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 ...............................................: .............طالباسم ال

 ...: ..................................الرقم األكاديمي

 : .................................................الصف

                

             

 مملكة البحرين               

 والتعليم وزارة التربية           
   ـــــــــــــــ                    

 الثانوية للبنين العمران  حمدأمدرسة         

  قسم العلوم                              
 

 طالب  ملف  أ عمال ال                                            
 

 
 

 أعّدها: أ/ محسن طيبي                                         
 

 

 

 2023 \ 2022: األول الدراسي الفصل                                    
 

                

 

 2 األحيـــاء
 215حيــا 



 محسن طيبي -أ                                                                                                                                      211حيا 

 2

   (521)حيا  2م منهج األحياء ديتق                                                     

 األول من السنة الثانية ثانوي   المستوى الدراسي: الفصل الدراسي -

 ( فيز – ريضيل األول: )البدالمسار: العلمي  –
 . حصتانفي األسبوع:   الحصص عدد   -

 

-  : ن الطالب و المعلم  اتفاقية الصف بي 

 المعلم  الطالب 

 ه. لتوجيهات  وأستمعأحترم معلمي  -1

 . وأساعدهمأكون لطيفا مع زمالئي  -2

 ممتلكاته.  وسالمةأحافظ على نظافة الصف  -3

 أحضر حصص الدروس في مواعيدها دون تأخير. -4

  وأساهمخالل سير الحصة  واالنتباهبالهدوء   ألتزم -5

 ابيا في انجاح الدرس.ايج

 . ودفتريبكتابي  وأعتنيأحل واجباتي المنزلية   -6

 ألسئلته.  وأصغيللطالب أظهر االحترام  -1

 تحصيله العلمي. لرفع وأشجعهأساند الطالب  -2

 .واالرشاد له النصح  وأقدمالطالب  أتفّهم مشكالت  -3

في توضيح عناصر الدرس  جهديأبذل قصارى  -4

 . ومحتواه

ألتزم بتوظيف وقت الحصة في شرح الدرس  -5

 أكمل جميع الدروس في المواعيد المناسبة. وأنبكفاءة 

 للتعلّم.  ومالئمةر بيئة صفيّة مريحة  وفّ أ -6

 :علمالمتوقيع           توقيع الطالب:       
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 : والمهام واألنشطة يد االختبارات مواع

 مالحظات الدروس المطلوبة  تاريخ االنجاز  

    

    

    

    

    

    

 
 

 211-215ا حي النهائية في مقررختبارات االلبعض النماذج من  QRرابط 
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 الهيكلي الجهازتركيب (: 1الدرس )                                                

 .  اإلنسانيصف تركيب الجهاز الهيكلي في  والذيأكمل التخطيط التالي  -1س

 
 
 رقام بالرسم التالي: جهاز الهيكلي وفق األأكتب مكّونات ال -2س
 

 
 أكتب أمثلة لعظام وفق األشكال المدونة بالجدول اآلتي:   -3س

 
 

 

 

1  12  
2  13  
3  14  
4  15  
5  16  
6  17  
7  18  
8  19  
9  29  

10  21  
11   

 أمثلة  رسم توضيحي  
عظام  
 طويلة

 

  

عظام  
 قصيرة 

 

 

 

 

عظام  
 مسطحة 

 

 

عظام  
غير  

 منتظمة

 

 

 

 

 الهيكل العظمي

  

 العمود 
 الفقري  

 لترقوة ا    
 والكتف 
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 .تعرف مكّونات العظم ثّم حّدد وظيفة كل جزء  األطراف،  ماعظإحدى يمثل الشكل التالي مقطعا عرضيا في   -4س

 
 قارن بين كل اثنين مّما يأتي:  -5س
 

 األسفنجيالعظم  العظم الكثيف  وجه المقارنة 

 التركيب و المكونات 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .............................................................. .............................................................. ود مكان الوج

 النخاع األصفر  النخاع األحمر  

 مكان الوجود 
.............................................................. 

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

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

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

 الوظائف 

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

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

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

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

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

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

 
 قصة باالستعانة بالدليل العلمي المرافق: أكمل المصطلحات النا،  اإلنسانعمليّة التعّظم في  الفقرات التالية    توضح -6س
 

 بانية خاليا عظمية   -الخاليا العظمية الهرمة    -التغذية السليمة   -خاليا عظمية هادمة    -هشاشة العظام  
 

 . والتي لها وظيفة تكوين العظام  .....................................................لتصبح  يةتنمو بعض الخاليا الغضروف -1

 .دةجدي عظمية و يتم تعويضها بخاليا  ....................................... بواسطة   ..........................................تتلف  -2
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و ممارسة  .........................................امل أبرزها سليم إلى عدّة عوو يحتاج نموها ال تنمو العظام و تتجدد بانتظام  -3

 . بــ................................................... أو ما يعرف تخلخلها الرياضة و كل قصور في أحد العوامل يؤدي إلى  

 أنواع الكسور:ن بي قارن بالجدول التالي   -7س

 ر ناتج عن ضغطسك كسر مركب  كسر بسيط 
 تكون تشققات في العظم  اإلنسان يبرز العظم خارج جلد  العظم خارج جلد اإلنسان  زال يبر

   
 

 ا: لتآم العظام  بعد كسرهخطوات إ  استعن بالدليل العلمي التالي إلتمام الفقرات العلمية و التي تلّخص -8 س

 البانية   –ة الهادم –اندورفينات     -خثرة دموية    - اللين الكالس   -كالس العظم 

 

عند حدوث كسر يفرز الدماغ مواد كيميائية مسّكنة   ورفين:دإنتاج اإلن -1

لمدة   وتنتفختنقل إلى مكان اإلصابة حيث تلتهب  .......................تدعى 

خالل ثمان ساعات   ..............................كّون تت . ثّم أسبوعين أو ثالثة

 . من اإلصابة بين طرفي الكسر

تشكل كتلة من نسيج يسّمى   : يبدأاللينتكوين الكالس   -2

 أو الغضروف في مكان الكسر.  .......... .......................

 :(العظمي)النسيج  تكوين الكالس  -3

 البانيةيا العظمية بعد ثالثة أسابيع من اإلصابة، تصنع الخال  -

 . سفنجيا عظم وهو  .................................

خاليا العظم  بواسطة  ن العظم االسفنجيميجيا تدر تخلص  يتم الثّم   - 

ّونه خاليا العظم  الذي تك  كثيفالعظم  الليحل محله  .......................

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

 . لتآم الكسورإعملية  مؤثرة في عّدد العوامل ال -9س
 ...........................................................................................    

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

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

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

...........................................................................................     
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 الهيكلي الجهاز مراضوأالمفاصل (: 2الدرس )                                         

 التالية:  باالعتماد على الرسوم التوضيحية  ذكر أمثلة معأنواع المفاصل حسب اتجاه الحركة التي يؤديها   إلى  فتعرّ  -1 س
 

 أمثلة  اتجاه الحركة  رسم توضيحي  وع المفصلن

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 أكتب الحالة المرضية لكل وصف من اآلتي:  -2 س
 

 
    

تآكل الغضروف   ناتج عن
في مستوى المفاصل مثل  

  والوركمفاصل الركب 
خاصة عند    والظهر والرقبة

 ي السّن. ف دم التق

  حيث ،ةالذاتي المناعة  عن ينتج
 تلتهب 

 ووظيفتها  قوتها وتفقد المفاصل
آالما شديدة و تبدو  مسببة 

 . األصابع مشوهة

ناتج عن التهاب األكياس  
المليئة بسائل يعمل على منع  

في مستوى   االحتكاك
 المفاصل.

ناتج عن تلف ألربطة 
المفاصل بسبب التوائها بشدّة  

  وألم انتفاخ  ويصاحبها
 ين. يد شد 
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 .  الجدول التالي حسب الوصف ب  لجهاز الهيكليل  ة المناسبةلحيوياكتب الوظيفة ا -3 س

 الوصف  الوظيفة 

 

 تدعم كل من الساقين و الحوض و العمود الفقري الجسم.  ▪

 تدعم عظام الفك األسنان.  ▪

 تدعم جميع العظام عضالت الجسم.  ▪

 

 ية. رجخاتحمي عظام الجمجمة الدماغ من المؤثرات ال  ▪

 النخاع الشوكي. يحمي العمود الفقري  ▪

 تحمي األضالع التي تكّون القفص الصدري القلب و الرئتين. ▪

 في النخاع العظمي األحمر.تتكّون خاليا الدم الحمراء و البيضاء و الصفائح الدموية  ▪ 

 تعتبر العظام مخزنا للكالسيوم و الفوسفور.  ▪ 

 

 ا و انبساطها. قباضهند انة التي تنتج الحركة علييك تثبّت العظام العضالت اله ▪

 األطراف و أجزاء الجسم المختلفة في اتجاهات مختلفة. ل مفاصل العظام حركة ـتسهّ  ▪

 لة الحجاب الحاجز التي بانقباضها و انبساطها تساعد على الحركات التنفسية. تثـبّـت األضالع عض ▪
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 الجهاز العضلي(: 3الدرس )                                                    
 

 قارن  في جدول بين األنواع الرئيسية الثالثة للعضالت في اإلنسان.  -1 س
 

 العضالت الملساء  العضالت القلبية العضالت الهيكلية  

 رسم توضيحي 

  
    

    التسمية سبب 

موقعها   
 بالجسم 

   

    فيها مدى التحكم 

    وصف النواة
 

 . ف من حيث التعري واألوتاروّضح الفرق بين األربطة  -2س 
 ........................................................................................................................................... األربطة:

 ............................................................................................................................................: األوتار 

 

 أكمل البيانات. .  يبيّن الشكل التالي تركيب العضالت الهيكلية -3س 

1 2 3 4 

    

5 6 7 8 
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 صف تركيب العضلة الهيكلية. لو الشكل السابق أكتب المصطلحات المناسبة من   -4س 
 
، كل ليف  .. .........................، كل حزمة عبارة عن مجموعة ................................. تتكّون العضلة الهيكلية من عدّة  

يْيفة متكّونة من نوعين من الخيوط البروتينية  الرفيعة منها تعرف ، كل ل  ........ .....................متكّون من حزمة 

 .  بـ.................و السميكة  بـ...................

 

 عّرف القطعة العضلية و بيّن تركيبها بواسطة رسم. -5س 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مبسط للقطعة العضلية توضيحي رسم                                                  
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 : انقباض العضالت الهيكلية(: 4الدرس )                                            

ماذا يقصد بأّن العضالت الهيكلية مترتبة   -1س 

 وضح إجابتك بمثال.  متضاّد؟ في شكل زوجي 

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

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

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

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

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

  
  ...................العضلة ذات الرأسين 

 . ..................الثالثة رؤوس   وذات

   ............العضلة ذات الرأسين 

 . ..................الرأسين    وذات

 . أكتب ما تنّصه نظرية الخيوط المنزلقة -2س 

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

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

 . االنقباض العضلي  كتب خطواتا -3س 

1-   ..................................................................................

2- ................................................................................. . 

3- ................................................................................. . 

4-   ..................................................................................

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

 ما المقصود بالتنفس الخلوي ؟ -4س

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

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

 ما أنواع التنفس الخلوي ؟ -5س 

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

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

 

 اكتب نواتج التنفس الخلوي الالهوائي.  -6س

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

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

 

 كبير؟كم بالعضالت بعد مجهود ض الالكتيك المتراوّضح ما مصير حم -7 س

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

..................................................................................................................................................... 
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 موته ؟ن مباشرة بعد يتيبّس الحيوا:  أكتب تفسيرا علميا للعبارة التالية -8س 

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

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

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

 التالي:  بالجدولنقباض  عة االو سريبطيئة  ليةلياف العض األقارن بين   -9س

 السريعة  ليةلياف العضاأل بطيئة ال ليةلياف العضاأل 

   ميتوكندريا عدد ال

   نسبة الميوجلوبين 

   ن اللو 

   قة سرعة انتاج الطا

   تحمل التعب 

  الرياضات المناسبة 

 

 

أثر التدريب في  

 العضالت 

 ......................   على ريب التد  يعمل
 .................................................... 

 ..............................   على يب التدر عملي
...................................... ....................... 

 

 
 
 
 

 بعض األفراد. لة لرياضة المناسبفي تحديد نوع ا  ةوراثال دوروضح  -10س

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

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

 
 

 

  في االنقباض.لة عض الي أسرعحدد من خالل الرسم البياني الت  -11 س

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

 ........................................................................... ....... 
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    العصبية (: الخلية5الدرس )                                                                                                       

 تعّرف إلى مكّونات الخلية العصبية بالرسم اآلتي:  -1س
 
 

 
 
 

 ؟ 5و  4و   1ها باألرقام األجزاء المشار إلي  ما وظيفة كل من -2س 
 

 الوظيفة  اسم الجزء  رقم الجزء

1  ........  ...................................................................................................

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

4  ............................................  ...............................................................

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

5  ................................................................................  ...........................

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

 
 ظائف التي تؤديها بالجدول اآلتي: أكتب نوع الخلية العصبية وفق الو -3س
 

    الخلية العصبية نوع 

 الوظائف 

عصبي  إرسال إشارات )سيال 

بالت  حسي( من المستق

الموجودة بأعضاء الحس إلى 

 المراكز العصبية. 

استقبال اإلشارات من الخاليا  

الحسية و تمريرها إلى الخاليا 

 و الحبل الشوكي.  الحركية بالدماغ

إرسال إشارات )سيال عصبي  

حركي( إلى أعضاء االستجابة 

 ضالت و الغدد. كالع

 

 ؟كس المنع  الفعلما المقصود برد   -4س

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

........................................................................................................................................................ 
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 حّددا وظيفة كل خلية. اكتب  في الجدول التالي أسماء الخاليا العصبية الضرورية إلتمام رد الفعل المنعكس م -5س

 

 

 الدور الحيوي  نوع الخلية العصبية  الرقم 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

 

 لمنعكس قبل أن يتمكن الدماغ من تفسير الحدث؟لفعل ا رّد ا  يحدث اآلتية: فسر العبارة  -6س 
.......................................................................................... ................................................................. 

...........................................................................................................................................................  
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      العصبي (: السيال6الدرس )                                                                     

 تية: عّرف المصطلحات العلمية اآل -1س 

يسّمى أيضا ........................ وهو عبارة عن ................................... تنتقل على شكل ............ على طول : السيال العصبي -1

الخلوي إلى   ............... مرورا بالجسم..............ال العصبي يكون من .الخلية العصبية نتيجة لمؤثر ما. )الحظ أّن اتجاه السي

.............)............. 

 

 : مضخة الصوديوم و البوتاسيوم -2

عبارة عن ..................... موجودة بالغشاء البالزمي تعمل  

خارج الخلية مقابل  ...........على نقل كل ثالثة أيونات ..

.......   عن طريق استهالك كمية من   أيونين ..إدخال 

 ... )نقل نشط(. .................

 

 .......................................................................................................................................... :عتبة التنبيه -3

 

 . واني للخلية العصبيةأة جهد الفعل و انتقاله عبر المحور االسطلجانبية، اشرح كيفية نشمستعينا بالرسوم ا  -2س

في حالة الراحة، تتوزع أيونات الصوديوم و البوتاسيوم داخل و خارج المحور   -1

  .........................................................العصبي بصورة غير متكافئة بواسطة 

 ............................ في الجهد يسّمى ك فرق سالب فينتج عن ذل 
 

عند تنبيه الليف العصبي تتغير نفاذية الغشاء البالزمي بانفتاح قنوات تسمح بدخول   -2

فتنعكس الشحنة الداخلية من سالبة إلى موجبة وهو ما يحفّز على فتح   +.........أيونات 

 خارًجا.   +..........قنوات أخرى تمّر عبرها أيونات 
 

على طول   .....................كل ا التغيير في الشحنات جانبيًّا على شينتقل هذ  -3

المحور العصبي. ثّم تنعكس الشحنات عّما كانت عليه في حالة الراحة مباشرة بعد  

 مرور موجة جهد الفعل )أي السيال العصبي(. 
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 علل العبارات العلمية التالية:   – 3س 

 

 عمل جهد الفعل بقانون "الكل أو العدم" ؟  صفيو  -1
 . الليف العصبيى ........................... لكي يتولد سيال عصبي في مستوى كفي أن تكون في مستوألّن شدّة التنبيه ي

 

 تكون سرعة جهد الفعل في الخاليا العصبية الميلينية أكبر مّما هّي في الخاليا غير الميلينية؟ -2

 

..... العازل إالّ في مستوى .............. حيث يساعد هذا  يونات  عبر الغشاء البالزمي المغّطى بـ.....................األ ال تنتشر 

 ركيب على االنتقال ........ لجهد الفعل من عقدة إلى أخرى وهو ما يساعد على زيادة سرعته.الت

 

 

 

 رجة األلم؟د ما العالقة بين وجود الغمد الميليني بالعصب و -4س 

 

 باأللم الخفيفب ......................... أّما السيال العصبي المتعلق األعصا بواسطة باأللم الحادينتقل السيال العصبي المتعلق  

 فيتّم نقله عبر الخاليا العصبية .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محسن طيبي -أ                                                                                                                                      211حيا 

 17

 السيال العصبي عبر التشابك العصبي (: انتقال7س )درال                                      

 ي.تشابك العصب عّرف ال  -1 س

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

 يين: التشابكي بالرسمين التال  أكتب مكّونات منطقة الشق -2س

 بيانات الرسم األول:

 ت بي في مستوى العضالالتشابك العص 

 اسم الجزء  رقم الجزء

1  

2  

3  

4  
 

 

 بيانات الرسم الثاني:  
 مقطع طولي في منطقة التشابك العصبي 

 اسم الجزء  رقم الجزء

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
  

 ما المقصود بالناقل العصبي؟ -3س  
 ........................................................................................................................................................ 

 . ليةح خطوات انتقال جهد الفعل من خلية عصبية حركية إلى خلية عضلية هيك وضّ  -4س 

1- ..................................................... ................................................................................................ 

2- ...............................................................................................  ......................................................

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

3- ..................................................................................................................................................... 

4- ..................................................................................................................................................... 

5- ..................................................................................................................................................... 
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 تركيب الجهاز العصبي(: 8درس )ال                                       

 الدماغ.ا طوليا في فيمثل مقطع Bالشكل  ي في اإلنسان، أّما للجهاز العصب رسما توضيحيا Aالشكل يمثل  -1س 

 كل شكل على الرسم مباشرة.   أكمل بيانات 

 
 Aالشكل 

 
 Bالشكل 
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 على أعضاء الجسم.  وتأثيراتهماية من حيث الوظيفة الحيو نوعي الجهاز العصبي الذاتي بالجدول التاليقارن بين  

 

 بثاويمالسجار  يبالعص زجهاال بثاوي م الس يبالعص زجهاال 

 الوظيفة 

ية  لحما واالجهاد وارئفي حاالت الطيعمل 

 الطارئة.في الظروف  لجسم ا

 "(. والفراستجابة "الكر ) 

Fight or Flight Response 

يعمل على معادلة أو تخفيض آثار الجهاز العصبي  

  واالسترخاء.الجسم إلى حالة الراحة  ويعيدسمبثاوي ال

 ( والهضم )استجابة الراحة 

 Rest and Digest or Feed and Breed. 

   القزحية 

   ية اللعاب   الغدد

   األنف  مخاط

   القلب 

   الرئة  شعيبات

   المعدة 

   الدقيقة  األمعاء

   الغليظة  األمعاء
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 (: الحواس9الدرس )                                                   

 

 األرقام، وفق  الشكل المرافق مباشرة على الرسمبيانات أكمل   -1 س

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 . م و التذوقالشعملية كل من  وضح كيف تتم  -2 س

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 يُتذّوق؟علل العبارة التالية: غالبا ما يُشّم الطعام كما  -3س 

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

 

 

 

 

 

 مواد كيميائية  
 ( طعام أو شراب )

 ....... اإلحساس
في  منطقة خاصة 
 الدماغ

ترسل 
معلومات 

.................  ...
 للسان ييراعم التذوق با

 ئية  مواد كيميا 
 )روائح( 

 بالشم  اإلحساس
في  ...................

 الدماغ

  ترسل معلومات 
عبر العصب  

 الشمي

.................  ...
بسقف تجويف 

األنف 
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 أمامي خلفي لعين اإلنسان.  التالي و الذي يمثل مقطعابيانات الرسم   كتبا -4س 

 
 كتب وظيفة األجزاء التالية ا -5س

  القرنية 

  القزحية 

  العدسة 

  الشبكية 

  العصب البصري 

  العصيّ 

  المخاريط 

 
 أكمل بيانات الرسم التالي:  -6س
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 .تتبّع مسار عملية السمع السابق  على الشكل  داباالعتم   -7س 

 
 

 وّضح أهميّة القنوات الهاللية في توازن الجسم.  -8س 

 ومبطنة .....................مملوءة  وتكونعلى بعض بعضها   ..........................القنوات الهاللية الثالث   توجد

  ...............................رأس يتحرك السائل مسببا انحناء ندما يتغير وضع الفع. حساسة ......................................

 وضع الرأس.  وإدراكلتحليلها  ........................فتتولد سياالت عصبية تنقل إلى 

 

 بالرسم التالي: أكتب أنواع مستقالت حاسة اللمس  -9س 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

 موجات صوتية

ثّم تنتقل االهتزازات 
بر  إلى األذن الداخلية ع

 فتحة تسّمى:

 

 

 

 عظيمات السمع وهي: 

 ات إلى: و تنتقل األهتزاز

 ............اهتزاز .

 فتسبّب 
 

 و تعبر 

 

 
 يلتقطها 

فيهتّز سائل القوقعة  
 الذي يسبّب:

 إثارة ...............

فتتولّد سياالت  
 عصبية ت نقل عبر

 

 

 نحو 



 محسن طيبي -أ                                                                                                                                      211حيا 

 24

 الدوران (: جهاز10الدرس )                                                                    

 حدد مكونات الجهاز الدوري. -1س 

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

 أذكر أهم وظائف جهاز الدوران.  -2س

 .. و تخليصها من ..................................... يزود الخاليا بـ ..................... و .......................  -1

 ناعي في الجسم. ينقل ..................................................... التي لها دور م -2

 على الحفاظ ..................................................... للجسم.  ساعدي -3

 ..................... و بعض البروتينات التي تساعد على تخثر الدم. يحتوي على .................  -4

 الداخلية. ه على تنظيم حرارته يوزع ................................. على أجزاء الجسم لمساعدت -5

 

 ية الدموية بالجدول التالي: وعبين أنواع األ قارن -3س 

 

 الشرايين الشعيرات الدموية األوردة

 

 التركيب

طبقة خارجية:   - 
 ..................... 

طبقة وسطى:   -
 ..................... 

طبقة داخلية:   -
 ..................... 

 
 . 

طبقة خارجية:   -
............... ..... 

طبقة وسطى:   -
 ..................... 

طبقة داخلية:   -
 ..................... 

الخصائص 

 و

 الوظائف

أوعية دموية تنقل الدم   - 
............. من .......... إلى  

  ....................... 
تتميز األوردة الكبيرة   -

.............. باحتوائها على .....
تمنع رجوع الدم في  التي  

 االتجاه المعاكس.

 تعتبر نهايات للـ...................  -
 .................. و بدايات ...........

طبقة واحدة من الخاليا لتسمح   - 
بـ........... المواد بواسطة عملية 
 ........................................ 

مرنة لها  أوعية دموية  -
نقل الدم  سميك تجدار  

....  ............... من ......
 إلى ..................... 

غنية باأللياف المرنة   -
تكسبها القدرة على تحمل  

 ................. 
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 أكتب تفسيرا علميا لكل ما يلي:   -4س 

 

 تتوسع الشرايين عند زيادة النشاط العضلي ؟ -1 

........ .....و ................. ...............ها بكميات أكبر من ......تالي تزويد خاليا و بال .... نحو ال..........لكي يزيد تدفق .......

 . .......و تخليصها من 

 

 قدرة جريان الدم داخل األوردة من األنسجة إلى القلب دون الحاجة إلى ضخ ؟ -2

 

 ة:يجري الدم داخل األوردة بمساعدة العوامل التالي

 ....................... تسهل اندفاع الدم داخل األوردة المنتشرة بجوارها. ................. انقباض ....... -أ

 باألوردة الكبيرة ............................... تمنع رجوع الدم في االتجاه المعاكس.توجد  -ب

 لتجبر الدم على العودة إلى القلب.   األوردة بمنطقة الصدرتضغط .......................................... على  -ج
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 القلب في اإلنسان  (:11الدرس )                                                                                 

  صف قلب اإلنسان و حّدد وظيفته الرئيسة. -1س 

 ............ ...... يوجد في .............................م .ج بح  .......................  عضو

 ................................................................. .............وظيفته ............

 تعّرف إلى مكّونات القلب الخارجية.  -2س 

 

 الرقم المناسب لكل جزء على الجدول التالي:   قلب إنسان مشّرح، أكتب ييمثل الشكل التال -3س 

 اسم الجزء الرقم  اسم الجزء الرقم 

 الشريان األبهر   األذين األيمن  

 الشريان الرئوي   األذين األيسر  

 األوردة الرئوية   البطين األيمن 

 الوريد األجوف العلوي   البطين األيسر 

 ام ثنائي الشرفات صملا  الحاجز بين البطينين  

 الصمام ثالثي الشرفات  شرايين التاجيةلا 

 السفلي الوريد األجوف  

 
لّون باألزرق حجرات القلب التي تمتلئ بالدم غير  -أ  -4س 

   بالدم المؤكسج .  المؤكسج و باألحمر الحجرات التي تمتلئ

 اخل القلب. ددوران الدم   اتجاهوّضح بواسطة أسهم  -ب

 

 التاليتين: العبارتين علل -5س 

 الجدار العضلي للبطين األيسر أكثر سمكا من جدار البطين األيمن؟ -1

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

 وجود صمامات بين األذين و البطين ؟ -2

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

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
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 القلب  و ضغط  (: نبض 12الدرس )                                                              

 . أكتب ماذا يحدث في مرحلتي نبض القلب -1س 

 داخل .......................... لدم ثم ينقبضان لدفعه با : يمتلئ ................... المرحلة األولى

ينقبض ..................... في ضخ الدم خارج ................. نحو   :  المرحلة الثانية

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

 :أكتب تعريف و وظيفة كل من  -2س 

 (2لبطينية )رقم  العقدة األذينية ا (1 قمالعقدة الجيبية األذينية )ر 

 

 التعريف

  أيضا .........................تسّمى 

عبارة عن كتلة من  و هي

  ............... توجد.. ............. .

 في .............. 

عقدة أخرى من ..........................  

 توجد عند اتصال .......................... 

 بـ.............................................. 

 الوظيفة
................... تجبر  ترسل 

عضلة القلب على  

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

......  ....... من ........تستقبل ............

(  3...............و ترسلها عبر ألياف )رقم 

 منتشرة بجدار البطين تؤدي إلى انقباضه 
 

 ما المقصود بضغط الدم ؟ -3س 

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

 

 ما أهمية قياس ضغط الدم ؟ -4س 

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

 

 غط الدم. ض  حدد أنواع -5س 

 عان: ضغط الدم نو

عند   120..................: يحدث عند انقباض القلب الذي يسبب ارتفاع الضغط إلى أعلى درجة ).................الضغط  -

 السليم(.  االنسان البالغ

االنسان  عند   80ى أدنى درجة )إل.............: يحدث عند انبساط القلب الذي يخفض الضغط ............ ...................الضغط  -

 البالغ السليم(. 
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 الدموية الدورة (:13الدرس )                                                              

 يمثل الشكل التالي رسما مبسطا للدورة الدموية في اإلنسان:  -1س 

 أكمل بيانات الرسم.  -أ

 دم المؤكسج و األزرق للدم غير المؤكسج. دما لونين: األحمر للتخوضح بواسطة أسهم مسار الدم مس -ب 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

   

 بالصندوق أسفله: المفردات العلميةأكتب وصفا لكل من الدورة الدموية الصغرى و الكبرى مستعينا بما يناسب من  -2س

 

  :)الدورة الدموية الصغرى )أو الدورة الرئوية 

امق( من ..................... )أحمر غم .......ث ي ضخ الد حيإليها.   تحدث من .................... إلى ....................... و العودة

... بواسطة ..................... عبر .......................... إلى ....................... حيث يتم التخلص من ......... و التزود بــ ...

 عملية .........................  

 .....................................  . عبر............................... )أحمر فاتح( نحو ..........و يعود الدم .........

 

 :)الدورة الدموية الكبرى )أو الدورة الجسمية 

فاتح( من  مرإليه. حيث ي ضخ الدم ............................ )أح  والعودة تحدث من .................... إلى ....................... 

و   والغذاء................ عبر .......................... إلى ............................ حيث يتم تزويد الخاليا بـ ......... ........

  الدم ..................... )أحمر غامق( نحو .............................. عبر ويعودتخليصها من .........     

................... ..................| 

 

 –الشريان الرئوي  –األبهر  الشريان –يمن ين األبطال   –البطين األيسر  –الوريدين األجوفين   –الرئتين   –القلب  -مؤكسج 

 األنسجة - 2O - 2 CO  –األوردة الرئوية -األذين األيسر  –األذين األيمن   –االنتشار البسيط 
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 (: الدم و مكّوناته41الدرس )                                                                  

 شرح مكّونات الدم.  أكتب بدون -1س 
............................................................................................................ ....................................................

 . صف البالزما و حّدد مكّوناتها ثّم أذكر أهّم وظائفها -2س 
 ........%  و الباقي مواد 90بنسبة  ..........من الدم و يتركب أساسا من  .......يشكل أكثر من  ...... اللون....سائل : الوصف -أ

كالهرمونات و األجسام   .....................مينية  و الدهون( و عدّة مركبات الفيتامينات و األحماض األمالح و كوز و األلو)كالج

 ......................المضادّة إضافة إلى 

   من أهّم وظائفها: - ب

 إلى أعضاء اإلخراج مثل الكليتين. ................................و نقل  ..............تزويد مختلف الخاليا بحاجياتها من المواد  -1 

 يرها.من مكان تصنيعها )الغدد الصّماء( إلى أماكن تأث ............................وسط مناسب لنقل  -2

 الجسم.جسام الغريبة عن ألالتي تنتجها الخاليا الدموية البيضاء و التي لها دور هام في مهاجمة ا ............................. نقل  -3

 ..... لـ..............و بروتينات منظمة  ..........................تحتوي على عدّة أنواع بروتينية لها وظائف هاّمة مثل بروتينات  -4

 المميز لها. .................و كل هذه األنواع البروتينية الثالثة تكسب البالزما اللون  بالدم و غيرها.

 : حيث خاليا الدم الحمراء و البيضاء منالتالي بين  قارن في الجدول – 3س 
 خاليا الدم البيضاء  خاليا الدم الحمراء  أوجه المقارنة 

 رسم توضيحي 

  
   الشكل 

   وجود النواة 
   اللون 
 ن الدم. م الواحد 3ية في المم آالف خل   8و  5بين  الواحد من الدم 3ماليين خلية في المم  5و  4بين  العدد 

   مكان التصنيع 
   العمر 

 الوظائف 

إلى الخاليا بواسطة الهيموغلوبين    نقل ..............
  ا و كذلك نقل جزء منالموجود على سطحه

)معظمه تنقله البالزما( إلى   .........................
 الحويصالت الرئوية للتخلص منه بواسطة التنفس. 

نته من األمراض عن  حصا و   ....................تامين 
طريق مقاومة األجسام الغريبة الغازية و مهاجمتها 

 . ....................و  ...................مثل 

 ما هي الصفائح الدموية و وظائفها.  -4س 

لوقف   ................................تكوين   كبير في لها دور .........................تتكّون في  .........................هي عبارة عن 

أو عامل التخثر الذي ي نسج  ......................النزيف حيث تتجمع في مكان الجرح و تطلق موادا كيميائية تحفز على إنتاج 

 على شكل شبكة من األلياف تسدّ فتحة الجرح لتوقف خروج الدم. 



 محسن طيبي -أ                                                                                                                                      211حيا 

 30

 فصائل الدم و اختالالت الجهاز الدوري  : (15الدرس )                                                             
 مضادة و األنتيجينات المميزة لكل فصيلة دم.أنواع األجسام ال التالي   جدولالفي   قارن -1س 

 A B AB O فصيلة الدم 

)على مولد الضد أو األنتجين 
 ( الحمراء سطح خاليا الدم

    

     البالزما( )ب المضاّدةاألجسام 

 األربعة.  بين الفصائل الدمويةبأمان إمكانيات نقل الدم    أكمل المخطط التالي برسم السهام المناسبة لتوضيح  -2س 

 
 ما الشروط الواجب مراعاتها عند حقن مريض بكمية من دم شخص آخر ؟ -3س 

يرفض الجسم المستقبل الدم المحقون فيه. ألنه في حالة احتواء بالزما  ال يجب أن يكون هناك توافق بين فصيلتي دم الشخصين، يعني أن 

المحمولة على خاليا الدم الحمراء للشخص المتبرع،  لمولدات الضد ...................................................دم الشخص المستقبل على 

   قّـد من  حالة المريض الصحية و يهدّده بالموت.ذا طبعا يعه للدم  و .....................................سوف يحصل 
 اشرح ما المقصود بالعامل الريسيزي؟ -4س 

دم شخص على هذا  . إذا احتوى  لخاليا الدم .................. )مولد الضد( يوجد على سطح الغشاء البالزمي  ................هو  

 . Rh- ..................... العامل الريزيسي ، و عند غيابه فإّن دمهRh+ الريزيسيل ............... العام البروتين فإّن دمه

 د نقل دم شخص موجب العامل الريزيسي إلى شخص سالب العامل الريزيسي؟ماذا يحدث عن -5س 

 ثّم تحّطمها.    ...............للعامل الريزيسي بخاليا الدم المنقول تسبب   ..........................يصنع الشخص المستقبل 

 اشرح كيف يمكن للعامل الريزيسي أن يشكل خطرا في اثناء فترة الحمل؟ -6س 
دم أّمه. وأثناء والدته  مباشر بين دمه و  .................، فإنّه يولد دون مشاكل صحية ألنّه ال يوجد  +Rhحمل األول، إذا كان الجنين في ال

ن للعامل الريزيسي يمكنها التسرب عبر المشيمة إلى دم الجني ........................ينها تصنع  األم ح تتسرب كمية من دمه إلى دم األم. 

  عيته الدموية و ربّما إلى موته.أو .........خاليا دمه الحمراء إذا كانت تحمل العامل الريزيسي مّما يدي إلى  ...............الثاني و تسبب 
 ؟مة للوقاية من هذا اإلشكال  ما الطريقة المستخد -7س

 .................................بمصل يحتوي على لتجنب حدوث أي ضرر محتمل للحمل التالي، ت حقن األّم مباشرة بعد الوالدة 

ّي أجسام مضادة   ن جسم األم من تصنيع  أ، و بذلك ال يتمكّ ............................................ للعامل الريزيسي للقضاء على  

 من شأنها تهدّد حياة الجنين التالي.

 ه على صحة اإلنسان. أكتب تعريفا لتصلب الشرايين  مبيّنا  نتائج -8س 

  ............ ......ر  على السطح الداخلي لجد .......... ................أو   .......................بسبب  .............................هي حالة 

أو جلطات و قد تنفجر    ........................و قد ينجر عن ذلك   ........................و تعب  ......................ؤدي إلى ارتفاع ت

 و ربّما الموت.  ......بـ..........  اإلصابةؤدي إلى ت  ...................األوعية الدموية بالدماغ فيحدث نزيف داخلي قد يسبّب 
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AB 
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O  معطي عام م عامستقبل 


