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 مادة االحياء                   

  الثاني عشر العام الصف                                                        

 (2)االختالالت الوراثية غير المعدية  ورقة عمل درس 

 اختر االجابة الصحيحة مما يلي :

 :ث االصابة بالمناعة الذاتية عندما دتح -1

 يصاب الفرد بفيروس -                             تحرر الخاليا مضادا للهستامين     -

 

  يستقبل الفرد دما غير متوافق مع دمه  -  يهاجم جهاز المناعة خاليا الجسم نفسه                    -

 في الممرات االنفية :ة أي من التالي ينطبق على افراز الهستامين من خاليا موجود -2

  يتسبب في انتفاخ الشعيرات الدموية المجاورة -     يحدث أثناء رد فعل على الحساسية                         - 

 كل ماسب -ية المخاطية تزيد من افرازها                       يجعل االغش-

 مى:استجابة جهاز المناعة لمولد ضد بيئي يس -3

 الحساسية   -مرض مناعة ذاتية                                               -

    مرض مزمن -مرض ايضي                                                     -

 أي مما يلي ليس من االمراض الوراثية : -4

 مرض الشريان التاجي -      المهاق                                                        -

   تونجنهنت  -  تيبس الشرايين                                                 -

 أي من التالي مرض ايضي ؟ -5

 تصلب الشرايين -داء الكلب                                                          -

                مرض السكري    -                     التهاب المفاصل التنكسي                    -

 وزارة التربية والتعليم 

 منطقة عجمان التعليمية 

 مدرسة الحكمة الخاصة 

 توجيه العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     
                                                                                    

  
 مادة االحياء                   

  الثاني عشر العام الصف                                                        

 االختالالت الوراثية غير المعدية  ورقة عمل درس 

 اختر االجابة الصحيحة مما يلي :

 

 

 وزارة التربية والتعليم 

 منطقة عجمان التعليمية 

 مدرسة الحكمة الخاصة 

 توجيه العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


