أي من الخطوات التالية تحدث خالل آلية الزفير؟

][2

أ .انقباض عضلة الحجاب الحاجز
ب .اتساع تجويف الصدر

ج .دخول الهواء إلى الرئتين

د.

انبساط عضلة الحجاب الحاجز

 )9ما العملية التي تحدث داخل خاليا األنسجة في العضالت؟

][2

أ .الحركات التنفسية
ب .التنفس الداخلي

ج .التنفس الخارجي

د .الزفير
)11

ما الوحدة الوظيفة في الكلية والتي يصل عددها إلى مليون؟
أ .النفرون
ب .القشرة
ج .النخاع

د .الحالب

Page 3 of 8

Mock-Bio L2 12T3

][2

استعن بالرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن السؤال11

 )11أي من الخيارات اآلتية صحيح فيما يتعلق بما يمثله كل من  Xو  Yفي الرسم التخطيطي أعاله؟
X

Y

أ.

الرئة

الهواء

ب.

الرئة

خاليا الجسم

ج.

خاليا الجسم

الهواء

د.

خاليا الجسم

الرئة

[]2

[]2

 )12ما العملية التي تعيد السكر إلى الدم؟
أ .الترشيح
ب .اإلخراج
ج .إعادة االمتصاص

د .الزفير
السؤال الثاني:

11

الشكل أدناه يمثل أجزاء القلب تمعنه ثم أجب عن األسئلة ( :) 14 _ 11

][8

 )13اكتب البيانات المشار إليها من  1ـ ـ 4
.1

2

.2

1

.3
.4

3

4
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 )14فسر سبب كون الجدار العضلي للبطينين األيمن واأليسر أكثر سمكاً من الجدار العضلي لألذينين األيمن واأليسر] 2 [ .
....................................................................................................................................................................

 ( i ( )15أكمل الجدول التالي والذي يوضح مكونات الدم.

][8

وجه المقارنة

نوع الخلية
الوظيفة
المنشأ (مكان تكونها)

(  ) iiلخص ما يحدث عندما ينقطع أو يتضرر وعاء دموي؟

[]3

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

[ ]12

 )16اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة في الجدول أدناه:
المصطلح العلمي

العبارة
 .1تبادل بين انقباض جدار الشريان وانبساطه.

[

]

 .2يستقبل الدم المؤكسج القادم من الرئتين.

[

]

 .3الشريان األكبر الذي يضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم.

[

]

 .4وعاء دموي ينقل الدم من القلب إلى الرئتين.

[

]

 .5سائل أصفر يشكل أكثر من  %51من الدم.

[

]

 .6بروتينات في خاليا الدم الحمراء تحتوي على الحديد تتحد كيميائياً مع

[

]

األكسجين ،وجزء من ثاني أكسيد الكربون.
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السؤال الثالث:

21

 )17اكتب على الرسم التخطيطي ألجزاء الجهاز التنفسي أدناه مسميات التراكيب التي تشير إليها األسهم.

[]5

 )18أكمل الجدول أدناه مستعيناً بالشكلين  1و  2اللذين يوضحان الحركات التنفسية:

[]6

2
وجه المقارنة
نوع الحركة التنفسية
حركة الحجاب الحاجز

ضغط الهواء داخل الرئة
بالنسبة لضغط الهواء

الخارجي
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1
الشكل 1

الشكل 2

األشكال  1و  2توضح تبادل الغازات ،تمعنها ثم أجب عن األسئلة ()21-11
 )i( )19اكتب البيانات المشار إليها باألرقام  1و 2في الشكل 1
.1

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

.2

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

[]2

( )iiحدد اتجاه انتقال األكسجين.
( من

[]2

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

إلى ).........................................

 )21يمثل الشكل  2تبادل الغازات بين بين خاليا الجسم والدم في الشعيرات الدموية
( )iسم المادة التي تنتقل من الدم إلى خاليا الجسم
( )iiسم المادة التي تنتقل من خاليا الجسم إلى الدم

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

[]2

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

[]2
الشكل 1

 )21قارن بين عمليتي التنفس الخارجي والداخلي

[]4

التنفس الخارجي:

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

التنفس الداخلي:

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

السؤال الرابع:
21
 )22الرسم التخطيطي المجاور يمثل قطاع طولي في الكلية ،اكتب مسميات البيانات المشار إليها باألرقام ()4-1
.1

.2

.3

.4

[]4

2
1
3

 )23اذكر مادتين يتم ترشيحهما من الدم إلى محفظة بومان.
.1

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

.2

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

 )24لماذا ال يتم ترشيح خاليا الدم الحمراء والبروتينات الكبيرة في محفظة بومان؟
....................................................................................................................................................................
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4

[]2

[]2

[]4

 )25رتب خطوات تكوين البول اآلتية من  ( 5-2الخطوة  1تم حلها).
(

) ينتقل السائل الراشح إلى التواء هنلي.

(

) ُيعاد امتصاص الماء والمواد المفيدة إلى الشعيرات الدموية المحيطة باألنابيب الكلوية.
) يندفع السائل الراشح الذي تجمع في محفظة بومان خالل األنابيب الملتوية.

(

(  ) 1يندفع الماء والمواد الذائبة خالل جدار الشعيرات الدموية إلى محفظة بومان.
) تمر السوائل الزائدة والسموم (الفضالت) إلى األنبوب الجامع ثم إلى خارج الكلية عبر الحالب.

(

من وظائف الكلية األساسية تنظيم االتزان الداخلي للجسم بعدة طرق منها الحفاظ على الرقم الهيدروجين /pH

درجة الحموضة للدم . 5.6 – 5.6

 )26اشرح باختصار كيف تحافظ الكليتين على ثبات الرقم الهيدروجيني /درجة الحموضة للدم عندما:
 .iتنخفض درجة حموضة الدم ( أقل من ) 6.5

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

 .iiترتفع درجة حموضة الدم ( أعلى من )7.5

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

[]2
[]2

 )27استعن بالبيانات في الجدول أدناه لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
إعادة امتصاص بعض المواد في الكلية
الكمية التي أُخرجت عن طريق

المادة الكيميائية الكمية الراشحة عن طريق

الكلية ( /gيوم)

الكلية ( /gيوم)

نسبة المادة الكيميائية الراشحة

التي أعيد امتصاصها ( /gيوم)

البروتين

1.8

1.8

1

الجلوكوز

181

1

111

اليوريا

46.8

23.4

51

( )iما كمية الجلوكوز التي ُيعاد امتصاصها؟
( )iiما نسبة اليوريا التي أعيد امتصاصها؟

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

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

( )iiiلماذا ُيعاد امتصاص بعض المواد مثل الماء والجلوكوز إلى الدم مرة أخرى؟

[]1
[]1
[]1

 )28اشرح موقف دولة االمارات العربية المتحدة تجاه تبرع االنسان الحي بنقل عضو منه أو جزء من عضو إلى مسلم
[]1

يحتاج إلى هذا العضو.
.....................................................................................................................................................................

انتهت األسئلة
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