مدارس الحجاز الثانوية األهلية

العلوم الحياتية

ثانوية الروم االرثذوكس المختلطة
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------------------------------------------------------------------------------------------

انغؤال األٔل
فًٛب ٚتؼهك ثتجبدل انًٕاد َٔمم األكغجٔ ٍٛحبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ:
أٚ -تى تجبدل انًٕاد ٔانغبصاد ف ٙجغى اإلَغبٌ ثآنٛبد يختهفخ ،انًطهٕة:
 -1يب انؼٕايم انت ٙتؼتًذ ػهٓٛب ػًهٛخ تشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكغجٍٛ؟ ( ص ) 115
( ص ) 115
 -2كٛف ُٚتمم غبص حبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو؟
( ص ) 111
 -3ػهٗ يبرا ٚؼتًذ تجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانجغى؟
( ص) 115
 -4يب انؼٕايم انتٚ ٙؼتًذ ػهٓٛب تذهم األكغج ٍٛػٍ انًٕٓٛغهٕثٍٛ؟
 -5يب ْ ٙأشكبل اَتمبل حبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو؟ ( ص ) 116 – 115
ة -كٛف ُٚتمم غبص حبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ إنٗ انذٕٚصالد انٕٓائٛخ؟ ( ص ) 111
د -كٛف ُٚتمم غبص حبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ إنٗ األَغجخ؟ ( ص ) 111
د -كٛف ُٚتمم غبص األكغج ٍٛػُذ انذٕٚصالد انٕٓائٛخ ف ٙانجغى؟( ص ) 113
ْـٔ -ضخ ثخطٕاد كٛفّٛخ اَتمبل حبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ػهٗ ْٛئخ أ ٌٕٚانكشثَٕبد انٓٛذسٔجُٛٛخ ف ٙانذو دتٗ ٚصم انشئتٍٛ؟ ( ص) 111

انغؤال انخبَٙ
فًٛب ٚتؼهك ثتكٕ ٍٚانجٕل:
أ -يب ْ ٙيشادم تكٕ ٍٚانجٕل؟ ( ص ) 111
ة -تتض ًٍّ انمبئًخ ( أ ) أعًبء أجضاء انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخٔ ،تتض ًٍّ انمبئًخ ( ة ) ػًهٛبد تكٕ ٍٚانجٕل ف ٙتهك األجضاء .اَمم إنٗ
دفتش إجبثتك األجضاء ف ٙانمبئًخ ( أ ) ٔاكتت أيبو كم يُٓب انؼًهٛخ  /انؼًهٛبد انت ٙتذذث فٓٛب ( :ص) 111
(أ)
جضاء انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ
 -1يذفظخ ثٕيبٌ
 -2انمُبح انجبيؼخ
 -3األَجٕثخ انًهتٕٚخ انجؼٛذح
 -4انتٕاء ُْهٙ
 -5األَجٕثخ انًهتٕٚخ انمشٚجخ

(ة)
ػًهٛبد تكٕ ٍٚانجٕل
أ -اإلفشاص األَجٕثٙ
ة -تشكٛض انجٕل
د -اإلستشبح
د -إػبدح االيتصبص

د -يب انؼٕايم انت ٙتغبػذ ػهٗ تششٛخ جضٚئبد انًٕاد انصغٛشح يٍ انذو إنٗ يذفظخ ثٕيبٌ ف ٙانٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟ ( ص ) 111
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------د -تهؼت انغٕائم انًٕجٕدح ف ٙجغى اإلَغبٌ دٔساً ْبيب ً ف ٙتُظٛى ػًهٛبد دٕٚٛخ ( ،انًطهٕة ):
أكتت اعى انغبئم انز٘ ٚشٛش إنٗ كم دبنخ يًب ٚه ( :ٙص ) 111
ٚ -1فصم يٍ انذو إنٗ يذفظخ ثٕيبٌ؟
ٚ -2غبدس انذو ثبتجبِ األَغجخ ٔال ٚتًكٍ يٍ انؼٕدح إنٗ انشؼٛشاد انذيٕٚخ؟
ْـ -يب اعى انؼًهٛخ  /انؼًهٛبد انت ٙتذذث ف ٙكم يٍ األجضاء انتبنٛخ؟ ( ص) 111
 -1انكجخ

 -2األَجٕثخ انًهتٕٚخ انمشٚجخ

 -3انتٕاء ُْهٙ

 -4انمُبح انجبيؼخ

انغؤال انخبنج
فًٛب ٚتؼهك ثآنٛخ تُظٛى ػًم انكهٛخ:
أٚ -ؼًم ْشيٌٕ انذٔعتٛشٌٔ يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ تُظٛى ػًم انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة ( :ص ) 123
 -1يب اعى انغذح انت ٙتفشص ْزا انٓشيٌٕ؟
 -2ف ٙأ٘ األجضاء يٍ انٕدذح األَجٕثٛخ ٚؤحش؟
 -3دذّد ٔظٛفتّ؟
 -4ث ٍّٛكٛف ٚؤحش ْزا انٓشيٌٕ ف ٙصٚبدح دجى انذو ٔضغطّ؟
ةٚ -ؼًم ْشيٌٕ ( انًبَغ إلدساس انجٕل ) يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ تُظٛى ػًم انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة ( :ص ) 122
 -1يب اعى انغذح انت ٙتفشص ْزا انٓشيٌٕ؟
 -2ف ٙأ٘ األجضاء يٍ انٕدذح األَجٕثٛخ ٚؤحش؟
 -3دذّد ٔظٛفتّ؟
دٚ -ؼًم ْشيٌٕ ( انًبَغ إلدساس انجٕل ) يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ تُظٛى ػًم انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة ( :ص ) 124
 -1ث ٍّٛكٛف ٚؤحش ْزا انٓشيٌٕ ف ٙتمهٛم دجى انذو ٔضغطّ؟

انغؤال انشاثغ
فًٛب ٚتؼهك ثبنًُبػخ ٔآنٛخ ػًم خالٚب انًُبػخ:
إٔٚ -جذ أسثؼخ إَٔاع يٍ انخالٚب انهًٛفّٛخ)  ( Tيُٓب خالٚب )  ( Tانًغبػذحٔ ،خالٚب )  ( Tانمبتهخ ،انًطهٕة (:ص ) 133 -132
تتؼشف خالٚب )  ) Tانمبتهخ ػهٗ انخالٚب انغشطبَٛخ ٔتًٛضْب ػٍ انخالٚب انطجٛؼٛخ؟
ضخ كٛف ّ
ّ ٔ -1
ضخ تؤحٛش يبدح ثشفٕس ٍٚانت ٙتفشصْب خالٚب)  ) Tانمبتهخ ف ٙانخالٚب انًصبثخ ثبنفٛشٔط؟
ّ ٔ -2
ٔضخ تؤحٛش ْزِ انًٕاد ف ٙخالٚب ( ) B؟
 -3تفشص خالٚب )  ) Tانًغبػذح انُشطخ يٕاد كًٛٛبئٛخ تذػٗ عبٚتٕكبُٚبدّ ،
ة -تؤد٘ انخالٚب انهًٛفّٛخ )  ( Tدٔساً كجٛشاً ف ٙيُبػخ انجغى ثًغبػذح انخالٚب انهًٛفّٛخ( ٔ ( Bإَٔاع أخشٖ يٍ انخالٚب انًُبػٛخ
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 -1أ ٍٚتتًبٚض انخالٚب انهًٛفّٛخ ) ( T؟
 -2يب اعى انًبدح انكًٛٛبئٛخ انت ٙتفشصْب خالٚب )  ( Tانًغبػذح انُشطخ؟
 -3يب َٕػ ٙانخالٚب انُبتجخ ػٍ اَمغبو انخالٚب انهًٛفّٛخ )  ( Bانُشطخ؟
تتؼشف خالٚب )  ( Tانمبتهخ ػهٗ انخالٚب انغشطبَٛخ
 -4كٛف ّ
ٔضخ آنٛخ ػًم األجغبو انًضبدح ف ٙجغى اإلَغبٌ؟
ّ -5
ٔضخ دٔس كم يًب ٚه ٙف ٙإدذاث االعتجبثخ انًُبػٛخ:
دّ -
 -1انجهذ

 -2ديٕع انؼٍٛ

 -3انخالٚب األكٕنخ

 -4انخالٚب انصبسٚخ

 -5انجشٔتُٛبد انًتًًخ  -6انخالٚب راد انضٔائذ

انغؤال انخبيظ
أ -أعئهخ يمبسَخ:
 -1لبسٌ ث ٍٛخالٚب )  ( Bانًغبػذح انُشطخٔ ،خالٚب )  ) Tانمبتهخ انُشطخ يٍ دٛج؟( ص ) 121
ة) آنٛخ ػًم ْزِ انًٕاد يٍ اجم انمضبء ػهٗ يٕنذ انضذ؟
أ) َٕع انًٕاد انت ٙتفشصْب؟
 -2لبسٌ ث ٍٛانٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل ٔانؼبيم األر ُٙٚانًذس نهصٕدٕٚو يٍ دٛج؟ ( ص) 124 – 122
د) آنٛخ ػًهّ ف ٙانتُظٛى
ة) يٍ أٚ ٍٚفشص؟
أ) عجت إفشاص انٓشيٌٕ؟
 -3لبسٌ ث ٍٛانخالٚب انهًٛفّٛخ ) ٔ ( Tانخالٚب انهًٛفّٛخ )  ) Bيٍ دٛج يكبٌ انتًبٚض؟ ( ص ) 121
 -4االعتجبثخ انغبئهخ ٔاالعتجبثخ انخهٕٚخ يٍ دٛجَٕ :ع انخالٚب انًغؤٔنخ ػُٓب ( ص ) 131

ة -أعئهخ ػهم:
ٚ -1ؼذ جٓبص انذٔساٌ يٍ األجٓضح ٔحٛمخ انصهخ ثبألجٓضح األخشٖ ف ٙجغى اإلَغبٌ؟ ( ص ) 111
 -2طشٚمخ تٕصٛم األكغج ٍٛإنٗ أَغجخ انجغى ػٍ طشٚك خالٚب انذو انذًشاء أكخش فؼبنٛخ يمبسَخ يغ اَتمبنّ ف ٙثالصيب انذو؟
ًٚ -3ش انذو ثجظء ف ٙانكجخ؟( ص ) 111
 -4تؼذ ػًهٛخ إػبدح االيتصبص يٍ انؼًهٛبد انًًٓخ جذاً؟ ( ص ) 121
ٚ -5غٓى انتٕاء ُْه ٙف ٙتشكٛض انجٕل نذسجخ كجٛشح؟ ( ص) 121
 -6ضشٔسح إػطبء األو عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙدمُخ يٍ األجغبو انًضبدح نًٕنذ انضذ  Rhثؼذ ٔالدتٓب طفم يٕجت انؼبيم
انشٚضٚغٙ؟ ( ص ) 143
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انغؤال انغبدط
أًٚ -خم انشكم انًجبٔس ػًهٛخ تجبدل انًٕاد ف ٙانشؼٛشح انذيٕٚخٔ ،انًطهٕة ( :ص) 112
 -1يبرا ًٚخم كم يٍ انضغظ ( ط  ،ص )؟
 -2كًّٛخ انغبئم ث ٍٛخهٕ٘ انت ٙتؼٕد نهذٔسح
انذيٕٚخ ف ٙانجبَت انٕسٚذ٘ ألم يٍ انت ٙتخشد
غش رنك؟
يٍ انجبَت انششٚبَٙ؟ ف ّ
 -3يبرا تغًٗ انكًّٛخ انمهٛهخ يٍ انغبئم انشاشخ
ٔانت ٙال تؼٕد نهجبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح
انذيٕٚخ؟ ٔكٛف تؼٕد؟

فشق انضغظ
نهذاخم

فشق انضغظ
نهخبسد
أ

ط

--

ص

ة

=

-

ط

انجـــبَت انششٚــــــبَٙ

=

ص

انجـــبَت انــــــٕسٚذ٘
شؼٛشح ديٕٚخ

تف ّشع يٍ شش ٍّٚدلٛك

ة -تشٛش األعٓى يٍ (  ) 6 – 1ف ٙانشعى انًجبٔس إنٗ ػًهٛبد َمم دو يٍ فصٛهخ إنٗ أخشٖ ،انًطهٕة
 -1يب األسلبو انت ٙتذل ػهٗ ػًهٛبد انُمم انخطؤ؟ ( ص ) 141

AB

A

1

2
4

B
6

O
دًٚ -خم انشكم انًجبٔس ػًهٛخ تذذٚذ فصبئم انذو نشخص ( ٍٛأ  ،ة ) ٔانًطهٕة ( :ص ) 144
 -1يب َٕع فصٛهخ انذو نكم يٍ انشخص ( ٍٛأ  ،ة )؟
غش عجت دذٔث تخخش ف ٙكم يٍ انذبنتٍٛ
 -2ف ّ
انًشبس إنًٓٛب ثبنشيض ( ٍٚط  ،ص )؟

Anti Rh
(أ)

(ة)

Anti B

Anti A

ط

ص
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د) ًٚخم انجذٔل اٜت ٙإيكبَٛخ َمم انذو ث ٍٛأشخبص رٔ٘ فصبئم دو يختهفخٔ ،انًطهٕة ( :ص ) 144
 -1يب األسلبو انت ٙتشٛش إنٗ انذبالد انت ٙال ٚجٕص فٓٛب َمم انذو؟
دو انًغتمجم
دو انًؼطٙ

A
B
AB
O

A

B

AB

1
4
1
11

2
5
1
11

3
6
1
12

ْـًٚ -خّم انشكم انًجبٔس انٕدذح األَجٕثخ انكهّٕٚخ ف ٙاإلَغبٌ ٔانًطهٕة ( :ص) 111
 -1يب اعى انجضء انز٘ ٚشٛش إن ّٛكم يٍ انشلً) 2 ، 1 ( ٍٛ
 -2يب اعى انٕػبء انذيٕ٘ انز٘ ُٚمم انذو إنٗ
يذفظخ ثٕيبٌ؟
 -3يب دٔس انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل
ف ٙتُظٛى ػًم انٕدذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟

عؤال :ػبَٗ طفم يٍ اإلعٓبل انشذٚذ ٔانتمٛؤ يًب أدٖ إنٗ إصبثتّ ثبنجفبف ،يب تؤحٛش رنك فَ ٙغجخ انًٕاد اٜتٛخ ف ٙانجغى؟
ْ -1شيٌٕ انذعتٛشٌٔ
 -3انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل

 -2انؼبيم األر ُٙٚانًذس نهصٕدٕٚو
 -4إَضٚى سٍَٛ

إٌ اإلعٓبل ٚغٓى ف : ٙأَ .مصبٌ كًٛخ انًبء انًًتصخ ف ٙاأليؼبء.
ةْ .زا ٚغجت َمصبٌ دجى انذو.
دَ .مصبٌ ضغظ انذو.
د .صٚبدح تشكٛض انذو ( صٚبدح انضغظ اإلعًٕص٘ نّ ).
ْ )1شيٌٕ أنذٔعتٛشٌٔ:

ٚضداد إفشاص ْشيٌٕ أنذٔعتٛشٌٔ يٍ لششح انغذح انكظشٚخ.
 )2انؼبيم األر ُٙٚانًذس نهصٕدٕٚو:

ٚمم إفشاص ْزِ انًبدح يٍ األر.ٍُٛٛٚ
 )3انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل:

ٚضداد إفشاص ْزا انٓشيٌٕ يٍ انُخبيٛخ انخهفٛخ.

 )4إَضٚى سَ:ٍٛ

ٚضداد إفشاص ْزا اإلَضٚى يٍ جذساٌ انشش ٍٛٚانٕاسد.
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انغؤال انغبثغ
أٚ -ج ٍٛانًخطظ انًجبٔس آنٛخ ػًم ْشيٌٕ( ( ADHأدسعّ جٛذا ٔأجت ػًب ٚهّٛ؟
ٚؤحش

ط

استفبع انضغظ اإلعًٕص٘ ف ٙانذو

إػبدح ايتصبص
انًبء َذٕ انذو

تؤحش

1
2

يٍ

ع

ص

ٚؼًم ػهٗ

ADH

 -1يبرا تًخم انشيٕص ( ط ،ص ،ع )؟
 -2عى األجضاء انًشبس إنٓٛب ثبألسلبو ( ) 2 ، 1؟
 -3إنٗ يبرا تؤد٘ ْزِ انؼًهٛبد؟

يالدظبد
ادسط انشكم ( ة ) صفذخ 132
ادسط انشكم صفذخ  145أعئهخ انفصم
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