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الدرس
الفصل األول

فكر

الجياز

كيؼ تتأثر عممية اليضـ عند اصابة األسناف بالتسكس؟

اليضمي
(ص )7-

تقوم األسنان بعممية تقطيع الطعام وطحنة(ىضم ميكانيكي) وتسوسيا يقمل من فاعميتيا في تمزيق
الطعام وتقطيعو.
فكر
يتكون جدار المعدة من مواد بروتينية ،فإذا عممت ان حمض الييدروكموريك مادة حارقة ،فكيف
تحمي المعدة المعدة خالياىا من تأثير حمض الييدروكموريك ،وكيف تمنع ىضميا لنفسيا بفعل
إنزيم الببسين؟
يفرز جدار المعدة مادة مخاطية تحمي المعدة من حمض الييدروكموريك وانزيم الببسين.

فكر
كيؼ تتأثر عممية اليضـ في حاؿ تكقؼ إفراز كؿ مف العصارة الصفراكية ،كانزيمات البنكرياس؟
عسر ىضم الدىنيات في حال توقف إفراز العصارة الصفراوية ،عسر ىضم الكربوىيدرات
والبروتينات والدىون في حال توقف افراز انزيمات البنكرياس.

أسئمة الفصؿ
السؤال األول:
حددىا:
لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات ،واحدة فقط صحيحةّ ،
)1ينصح األشخاص الذين استأصموا الحوصمة الصفراوية جراحيا ،باتباع حمية غذائية تقل فييا
األغذية الغنية ب:
د) الدىكف.
ٕ)غدة ممحقة بالجياز اليضمي تنتج عصارة تحتكم مجمكعة مف األنزيمات لتحطيـ الدىكف
كالكربكىيدرات كالبركتيف في الغذاء ىي:
أ) البنكرياس

 )3بروزات دقيقة أصبعية الشكل في األمعاء الدقيقة ىي:
ج) الخمالت المعكية

 اكتب عمى الشكل أسماء األجزاء التي تحمل الرموز (أ-ط)(أ) المريء( ،ب) المعدة( ،ج) البنكرياس( ،د) األمعاء الغميظة( ،ه )المستقيم( ،و) الكبد( ،ز)
الحوصمة الصفراوية(،ح) األمعاء الدقيقة( ،ط) األعور.
ٕ -اكتب رمز العضك الذم يقكـ بالكظائؼ التالية:
 )1امتصاص الماء د

 )2ينشط فيو انزيم الببسين ب
 )3تتجمع فيو الفضالت غير الميضومة د
)4يصنع العصارة الصفراوية و
 )5يخزن العصارة الصفراوية ز
 )6معظم امتصاص الطعام تتم فيو ح
 )7يصل البمعوم بالمعدةأ
 )8تصنع فيو عصارة البنكرياس ج
السؤال الثالث:
يعتمد الشباب عمى تناول الوجبات الغذائية السريعة المحتوية عمى الخبز والمحم والجبن .تتبع
مصير ىذه الوجبة في جيازك اليضمي واألعضاء التي تمر بيا  .واصفا أين يتم ىضم كل من
الخبز ،والجبن والمحم ،والدىون؛ ونوع األنزيمات المشاركة في اليضم ،والمشكالت الصحية التي
تنشأ عن االعتماد عمى ىذه الوجبات دون غيرىا.
يتـ مضغ كطحف كتقطيع كؿ مف الخبز كالمحـ كالجبف في الفـ .كييضـ الخبز جزئيا بكساطة انزيـ
اميميز كيحكؿ الى سكريات أبسط كتستكمؿ عممية ىضمة في األمعاء الدقيقة بكساطة انزيمات
البنكرياس .المحـ ييضـ جزئيا بالمعدة بكاسطة انزيمات المعدة (مثؿ انزيـ الببسيف)كتستكمؿ عممية

اليضـ في األمعاء الدقيقة بكساطة انزيمات البنكرياس .أما ىضـ الجبف (دىكف كبركتيف) فييضـ
جزئيا بالمعدة بكساطة انزيمات المعدة (مثؿ انزيـ الببسيف)كتستكمؿ عممية اليضـ في األمعاء الدقيقة
بوساطة انزيمات البنكرياس والعصارة الصفراوية .الدىون اليضم في األمعاء الدقيقة بوساطة
العصارة الصفراوية التي يفرزىا الكبد.
قد يؤدي االعتماد عمى ىذه الوجبات إلى اإلصابة بالسمنة واضطراب في وظائف أعضاء الجياز
اليضمي

السؤال الرابع
اختر من العمود (أ) ما يناسبو من العمود (ب)
أ

ب

يحتوي عمى عصارة حمضية

المعدة

يصنع العصارة الصفراوية

الكبد

تتم فيو معظم امتصاص الغذاء

األمعاء الدقيقة

تحدث فيو عممية مضغ الغذاء

الفم

يتم فيو معظم امتصاص الماء

القولون

يصنع العصارة البنكرياسية

البنكرياس
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الصف :التاسع األساسي

الكتاب العموم الحياتية

الجزء الثاني

الوحدة :أجيزة جسم اإلنسان  /الفصل :الثاني :جياز الدوران  /الدرس:
الدرس

األسئمة وحمولوا

جياز الدكراف
ف ّكر
*يمتاز جدار البطيف األيسر بأنو أسمؾ مف جدار البطيف األيمف ،كيفصؿ بيف الجانب األيمف
كالجانب األيسر مف القمب حاجز عضمي سميؾ ،فما أىمية كؿ مف ىاتييف الميزتيف؟
يعمؿ الحاجز العضمي السميؾ عمى منع اختالط الدـ في الجانب األيمف كالجانب األيسر كيمتاز
جدار البطيف األيسر بأنو األكثر سمكا كذلؾ ألف الدـ الذم يضخ مف الجانب األيسر عبر الشرياف
األبير سيصؿ إلى جميع أنحاء الجسـ كىذا يتطمب قكة عضمية كبيرة.

*حدث خمؿ في أحد صمامات األكردة ،ما تأثير ذلؾ عمى الدكرة الدمكية؟

يؤثر عمى تدفؽ الدـ بشكؿ سميـ حيث تعمؿ األكردة عمى عدـ رجكع الدـ إلى الخمؼ كبكجكد الخمؿ
يمكف لمدـ العكدة مما يؤدم إلى حدكث بعض االختالالت المرضية.

*كيؼ يتالئـ قطر الشعيرة الدمكية مع قطر كريات الدـ الحمراء المارة فييا؟ كما أىمية ذلؾ؟ صمـ
نمكذجا لتكضيح ذلؾ (ما أمكف).
تمتاز كريات الدـ الحمراء بقدرتيا عمى االنثناء أثناء مركرىا في الشعيرات الدمكية التي تمتاز بقطر
دقيؽ جدا حيث يبمغ قطر الشعيرة الدمكية حكالي  ٛميكركميتر كقطر كرية الدـ الحمراء ٚ
ميكركميتر.

*تستمر خاليا الدـ الحمراء بالعمؿ مدة أربعة أشير تقريبا ،ثـ تتحمؿ في الكبد كالطحاؿ ،فما مصير
أيكنات الحديد الناتجة مف التحمؿ؟
يعاد استخداـ أيكنات الحديد في بناء كريات دـ حمراء جديدة.

الجياز
الميمفاكم

فكر
*برأيؾ ،ماذا يحدث لك تجمعت ىذه السكائؿ بيف الخاليا كلـ تتمكف مف العكدة إلى الدكرة الدمكية؟
يؤدم ذلؾ إلى حدكث تجمع لمسكائؿ في النسيج أك العضك مؤديا إلى حدكث حاالت مرضية منيا
الكذمة أك االستسقاء.

األسئمة وحموليا

الوحدة/الفصل
الجياز التنفسي

فكر

الفصل الثالث

تناول أوس ورفاقو الفشار أثناء مشاىدتيم لمباراة كرة قدم .وكانوا أثناء ذلك يتحدثون بصوت عال
ويضحكون  ،وفجأة بدأ أوس بالسعال وشعر باإلختناق  .برأيك ما الذي تسبب بذلك؟ وكيف يمكنو
تجنب تكرار حدوثو؟
التحدث وتناول الفشار أدى إلى فتح لسان المزمار ودخولو إلى القصبة اليوائية أثناء عممية البمع.
ينصح بعدم األكل والحديث بنفس الوقت.

ف ّكر
تساعد القصبة اليوائية عمى حماية الرئتين بالتخمص من الشوائب والجراثيم.
تفرز الغدد المخاط وتعمل األىداب في الغشاء المبطن لمقصبة اليوائية عمى دفعو لألعمى مما يؤي
إلى التخمص من الشوائب والجراثيم بعممية السعال أو العطاس.

فكر
َّد ِفي السَّم ِ
قاؿ تعالى" كم ْف ي ِرْد أ ْ ِ َّ
اء " سكرة أألنعاـ آية
ضيِّقنا َح َرنجا َكأََّن َما َي َّ
صع ُ
ص ْد َرهُ َ
ََ ُ
َف ُيضموُ َي ْج َع ْؿ َ
َ

ٕ٘ٔ.
أحيانا تقاـ األلعاب األكلمبية عمى ارتفاعات عالية ،فتقرر بعض الفرؽ الذىاب مبك ار لمتدريب ،ما أىمية
ذلؾ؟ استدؿ باآلية الكريمة عمى ذلؾ.
عمى ارتفاعات عالية تقل كمية األكسجين في الغالف الجوي ،وفي حالة ذىاب الفرق لمتدريب مبك ار
فإن أجسام الالعبين تتكيف مع قمة األكسجين وتصنع المزيد من خاليا الدم الحمراء.
فكر
ولكن ،ما التغيرات التي تطرأ على الجسم في حالة الزفير؟
فً حالة الزفٌر تنبسط العضالت ما بٌن األضالع ،وتنخفض األضالع لألسفل وإلى الداخل ،وتنبسط
عضلة الحجاب الحاجز نحو األعلى فٌتقلص القفص الصدري وٌتقلص حجم الرئتٌن ،مما ٌؤدي
لخروج الهواء من الرئتٌن.

أسئمة الفصل
 -1لكؿ فقرة مف الفقرات اآلتية أربع إجابات ،كاحدة فقط صحيحة ،حددىا :
 )1تحدث عممية الزفير عندما:
أ) يرتخي الحجاب الحاجز ويضيق القفص الصدري
)2العضو الذي يوصل اليواء مباشرة الى القصبة اليوائية ىو:
أ) الحنجرة
السؤال الثاني:
ادرس الشكل (22-4

) ثم اجب عن األسئمة التي تميو:

أ) اكتب رمز األجزاء التي تحمل الرموز من (أ-و)

(أ) الحنجرة( ،ب)القصبة اليوائية( ،ج)الشعبة اليوائية( ،د)الرئة(،ز)األضالع( ،و)الحويصالت
اليوائية( ،ه) الحجاب الحاجز.
ب) اكتب رمز الجزء الذي لو الوصف اآلتي:
 -1عضو مرن يبقى مفتوحا بحمقات غضروفية( .القصبة اليوائية ب)
 -2يحتوي الحبال الصوتية (الحنجرة أ)
 -3تفرعات لمقصبة اليوائية يدخل كل تفرع منيا الى الرئة( .الشعب اليوائية ج)
 -4عضو مكون من نسيج اسفنجي موجود في الصدر (الرئة د)
 -5المكان الذي يتم فيو تبادل الغازات (الحويصالت اليوائية و)
 -6عضمة ارادية تفصل التجويفين الصدري عن البطني( .الحجاب الحاجز ه)

السؤال الثالث:
يوضح الشكل ( )23-4اآلتي تبادل الغازات بين الشعيرات الدموية والحويصالت اليوائية .ادرسو
جيدا ثم أجب عن السؤال الذي يميو:

أ) اكتب رمز السيم الذي يشير الى ما يمي:
 -1دم محمل باألكسجين (د)
 -2دم محمل بثاني اكسيد الكربون(غيرمحمل باألكسجين) (أ)
 -3انتشار األكسجين (ب)
 -4انتشار ثاني اكسيد الكربون (ج)
السؤال الرابع:
فسر كال مما يمي:
أ) عندما تنفخ عمى زجاج بارد تتكون قطرات ماء عميو
من نواتج عممية التنفس الخموي بخار الماء .حسب المعادلة االتية:
طاقةCO +H O+

C6H12O6+O

ب) ىواء الزفير يعكر ماء الجير أسرع من ىواء الشييق
كمية ثاني اكسيد الكربون في ىواء الزفير أكثر من الشييق ألنو من نواتج عممية الزفير ثاني اكسيد
الكربون الذي يعكر ماء الجير.
ج)جدران الحويصالت اليوائية رقيقة وليا مساحة سطح واسعة.
جدران الحويصالت اليوائية رقيقة وليا مساحة سطح واسعة ومكونة من طبقة واحدة من الخاليا
ومحاطة بشبكة من الشعيرات الدموية مما يسمح بتبادل الغازات بعممية اإلنتشار.



أم مف أنكاع التنفس يتـ فيو تبادؿ الغازات بيف كؿ مف الثنائيات اآلتية؟

 الدـ كالرئة( .أ) الدـ كخاليا الجسـ(.ب) -الميتككندريكف كالسيتكبالزـ(.ج)
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الصف :التاسع االساسي
الوحدة الرابعة:

الكتاب العموم الحياتية
أجيزة جسم اإلنسان

الفصل الرابع :جياز اإلخراج
الدرس:

الوحدة/الفصل

الكحدة
الرابعة
\الفصؿ
الرابع

األسئلة وحلولها

السؤال األول:
حددىا:
لك ّؿ فقرة مف الفقرات اآلتية أربع إجابات ،كاحدة منيا فقط صحيحةّ ،
ٔ -أم التراكيب اآلتية تنقؿ البكؿ مف الكمية إلى المثانة؟
د) الحالب.
ٕ -أم العمميات اآلتية أكلى عمميات تككيف البكؿ؟
ب) الترشيح

الجزءالثاني

السؤال الثاني:
ما الطرائؽ التي يتـ يمكف بيا تنقية الدـ مما فيو مف الفضالت النيتركجينية السامة كاألمالح الزائدة؟
الترشيح –إعادة االمتصاص -اإلفراز
السؤال الثالث
تكجو كؿ مف سالـ كميا إلى الطبيب إلجراء فحص دكرم ،فطمب الطبيب إلييما إجراء تحميؿ لمبكؿ فكانت عينة
سالـ محتكية عمى كؿ مف الجمكككز كأمالح البكتاسيكـ ،أما عينة ميا فكانت خالية مف الجمكككز كمحتكية عمى
أمالح البكتاسيكـ ،فأم الشخصيف بحاجة إلى متابعة طبية؟ كلماذا؟
سالـ الف الجمكككز ليس مف مككنات البكؿ كيجب أف يحدث لو إعادة امتصاص ،أما األمالح فيطرح الجسـ
الزائد منيا مع البكؿ.
السؤال الرابع
يكضح الجدكؿ (ٗ )ٖ-اآلتي تراكيز أربع مكاد في كؿ مف الدـ الكارد إلى الكمية ،كالسائؿ الراشح في الكحدة
األنبكبية الكمكية ،كالبكؿ ( ممغـ/ممميتر) ،بعد دراستؾ لو أجب عف األسئمة اآلتية:

الجدول ( :)3-4السؤال الرابع

المادة

الدـ الكارد إلى الكمية السائؿ الراشح في الكحدة ألنبكبية الكمكية البكؿ

يكريا

ٖٓٓ.

ٓٔ.ٛ

ٓٔ.ٛ

جمكككز

ٓٔٓ.

ٓٔٓ.

ٓ

أحماض امينية ٘ٓٓ.

٘ٓٓ.

ٓ

ٖ٘ٓ.

ٖ٘ٓ.

ٓ٘ٓ.

أمالح

أ-سـ العممية التي تنتقؿ فييا المكاد مف الدـ إلى الكحدة األنبكبية الكمكية.
الترشيح
ب-أم المكاد تنتقؿ مف الدـ إلى الكحدة األنبكبية الكمكية؟
اليكريا –الجمكككز-أحماض أمينية -أمالح
ج -أم المكاد يعاد امتصاصيا إلى الدـ في الكحدة األنبكبية الكمكية؟ كلماذا؟
الجمكككز-أحماض أمينية -أمالح ،ألف الجسـ يحتاجيا.
د-ماذا ال يعاد امتصاص بعض المكاد في الكحدة األنبكبية الكمكية؟

ألنيا تعد مكادان ضارة لمجسـ ،اك زائدة عف حاجتو.
السؤال الخامس
راجعت فاطمة طبيبة المدرسة بعد ما شكت مف زيادة عدد مرات التبكؿ ،مع الشعكر بحرقة كآالـ في أسفؿ
البطف عند التبكؿ ،كارتفاع في درجة ح اررة الجسـ .فطمبت الطبيبة منيا اجراء فحص مخبرم كزراعة لمبكؿ،
كعند قراءة الطبيبة لمنتائج شخصت مرض فاطمة بأنو التياب المجارم البكلية ،ككصفت ليا العالج الالزـ،
ادرس الجدكؿ (ٗ)ٗ-المبيف لنتائج الفحص الطبي:
الجدول ( )4-4السؤال الخامس
النتيجة

القراءة الطبيعية

المادة
خاليا دم حمراء

2

3-0

خاليا دم بيضاء

14

3-0

بكتيريا

يوجد

ال يوجد

بروتين

ال يوجد

ال يوجد

سكر الجموكوز

ال يوجد

ال يوجد

حدد أم القراءات غير الطبيعية في نتائج المختبر اعتمدتيا الطبيبة لمتشخيص.

خاليا الدـ البيضاء -بكتيريا
السؤال السادس
اق أر العبارات في الجدكؿ (ٗ )٘-كحدد مدل مكافقتؾ لكؿ عبارة منيا مبر ار إجابتؾ.
الجدول ( :)5-4السؤال السادس

مكافؽ
ال بد مف إجراء فحكصات لمعرفة تطابؽ األنسجة قبؿ إجراء عممية
زراعة الكمية.
األشخاص الذيف يعانكف مف فشؿ كمكم يضطركف إلى إجراء غسيؿ
الكمى عمى نحك منتظـ أسبكعيا لتجنب تسمـ الدـ.
عدـ الذىاب إلى دكرة المياه عند الرغبة في التبكؿ مضر بالصحة
كيؤدم إلى االصابة بااللتيابات في مجرل البكؿ.
تساعد العناية بالنظافة الشخصية عمى تجنب انبعاث ركائح كريية.
التقيد التاـ بشركط الطيارة الصحيحة يجنب الشخص أمراضان عدة قد
تصيب الجياز البكلي كأجيزة أخرل في الجسـ

ال أكافؽ

المبرر

يجب أف تككف مكافؽ  ،ألنيا تمثؿ تكجيات كسمككات صحيحة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة
إجابات  /حلول األسئلة
الصف :التاسع االساسً
الوحدة الرابعة:

الكتاب العلوم الحٌاتٌة

الجزءالثانً

أجهزة جسم اإلنسان

الفصل الخامس :جهازا الدعامة والحركة
الدرس:
الدرس

أجزاء الييكؿ
العظمي

أألسئلة وحلولها

فكر
تعرض رامي لحادث في أثناء قيادتو لدراجتو اليكائية ،فسقط عمى رأسو ،كعند كصكلو إلى
المستشفى طمب الطبيب مف ذكيو إجراء تصكير باألشعة لمجمجمة كالقفص الصدرم لو ،ما
األعضاء التي يرغب الطبيب في اإلطمئناف عمييا في ىذه الصكرة؟ كما أخطار ىذا السقكط
كضرره عمى رامي؟ ماذا تنصحو ليتجنب السقكط مرة أخرل؟ ككيؼ يمكنو تفادم حدكث كسكر
في حالة سقكطو؟
األعضاء التي يرغب الطبيب في اإلطمئناف عمييا بيذه الصكرة ىي الدماغ كالحبؿ الشككي.
األخطار :كسكر في العظاـ ،ارتجاج في الدماغ ،نزيؼ داخمي.
النصيحة  :اتخاذ الحيطة كالحذر أثناء القيادة.

لبس الخكذة لحماية الجمجمة.

الدرس

الجياز العضمي

األسئمة وحموليا

فكر
يمجأ بعض اليكاة إلى تناكؿ بعض المكاد التي تعمؿ عمى زيادة حجـ العضالت زيادة ممحكظة
خالؿ مدة قصيرة ،ىؿ تشجع عمى ذلؾ؟ برر إجابتؾ.
بعضيا قد يزيد مف حجـ العضمة (زيادة كاذبة) بسبب حبس السكائؿ كاالمالح في العضمة
بدكف زيادة القكة العضمية.
بعضيا ليا تأثيرات سمبية عمى الكبد كالجمد كالقمب كالدكرة الدمكية كجياز الغددالصـ .
بعضيا قد يؤدم إلى ضمكر الخصيتيف كقمة انتاج الحيكانات المنكية كالعقـ في بعض
الحاالت.
بعضيا قد يؤثر عمى النمك.
بعضيا قد يؤدم إلى نمك بعض االكراـ السرطانية.
بعضيا قد يسبب بعض االمراض النفسية.

الوحدة/الفصل
الكحدة
الرابعة
–
الفصؿ
الخامس

األسئمة وحموليا
السؤال األول
لكؿ فقرة مف الفقرات اآلتية أربع إجابات ،كاحدة فقط صحيحة ،حددىا:
ٔ.أم مف اآلتية مسؤكؿ عف تككيف خاليا الدـ الحمراء كالبيضاء؟
ج -نخاع عظـ
ٕ .أم مف األجزاء اآلتية يعد مف مككنات الجياز الييكمي المحكرم؟
ج  -قفص صدرم
ٖ  .أم عضك مف أعضاء الجسـ اآلتية ال يحميو الييكؿ العظمي؟
ب -المعدة
السؤال الثاني
حدد نكع العضالت في كؿ مما يمي ،كنكع حركة كؿ منيا:
المككنة لمطبقة الكسطى في األكعية الدمكية.
التي تكسك عظاـ الساعد.
التي تحيط بالبطينيف كاألذينبف.
التي يسبب انقباضيا حركة الطعاـ في القناة اليضمية.

نكع العضمة نكع الحركة
المككنة لمطبقة الكسطى في األكعية الدمكية.

ممساء

ال اراد ة

التي تكسك عظاـ الساعد.

ىيكمية

ارادية

قمبية

ال ارادية

التي تحيط بالبطينيف كاألذينبف.

التي يسبب انقباضيا حركة الطعاـ في القناة اليضمية .ممساء

ال ارادية

السؤال الثالث
اربط بيف العمكديف (أ) ك(ب)  ،حيث يمثؿ العمكد (أ) أسماء عظاـ الييكؿ العظمي ،كالعمكد (ب) إحدل
خصائص العظاـ.
العمكد (أ)

العمكد (ب)

عظمة الفخذ

تحمي الدماغ

عظاـ الحكض

تساعد في التنفس

الجمجمة

أطكؿ عظاـ الجسـ

عظمة العضد

يكجد أكثر مف عظمة مف نكعيا في العمكد الفقرم

الفقرة

عظاـ الجزء العمكم لميد

األضالع

تربط بيف عظاـ الطرؼ السفمي مع العمكد الفقرم

اإلجابة

العمكد (أ)

العمكد (ب)

عظمة الفخذ

أطكؿ عظاـ الجسـ

عظاـ الحكض

تربط بيف عظاـ الطرؼ السفمي مع العمكد الفقرم

الجمجمة

تحمي الدماغ

عظمة العضد

عظاـ الجزء العمكم لميد

الفقرة

يكجد أكثر مف عظمة مف نكعيا في العمكد الفقرم

األضالع

تساعد في التنفس

السؤاؿ الرابع
بعد دراسة تركيب الييكؿ العظمي تناقش إبراىيـ كسممى في أىمية كجكد
العظاـ الصغيرة في يد االنساف ،فتساءال ماذا لك أف اإلصبع يتككف مف
عظمة كاحدة فقط كليس مف عظمتيف أك ثالث؟ فربط إبراىيـ عكدان صغي انر
مف الخشب بكساطة أشرطة عمى كؿ اصبع مف أصابع اليديف ،الحظ
الشكؿ (ٗ )ٖٛ-كحاكؿ القياـ بأعماؿ بسيطة مثؿ( :الكتابة كاغالؽ أزرار السترة) فكاجو صعكبة في تنفيذ
ىذه األعماؿ .ماذا تستنتج؟
المفاصؿ بيف العظاـ ميمة في حركة العظاـ كتمكينيا مف أداء األعماؿ بسيكلة.
السؤال الخامس
كضح التآزر بيف العظاـ كالعضالت كالمفاصؿ عند محاكلتؾ حمؿ قاركرة ماءككضعيا في المكاف
المخصص ليا عمى المبردة.
تنقبض العضالت فتنتج قكة تستخدـ في تحريؾ العظاـ التي تتحرؾ ألنيا متصمة بالعضالت كتسيؿ
المفاصؿ حركة العظاـ فتتحرؾ العظاـ كتنقؿ القاركرة مف مكقعيا المكجكدة فيو إلى المكاف المخصص ليا
المبردة.

إدارة المناىج والكتب المدرسية
إجابات  /حمول األسئمة
الصف :التاسع االساسي
الوحدة الرابعة:

الكتاب العموم الحياتية

الجزءالثاني

أجيزة جسم اإلنسان

الفصل السادس :جياز الضبط والتنظيم
الدرس:
الدرس
الجياز العصبي

المركزم -الدماغ

أألسئمة وحموليا
فكر
عند كقكع حادث كتعرض أشخاص لإلصابة ينصح بعدـ تحريؾ المصاب كانتظار كصكؿ
المسعفيف المتخصصيف ،كيؼ تربط بيف ذلؾ كتركيب الجياز العصبي؟
عممية التحريؾ قد تؤدم إلى ايذاء مككنات الجياز العصبي خصكصا الحبؿ الشككي.

أألسئمة وحموليا

الدرس
فكر
جياز الضبط
الكيميائي-الغدة

ما تأثير نقص تركيز أيكنات الكالسيكـ في الدـ في عمؿ الغدد الصـ في الجسـ ؟

الدرقية كالغدد

ينشط الغدد جارات الدرقية الفراز ىرمكف جار درقي الذم ينبو تحرير أيكنات الكالسيكـ مف

جارات الدرقية

العظاـ.

الوحدة/الفصل
الكحدة
الرابعة
\الفصؿ
السادس

األسئمة وحموليا
السؤاؿ األكؿ:
لكؿ فقرة مف الفقرات اآلتية أربع إجابات ،كاحدة فقط صحيحة ،حددىا:
ٔ.يعد أحد اليرمكنات اآلتية مف إف ارزات المبيض :
أ -استركجيف
ٕ .اليرمكناف المذاف يفرزىما البنكرياس ىما:
جػ -اإلنسكليف كالجمككاغكف
ٖ .يتككف الجياز العصبي الطرفي مف أحد اآلتية:
شككية كأعصاب دماغية.
أ -أعصاب
ّ
السؤاؿ الثاني
اق أر النص اآلتي  ،ثـ أجب عف االسئمة التي تميو.
تتنكع اآلثار الضارة لممخدرات عمى الجياز العصبي ،فمنيا ما ىك بدني مثؿ الدكار كعدـ التكازف الحركي
كالصداع  ،كاضطرابات الشعكر بالزماف كالمكاف كالمسافات ،كضعؼ الذاكرة ،كانحراؼ اإلدراؾ البصرم
كالحسي ،أك نفسي كاالكتئاب  ،كمنيا ما ىك إجتماعي أك سمككي .كيتـ التركيج لتعاطي المخدرات تحت
مسميات مختمفة ك خادعة ،مثؿ الحبكب " المنكمة " أك " الميدئة " أك " المن ّشطة ".

ٔ-أعط أمثمة آلثار اجتماعية ضارة لممخدرات في المجتمع.
انتشار الجرائـ التي ينفذىا المدمنيف مثؿ السرقة ،القتؿ ،االعتداءات الجنسية.... ،الخ
ٕ-ما دكرؾ في الكقاية مف انتشار المخدرات في مجتمعؾ؟
تنظيـ محاضرات ينفذىا مختصكف لتكعية أفراد المجتمع المحمي.
إبالغ المختصيف في حاؿ معرفتؾ بأفراد يتعاطكف ىذه المخدرات.
ٖ-لك عرض عميؾ أحد زمالئؾ في الصؼ أك المدرسة  ،أك أحد معارفؾ ،أقراصا  ،كادعى أنيا تساعدؾ في
السير التماـ كاجباتؾ الدراسية ،ما مكقفؾ منو؟ كىؿ تعده صديقان لؾ ييتـ بدراستؾ؟ كما اإلجراءات التي
ستتخذىا فكر سماعؾ عرضو؟
انو ليس صديقان كيجب أف تقاطعو عمى الفكر ،كتبمغ ذكيؾ كمعممؾ.
السؤاؿ الثالث
اربط بيف تحت المياد كالفص األمامي لمغدة النخامية كالفص الخمفي لمغدة النخامية في عمؿ الغدد الحميبية
في الثدم.
تحت المياد يفرز ىرمكف مفرز ليرمكف البركالكتيف الذم ينشط الفص األمامي لمغدة النخامية الفراز ىرمكف
البركالكتيف الذم يحث الغدد الحميبية في الثدم النتاج الحميب ،أما النخامية الخمفية فتفرز ىرمكف
االكسيتكسيف الذم يعمؿ عمى ادرار الحميب مف الثدم.

السؤاؿ الرابع
مف األمراض المرتبطة باختالالت جياز الغدد الصـ مرض السكرم ،كلو نكعاف النكع األكؿ كيصيب
األطفاؿ كالشباب في مقتبؿ العمر ،كيتميز بعجز شديد في خاليا البنكرياس فتتأثر قدرتيا عمى انتاج
االنسكليف ،كالنكع الثاني كىك األكثر شيكعا كينتج بداية عف نقص نسبي في تركيز ىرمكف االنسكليف في
الدـ ،أك لعدـ قدرة خاليا الجسـ عمى االستجابة لالنسكليف بصكرة صحيحة مما يؤدم إلى ارتفاع السكر في
الدـ ،كلتعرؼ دكر اليرمكنات في تنظيـ نسبة السكر في الدـ
ادرس الشكؿ ( ٗ )٘ٔ-جيدان ثـ أجب عف األسئمة المتعمقة بو.

الشكل ( )05-4السؤال الرابع

أ -سـ اليرمكف الذم يفرز في حالة زيادة تركيز الجمكككز في الدـ .كما الغدة المسؤكلة عف إف ارزه؟
انسكليف--البنكرياس

ب-ما تأثير اإلنسكليف في تركيز السكر في الدـ كفي خاليا الكبد؟

يقمؿ تركيز السكر في الدـ ،كيعمؿ عمى تحكيؿ الجمكككز في الكبد إلى جاليككجيف.

ج-ما اليرمكف الذم يفرز في حالة نقص الجمكككز في الدـ؟ كما الغدة المسؤكلة عف إف ارزه؟
ىرمكف الجمككاجكف -يفرز مف غدة البنكرياس

د-ما تأثير الجمككاجكف في تركيز السكر في الدـ كفي خاليا الكبد؟

يزيد مف تركيز السكر في الدـ ،كيحث الكبد عمى تحكيؿ الجاليككجيف إلى جمكككز

ق-اكتب بمغتؾ الخاصة آلية عمؿ اليرمكنات في تنظيـ تركيز الجمكككز في الدـ.
كؿ طالب يعبر بمبغتو الخاصة مستفيدان مف الشكؿ.

إدارة المناىج والكتب المدرسية
إجابات  /حمول األسئمة
الصف :التاسع االساسي
الوحدة الرابعة:

الكتاب العموم الحياتية

الجزءالثاني

أجيزة جسم اإلنسان

الفصل السابع  :الجياز التناسمي
الدرس:
الدرس
الجياز التناسمي
الذكرم -الغدد
التناسمية الممحقة

أألسئمة وحموليا
فكر
يزكد السائؿ المنكم الحيكانات المنكية بالطاقة الالزمة لحركتيا ،كيؼ تربط بيف ذلؾ كبيف
ّ
احتكائو عمى س ّكر الفركتكز ؟
الفركتكز مف المكاد السكرية تستخدمو الميتككندريا في التنفس الخمكم النتاج الطاقة.

الدرس
النمك

أألسئمة وحموليا
فكر
ماذا تالحظ عمى كظائؼ األجيزة  :العضمية كالييكمية كالحسية (البصر كالسمع) عند
األشخاص في سف الشيخكخة؟ ناقش زمالءؾ في ىذه المالحظات.
يضعؼ أداء األجيزة العضمية كالييكمية كالحسية ( يمكف إعطاء أمثمة مف الحياة اليكمية
لمطمبة مف مالحظاتيـ عمى أجدادىـ)

الوحدة/الفصل
الكحدة
الرابعة
\الفصؿ
السابع

األسئمة وحموليا
السؤاؿ األكؿ :
لكؿ فقرة مف الفقرات اآلتية أربع إجابات ،كاحدة فقط صحيحة ،حددىا:
ٔ .احد اآلتية يفرز مكاد تنظؼ االحميؿ مف أثر البكؿ :
جػ  -غدة ككبر.
ٕ .تنتج الحيكانات المنكية في أحد أجزاء الجياز التناسمي الذكرم اآلتية:
ب  -الخصية
ٖ .تحدث اإلباضة في إحدل الفترات اآلتية مف أياـ الدكرة الشيرية المنتظمة
د .)ٔ٘-ٖٔ( -
السؤاؿ الثاني:
في إحدل حمقات الحكار في مجمس األميات لمدرسة طالبيا مف الصؼ السابع كحتى الثاني الثانكم تـ
مناقشة دكر األىؿ في تكعية الطمبة باألمراض التي تنتقؿ بكساطة الجياز التناسمي مثؿ الزىرم كالسيالف،
فكاف رأم السيدة صفاء بأنو يجب التحدث مع االبناء بصراحة كتكعيتيـ بخطكرة ىذه األمراض كعدـ تركيـ
دكف فيـ  .بينما كاف رأم السيدة ىالو اف الكالديف يتحرجاف مف مناقشة ىذه األمكر مع األبناء كاف ىذا خارهج

عف اطر التربية السميمة ،أم السيدتيف تؤيد؟ ككيؼ تساعدىا في اقناع اآلخريف برأييا؟
صفاء ،ألف المعرفة تؤدم إلى التصرفات الصحيحة كالكقاية مف المشكالت ألف مصادر المعرفة متاحة
لمجميع ،كعندما يعرؼ الطالب المعمكمات مف مصدر مكثكؽ مثؿ األىؿ كالمنياج فاف ىذا يعطيو القدرة عمى
الحكـ الصحيح عمى األمكر كاختيار اصدقائو.
السؤاؿ الثالث:
ما أىمية كجكد العضالت الممساء في قناة البيض؟
االنقباض لتحريؾ البكيضة المخصبة باتجاه الرحـ.

السؤاؿ الرابع
اق أر النص اآلتي  ،ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:
يدخؿ الفيركس المسبب لمرض االيدز(  )HIVفي جياز المناعة في الجسـ ك يدمره كيفقده القدرة عمى
مقاكمة مسببات األمراض المعدية كغيرىا .كينتقؿ الفيركس عف طريؽ االتصاؿ الجنسي كىي سبب النسبة
األكبر مف المصابيف (٘ )%ٙإذا كاف احد الطرفيف حامالن لمفيركس اك مصابا بو ،كتحدث العدكل لمجنيف
أثناء الحمؿ اك الكالدة ،كلو أسباب أخرل .ادرس الشكؿ (ٗ )٘ٛ-الذم يبيف أعداد المصابيف حسب الجنس
كمكاف اإلصابة بالعدكل ( داخؿ االردف أك خارجو)ثـ أجب عف األسئمة التي تميو.

الشكل(  :) 08-4أعداد المصابٌن باالٌدز حسب الجنس ومكان اإلصابة بالعدوى ( داخل االردن
أو خارجه) خالل األعوام 7567-6881م

عدد الذككر المصابيف = ٕٕٗٓٚ = ٜ+ٔ٘ٙ+
عدد االناث المصابات =ٕ٘ٗٛ =ٔ+ٕٕ+
العدد الكمي لممصابيف =ٕ٘٘
أ-كـ تبمغ نسب اإلصابة بيف كؿ مف الذككر كاالناث؟
عدد الذككر المصابيف جميعيـ  /مجمكع المصابيف ذكك انر كاناثا *ٓٓٔ%
%ٔٓٓ * ٕ٘٘ / ٕٓٚ
الذككر ٔ %ٛتقريبا
عدد االناث المصابات جميعيف  /مجمكع المصابيف ذكك انر كاناثا *ٓٓٔ%
%ٔٓٓ * ٕ٘٘ /ٗٛ
االناث %ٜٔ
ب-ما نسبة الذيف أصيبكا بالمرض خارج األردف مف الذككر؟
عدد المصابيف مف الذككر خارج االردف  /عدد المصابيف *ٓٓٔ%
%ٔٓٓ * ٕ٘٘ /ٔ٘ٙ
ٙٔٝ

مف المجموع الكمي تقريبا

عدد المصابيف مف الذككر خارج االردف  /عدد المصابيف الذككر *ٓٓٔ%
%ٔٓٓ* ٕٓٚ / ٔ٘ٙ
ٚ٘ٝ

من الذكور تقريبا

ج -ناقش دكر كؿ مف اآلتية في تقميؿ انتقاؿ العدكل بمرض االيدز :التمسؾ بالتعاليـ الدينية ،العادات
كالتقاليد.
التعاليـ الدينية كالعادات كالتقاليد تتفقاف في ضركرة المحافظة عمى االنساب كاألعراض  ،كقد حرـ اهلل الزنا
كالمكاط كىاتاتف تحتالف النسبة األكبر في سبب انتشار مرض االيدز.
د -ىؿ تتكقؼ مخاطر األصابة بمرض االيدز عند الشخص المصاب كحده؟ برر إجابتؾ.
ال ،ألنو قد ينقؿ المرض لزكجتو اذا كاف المصاب ذك انر  ،أك تنقؿ المرض لزكجيا اذا كانت المصابة انثى،
كينتقؿ المرض أيضان إلى أم شخص يحصؿ بينو كبيف المصاب اتصاؿ جنسي .أك يحصؿ مشاركة بينيما
في االبر كاألدكات التي يمكف أف تصؿ إلى مجرل الدـ ،كقد ينتقؿ المرض مف األـ المصابة إلى الجنيف.
ىػ -في المستقبؿ القريب ستنطمؽ نحك الحياة الجامعية كالعمؿ داخؿ الكطف أك خارجو  ،كيؼ تجنب نفسؾ
كمجتمعؾ خطر مرض اإليدز ؟
عدـ االتصاؿ الجنسي مع أم شخص خارج العالقة الزكجية الشرعية.
اختيار األصدقاء بعناية.
تجنب االختالط باألشخاص الذيف يتعاطكف المخدرات.

السؤاؿ الخامس :
فحصت الطبيبة مريضتيا سمكل باستخداـ جياز المنظار ،كتكصمت إلى كجكد تكيس في أحد المبيضيف كىك
مرض قد يؤدم إلى اإلصابة بالعقـ ،فاستنتجت سمكل بأنيا ال تستطيع االنجاب؟ ما رأيؾ في ىذا االستنتاج؟
برر إجابتؾ.
استنتاج خاطئ ،ألف المبيضاف يعمالف بالتناكب  ،كاذاكاف احدىما كما في ىذه الحالة ال ينتج البكيضات،
فيناؾ احتماؿ النتاج البكيضات مف المبيض اآلخر كحدكث الحمؿ كاالنجاب.

إدارة المناىج والكتب المدرسية
إجابات  /حمول األسئمة
الصف :التاسع االساسي
الوحدة الرابعة:

الوحدة/الفصل

األسئمة وحموليا

الكحدة

أسئمة الكحدة

الرابعة

الكتاب العموم الحياتية
أجيزة جسم اإلنسان

السؤاؿ األكؿ
لكؿ فقرة مف الفقرات اآلتية إجابة كاحدة صحيحة ،حددىا.
ٔ-عند امتالء المثانة تنتقؿ رسالة إلى الجياز العصبي المركزم بكساطة:
ج-خاليا عصبية حسية
ٕ-إحدل اآلتية أكثر خط انر عمى مريض أصيب بحرؽ في جمده:
ج-التيابات في المنطقة المكشكفة في الطبقات الداخمية لمجمد

الجزءالثاني

ٖ-استخدـ المخطط في اختيار اإلجابة الصحيحة التي تصؼ التسمسؿ الصحيح لتنظيـ
الغدة رقم 1

افراز ىرمكف التستكستيركف:

هرمون س
الغدة رقم 2
هرمون ص
الغدة رقم 3

هرمون التستوستيرون

د

تحت المياد

المفرز لميرمكف

النخامية

المنشط لمغدد التناسمية

المنشط لمغدد
التناسمية

ٗ -تؤدم اإلصابة بأحد األمراض المنقكلة جنسيان إلى انسداد جزئي في الكعاء الناقؿ بالقرب
مف البربخ  ،إحدل اآلتية صحيح فيما يتعمؽ بتأثير ىذا المرض مف الناحية الكظيفية:
ب-معدؿ طبيعي ليرمكف التستكستيركف كنقص عدد الحيكانات المنكية.

٘ -إحدل الثنائيات اآلتية صحيحة فيما يتعمؽ بالعضمة المسؤلة عف حركة عضالت القفص

الصدرم التي تساعدؾ في الشييؽ:
ج-ىيكمية الإرادبة الحركة.
-ٙ

أم مما يمي يصؼ الترتيب الصحيح ألعضاء الجياز التنفسي:

 -ٚالعضك الذم يخزف العصارة اليضمية لمكبد ىك:
ب)الحكصمة الصفراكية
 -ٛأم األشكاؿ اآلتية يتكقع أف يككف األنسب لخمالت األمعاء الدقيقة لتقكـ بكظيفة
اإلمتصاص بشكؿ أكثر فاعمية:

-ٜكاحدة ليست مف كظائؼ الجياز الميمفاكم
د-إيصاؿ األكسجيف إلى األنسجة
السؤاؿ الثاني
تناكلت أمينة كجبة غذائية متكازنة ،فاحتاج جيازىا اليضمي إلى األكسجيف الستخدامو في
الحصكؿ عمى الطاقة الالزمة لمقياـ بعمميات اليضـ ،ككانت بعض الخاليا العضمية في يدىا
بحاجة إلى السكريات البسيطة بكصفيا مصد ار لمتنفس الخمكم لمحصكؿ عمى الطاقة الالزمة
لالنقباض؛ كذلؾ لكتابة كاجباتيا المدرسية ،كبعد ىضـ البركتيف تراكمت بعض الفضالت

النيتركجينية في الجسـ .كيؼ تساعدؾ ىذه المعمكمات عمى التكصؿ إلى التكامؿ بيف عمؿ كؿ
مف الجياز اليضمي ،كجيازالدكراف ،كالجياز التنفسي ،كالبكلي ،كالجمد؟
الجياز اليضمي ييضـ الغذاء كيحكلو إلى مكاد بسيطة التركيب سيمة االمتصاص  ،كجياز
الدكراف ينقؿ الغذاء الميضكـ مف الجياز اليضمي إلى باقي أجزاء الجسـ ،كما ينقؿ جياز
الدكراف األكسجيف مف الجياز التنفسي إلى خاليا الجسـ كمنيا الخاليا في الجياز اليضمي
الستخدامو في عمميات التنفس الخمكم كينقؿ جياز الدكراف ثاني أكسيد الكربكف الناتج مف
عممية التنفس الخمكم مف خاليا الجسـ إلى الجياز التنفسي ليتخمص منو ،كما ينقؿ جياز
الدكراف الفضالت النتركجينية مف خاليا الجسـ إلى الجياز البكلي ليتخمص منيا ،كما يتخمص
الجمد مف بعض الماء الزائد عف الحاجة مف خالؿ عممية التعرؽ.
السؤاؿ الثالث
تكجو حسف كسامي إلى المختبر الطبي لتسميـ عينات بكؿ تـ تجميعيا خالؿ اليكـ ،فإذا عممت
أف ىذيف الشابيف سميماف (ال يعانياف مف امراض مزمنة) متقارباف في الطكؿ كالكزف ،كلكف
طبيعة عمميما مختمفة ،إذ يعمؿ حسف داخؿ مكاتب الشركة كىي مكيفة ،بينما يعمؿ سامي في
الميداف ميندسان يشرؼ عمى مباني الشركة كيقضي كقتان طكيالن تحت الشمس ،شرب كؿ منيما
الكمية نفسيا مف الماء كما ىك مطمكب في يكـ تجميع البكؿ  ،ك كاف الطقس حارا ،كبعد تسميـ
العينات اتصؿ فني المختبر بيما يبمغيما بأنيما نسيا تسجيؿ اسمييما عمى العينات.
في الجدكؿ اآلتي عرض لمعمكمات عف حجـ البكؿ الذم ُجمع خالؿ اليكـ بكؿ كاحد مف

األكعية ،استخدمو في اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
رقـ الكعاء
أ
ب

حجـ البكؿ (لتر)
ٔ.ٙ
ٓ.ٛ

أ .أم الكعائيف يحتكم عينة حسف ،كأييا يحتكم عينة سامي؟ برر إجابتؾ.
حسف لو العينة (أ) كسامي لو العينة (ب) ألف سامي يعمؿ في الشمس فيفقد بعضأ مف
الماء عف طريؽ عممية التعرؽ أكثر فتقؿ كمية الماء في البكؿ ،فيقؿ حجـ البكؿ.
ب .أم العينتيف يككف تركيز المكاد المذابة فييا أكبر؟ فسر اجابتؾ.
العينة (ب) النيا تحتكم كمية أقؿ مف الماء
السؤاؿ الرابع
ادرس الشكؿ(ٗ )ٜ٘-الذم يمثؿ الطرؼ العمكم عند
االنساف ،ثـ أجب عف األسئمة اآلتية :
أ .سـ التركيب (أ) اذا عممت انو يربط بيف العظاـ
كالعضالت ؟
كتر

الشكل ( )55-4السؤال الرابع

ب .ما نكع العضالت المشار الييا بالرمز ب؟
ىيكمية
ج .سـ التركيب ج.
عظمة المكح
د .ما نكع الحركة في المفصؿ د؟
كاسع الحركة
ق .أم أجزاء الجياز العصبي المركزم يتحكـ بالعضمة ب؟
الجياز العصبي الجسمي المحرؾ
السؤاؿ الخامس
قد يصاب الشخص بخمؿ يحد مف مقدرتو عمى االستجابة الصحيحة في المكاقؼ الطارئة،
كىذا الخمؿ يؤدم إلى زيادة افراز كؿ مف ىرمكف الككرتيزكؿ الذم يفرز مف الغدة الكظرية
كاليرمكف المنشط لمغدة الكظرية ،كاألدريناليف ،كيؤدم إلى نقص إفراز كؿ مف اليرمكنات
التستكستيركف ،االستركجيف ،الثيرككسيف.
-1حدد عمى الشكؿ (ٗ )ٜ٘-أرقاـ الغدد التي تتأثر عند اإلصابة بيذا االختالؿ .
الغدد(ٔ) ٘ ،ٗ ،ٕ ،
 -2حدد اإلجابة الصحيحة كالتي تمثؿ الغدة التي تفرز ىرمكف الثيرككسيف ككيفية تنظيـ
افرازىا لميرمكف
ب-الغدةٕ كتفرز اليرمكف بتحفيز مف جياز الغدد الصـ.

السؤاؿ السادس
يصاب الجياز العصبي باختالالت عدة  ،أحدىا يتميز بنقص القدرة عمى تنسيؽ حركات
العضالت  ،أم أجزاء الجياز العصبي المركزم يتأثر عند إصابة الجسـ بيذا المرض؟
المخيخ
السؤاؿ السابع
اختر مف العمكد(أ) ما يناسبو مف العمكد(ب):
أ

ب

المكاف الذم يتـ فيو إخصاب البكيضة

الرحـ

عضك في جسـ المرأة يتطكر فيو الجنيف حتى الكالدة

الخصيتاف

يعد جزء مشترؾ بيف الجياز البكلي كجياز التكاثر

المبيضاف

غدد جنسية ذكرية تنتج الحيكانات المنكية

قناة البيض

غدد جنسية أنثكية منتجة لمبكيضات

اإلحميؿ

أ

ب

المكاف الذم يتـ فيو إخصاب البكيضة

قناة البيض

عضك في جسـ المرأة يتطكر فيو الجنيف حتى الكالدة

الرحـ

يعد جزء مشترؾ بيف الجياز البكلي كجياز التكاثر

االحميؿ

غدد جنسية ذكرية تنتج الحيكانات المنكية

خصيتاف

غدد جنسية أنثكية منتجة لمبكيضات

مبيضاف

السؤاؿ الثامف
رتب العمميات االتية حسب تسمسؿ حدكثيا في الجياز التنفسي:
أ .يخرج اليكاء الذم يحتكم عمى ثاني أكسيد الكربكف مف الخاليا في عممية الزفير .
ب .يدخؿ اليكاء إلى األنؼ بعممية الشييؽ.
ج .ينتقؿ اليكاء لمقصبة اليكائية .
د.ينتقؿ ثاني أكسيد الكربكف مف الخاليا الى الشعيرات الدمكية .
ق .ينتقؿ اليكاء الى الرئتيف .
ك.ينفذ األكسجيف مف الحكيصالت اليكائية إلى الدـ في الشعيرات الدمكية.
ز.ينفذ األكسجيف مف الشعيرات الدمكية الى الخاليا .

اإلجابة
(ب ،ج ،ىػ ،ك ،ز ،د ،أ)
السؤاؿ التاسع :
-ٜادرس الشكؿ(ٗ)ٙٔ-الذم يكضح جزءا مف الحكيصالت اليكائية في الرئة كالشعيرات الدمكية
المحيطة بيا ،ثـ أجب عما يأتي
أ-أم األسيـ يظير
ٔ-دما غنيا باألكسجيف
ٕ-دما فقي ار باألكسجيف
ٖ-انتشار غاز األكسجيف
ٗ-انتشار غاز ثاني اكسيد الكربكف
ٔ-دما غنيا باألكسجيفٗ-----------------
ٕ-دما فقي ار باألكسجيفٔ----------------
ٖ-انتشار غاز األكسجيفٖ--------------
ٗ-انتشار غاز ثاني اكسيد الكربكف--------
ب-ما اسـ الكعاء الدمكم الذم يعيد الدـ إلى القمب؟
اسـ الكعاء الدمكم الذم يعيد الدـ إلى القمب----------------كريد رئكم

السؤاؿ العاشر
ادرس الشكؿ (ٗ )ٙٔ-ثـ اجب عف األسئمة:
أ-اكتب اسماء األجزاء التي تحمؿ الرمكز (أ-ك)
أ -مرمء
ب-معدة
ج -أمعاء غميظة
د-مستقيـ
ق-كبد
ك-أمعاء دقيقة
ب-اكتب رمز العضك الذم يقكـ بالكظائؼ التالية:
يتـ فيو امتصاص الحمكض الدىنية كالجميسركؿ (..........ك)
يتـ فيو تجميع فضالت الطعاـ.

يتـ فيو ىضـ البركتيف (ب ،ك)

(ج)

