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انغؤال األٔل:
أ) فًٛب ٚزؼهك ثزجبدل انًٕاد َٔمم األكغغٔ ٍٛصبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ:
 -1ػهٗ يبرا ٚؼزًذ رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانغغى؟
ٚؼزًذ ػهٗ انفشق ث ٍٛػغؾ انذو ٔانؼغؾ االعًٕص٘ ف ٙانشؼجشح انذٔٚخ.
 -2ػهٗ يبرا ٚؼزًذ اسرشبػ انًبء انًٕاد ف ٙيُطمخ انشؼٛشاد انذيٕٚخ؟
ٔطٕل انذو انٗ انغبَت انششٚبَ ٙيٍ انشؼٛشح ثؼغؾ يشرفغ.
 -3يب انؼٕايم انز ٙرؼزًذ ػهٓٛب ػًهٛخ رشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكغغٍٛ؟
 -2دسعخ ؽشاسح انغغى
 -1رشكٛض االكغغٍٛ

 -3انشلى انٓٛذسٔع ُٙٛنهذو

ة) ٚزى َمم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو ثطشق صالس ْ:ٙ
 %7 )1يُّ ُٚزمم ػهٗ ْٛئخ غبص (  ) CO2رائت ف ٙانجالصيب.
 %23)2يُّ ُٚمم ػٍ ؽشٚك االسرجبؽ ثبنًٕٓٛغهٕث ٍٛنزكٕ ٍٚيشكت (كبسثبيًُْٕٕٛٛغهٕث.)ٍٛ
 % 77 )3يُّ ػهٗ ْٛئخ إَٔٚبد ( انكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ .HCO3-

طٔ -ػؼ ثخطٕاد كٛفّٛخ اَزمبل صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ػهٗ ْٛئخ أ ٌٕٚانكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ ف ٙانذو
ؽزٗ ٚظم انشئزٍٛ؟
ٚ )1زؾذ(  ) CO2يغ انًبء داخم خالٚب انذو انؾًشاء ٚٔ ،غشع إَضٚى ( كشثَٕٛك أَٓٛذسٚض ) ْزا اإلرؾبد ُٔٚزظ ػٍ
رنك ركٕ ( ٍٚؽًغ انكشثَٕٛك ) ؽغت انًؼبدنخ انزبنٛخ:

أَضٚى كشثَٕٛك أَٓٛذسٚض

H2CO3

CO2 + H2O

ٚ )2زؾهم ؽًغ انكشثَٕٛك يؼطٛب ً أ ٌٕٚانٓٛذسٔع ( ٔ ) ٍٛأ ٌٕٚكشثَٕبد ْٛذسٔعُٛٛخ ) كًب ٚه:ٙ
-

+ HCO3

+

H2CO3

H
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انغؤال انضبَ:ٙ
أ -يب اعى انؼًهٛخ  /انؼًهٛبد انز ٙرؾذس ف ٙكم يٍ األعضاء انزبنٛخ؟
 -2األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ ( اػبدح ايزظبص انًبء ٔاالَٕٚبد )
 -1انكجخ ( االسرشبػ )
 -4األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح ( االفشاص االَجٕث) ٙ
 -3انزٕاء ُْه ( ٙرشكٛض انجٕل )
 -4انمُبح انغبيؼخ (اػبدح ايزظبص انًبء ٔاالَٕٚبد )
ةٚ -ؼًم ْشيٌٕ انذٔعزٛشٌٔ يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة:
 -1يب اعى انغذح انز ٙرفشص ْزا انٓشيٌٕ؟ لششح انغذح انكظشٚخ
 -2ف ٙأ٘ األعضاء يٍ انٕؽذح األَجٕثٛخ ٚؤصش؟ األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح
 -3ؽذّد ٔظٛفزّ؟ صٚبدح اػبدح ايزظبص انًبء ٔإَٚبد انظٕدٕٚو يٍ االَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح
 -4ث ٍّٛكٛف ٚؤصش ْزا انٓشيٌٕ ف ٙصٚبدح ؽغى انذو ٔػغطّ؟
 -1اسرفبع يغزٕٖ إَٚبد انظٕدٕٚو ف ٙانذو
 -2اسرفبع انؼغؾ االعًٕص٘ نهذو
 -3اَزمبل انًبء يٍ االَجٕثخ انجؼٛذح ٔانغبيؼخ انٗ انذو ثبنخبطٛخ االعًٕصٚخ.
 -5يزٗ ٚفشص؟ ػُذ اَخفبع ػغؾ انذو ٔؽغًخ
طٚ -ؼًم ْشيٌٕ ( انًبَغ إلدساس انجٕل ) يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة:
 -1يب اعى انغذح انز ٙرفشص ْزا انٓشيٌٕ؟ انُخبيٛخ انخهفٛخ
 -2ف ٙأ٘ األعضاء يٍ انٕؽذح األَجٕثٛخ ٚؤصش؟ األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح
 -3ؽذّد ٔظٛفزّ؟ صٚبدح َفبرٚخ االَجٕثخ انجؼٛذح ٔانغبيؼخ نهًبء ٔاػبدح ايزظبطّ َؾٕ انذو.
 -4يزٗ ٚفشص؟ ػُذ اسرفبع انؼغؾ االعًٕص٘ نهذو
دٚ -ؼًم ( انؼبيم االر ُٙٚانًذس نهظٕدٕٚو ) يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة:
 -1يٍ اٚ ٍٚفشص ْزا انٓشيٌٕ؟ االر ٍُٛٚف ٙانمهت
 -2ؽذّد ٔظٛفزّ؟ ٚؼًم ثظٕسح يؼبكغخ الَضٚى انشَٚٔ ٍٛضجؾ افشاص ْشيٌٕ انذٔعزٛشٌٔ
 -3يزٗ ٚفشص؟ ػُذ اسرفبع ػغؾ انذو ٔؽغًخ
ْـ  -يب انًٕاد االخشاعٛخ انزٚ ٙزى اسرشبؽٓب ف ٙاالَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح؟
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َٕ -1ارظ اٚغ انؼمبلٛش

 -2إَٚبد انٓذسٔعٍٛ
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انغؤال انضبنش:
ػؼ دٔس كم يًب ٚه ٙف ٙإؽذاس االعزغبثخ انًُبػٛخ:
أّ ٔ -

 -1انغهذًُٚ :غ انغهذ انغهٛى يشٔس يغججبد انًشع إنٗ انغغى.
 -2ديٕع انؼ :ٍٛرؾزٕ٘ انذيٕع ػهٗ إَضًٚبد ْبػًخ ٔيزٚجبد نًب لذ ٚظم إنًٓٛب
 -3انخالٚب األكٕنخ :نٓب انمذسح ػهٗ ثهؼًخ يغججبد األيشاع ٔرؾهٛهٓب
 -4انخالٚب انظبسٚخ :أ .رُشٛؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخ .ة .رؾذس ؽبالد يٍ انؾغبعٛخ .ط .رشفغ دسعخ ؽشاسح انُغٛظ انًظبة
 -5انجشٔرُٛبد انًزًًخ :يغًٕػخ يٍ انجشٔرُٛبد إرا ؽفّض أؽذْب رؾذس عهغهخ يٍ انزفبػالد ،رؤد٘ ف ٙانُٓبٚخ إنٗ رؾهم يغجت
 -6انخالٚب راد انضٔائذ :أ .رُشٛؾ انخالٚب انهًٛفّٛخ .ة .إفشاص عبٚزٕكبُٚبد.

ة -يبْ ٙيكَٕبد عٓبص انًُبػخ:
َ -1خبع انؼظى

 -2انغذح انضػزشٚخ

 -3انؼمذ انهًفٛخ

 -5انطؾبل

 -4االٔػٛخ انهًفٛخ

ط -يب ْ ٙيكَٕبد خؾ انذفبع األٔل ف ٙعٓبص انًُبػخ؟
 -1انغهذ انغهٛى

 -2انًخبؽ

 -4انذيٕع

 -3انؼشق

د -يب ْ ٙيكَٕبد خؾ انذفبع انضبَ ٙف ٙعٓبص انًُبػخ؟
 -1انخالٚب االكٕنخ

 -2انجشٔرُٛبد انًزًًخ

 -3انخالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛخ

 -4االنزٓبثبد

ْـ  -يب ْٔ ٙظٛفخ انغبٚزٕكبُٚبد؟
أ .رُشٛؾ خالٚب  Tانًغبػذح انؾبيهخ نًغزمجم يٕنذ انؼذ َفغّ ػهٗ االَمغبو.
ة .رؾفض خالٚب  Tانمبرهخ ػهٗ يٓبعًخ انخالٚب انًظبثخ.
ط .رؾفض خالٚب  Bػهٗ االَمغبو إلَزبط [ خالٚب ثالصيٛخ رفشص أعغبيب ً يؼبدح ٔخالٚب  Bراكشح] .

ْـ  -يب ْٔ ٙظٛفخ انجشفٕسٍٚ؟
ٚ )1غجت ْزا انجشٔر ٍٛإؽذاس صمت ف ٙانغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انًظبثخ ثبنًشع.
 )2يًب ٚؤد٘ إنٗ دخٕل عٕائم انغغى إنٓٛب ٔاَفغبسْب.

ْـ  -يب ْٔ ٙظٛفخ األعغبو انًؼبدح؟
 -1رُشٛؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخ -2 .رشعٛت يٕنذاد انؼذ -3 .رغًٛغ يٕنذاد انؼذ -4 .اغالق يٕالغ االسرجبؽ نًٕنذاد انؼذ.

ٔ  -يب ْٔ ٙظٛفخ خالٚب  Tانًضجطخ؟
 )1إفشاص يٕاد رٕلف إَزبط األعغبو انًؼبدح يٍ انخالٚب انجالصيٛخ.

 )2إفشاص يٕاد رٕلف ػًم خالٚب (  ) Tانمبرهخ.

ص -كٛف رزؼشف انخالٚب انمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخ؟

ػ -يبْ ٙإَاع انخالٚب انًشٓشح؟
أ .انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح.

مدرس املادة4أ .رامي نصار
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انخالٚب انغشؽبَٛخ رزؼشف ػهٓٛب انخالٚب انمبرهخ ألَٓب رؾًم ػهٗ غشبئٓب انجالصي ٙيٕنذاد ػذ رخزهف ػٍ رهك انًٕعٕدح ػهٗ انغشبء
انجالصي ٙنهخالٚب انطجٛؼٛخ.
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ؽ -ػهٗ يبرا ٚؼزًذ االؽجبء ف ٙػًهٛبد َمم انذو؟
َٕ -1ع يٕنذ انؼذ نهشخض انًؼطٙ
َٕ -2ع االعغبو انًؼبدح نهشخض انًغزمجم
ع -يب انؼٕايم انز ٙرؤد٘ انٗ رؾهم يشكت أكغًٕٛٓٛغهٕثٍٛ؟
أ -ػُذيب ُٚخفغ انشلى انٓٛذسٔع ُٙٛػٍ انشلى انطجٛؼ ٙنهذو ْٕ ( .) 7.4
ة -ػُذيب رشرفغ دسعخ ؽشاسح األَغغخ ػٍ (  37ط ).

انغؤال انشاثغ :أ) اعئهخ انًمبسَخ

ٔعّ انًمبسَخ
َٕع انغبئم انشاشؼ

انشؼٛشح انذيٕٚخ
انغبئم ث ٍٛخهٕ٘

يؾفظخ ثٕيبٌ
انغبئم انشاشؼ

ٔعّ انًمبسَخ
اعى انًشكت انُبرظ َزٛغخ اسرجبؽّ
ثبنًٕٓغهٕثٍٛ

االكغغٍٛ
أكغًٕٛٓٛغهٕثٍٛ

صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ
كبسثبيًُْٕٕٛٛغهٕثٍٛ

ٔعّ انًمبسَخ
اعى انًشكت انُبرظ َزٛغخ اسرجبؽّ
صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ

انًٕٓٛغهٕثٍٛ
كبسثبيًُْٕٕٛٛغهٕثٍٛ

انًبء
ؽًغ انكشثَٕٛك

ٔاالعزغبثخ انخهٕٚخ
خالٚب T

االعزغبثخ انغبئهخ
خالٚب  Bثًغبػذح خالٚب T

خالٚب T
انغذح انضػزشٚخ

خالٚب B
َخبع انؼظى

ٔعّ انًمبسَخ
َٕع انخالٚب انًغؤٔنخ ػُٓب
ٔعّ انًمبسَخ
يكبٌ انزًبٚض
ٔعّ انًمبسَخ
ػذد يٕنذاد
انؼذ
ٔعّ انًمبسَخ
َٕع انًٕاد انز ٙرُزغٓب

مدرس املادة4أ .رامي نصار

A+
2

O+
1

AB2
خالٚب  Tانًغبػذح انُشطخ
عبٚزٕكبُٚبد

AB+
3
خالٚب  Bانهًفٛخ
اعغبو يؼبدح

مع كل امنياتي لكم بالنجاح

Oطفش

B1

خالٚب  Tانمبرهخ
ثشفٕسٍٚ

الصفحة5

ٔعّ انًمبسَخ
ػغؾ انذو
ارغبِ اَزمبل انًبء ٔانًٕاد انزائجخ

انغبَت انششٚبَٙ
يشرفغ
انٗ خبسط انشؼٛشح

انغبَت انٕسٚذ٘
يُخفغ
انٗ داخم انشؼٛشح
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ة -أعئهخ ػهم:
ٚ -1ؼذ عٓبص انذٔساٌ يٍ األعٓضح ٔصٛمخ انظهخ ثبألعٓضح األخشٖ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
الَّ عٓبص َمم داخهٚ ٙجشؽ ث ٍٛاعٓضح انغغى ٔٚؾبفع ػهٗ االرضاٌ انذاخه ٙنهغغى
 -2ؽشٚمخ رٕطٛم األكغغ ٍٛإنٗ أَغغخ انغغى ػٍ ؽشٚك خالٚب انذو انؾًشاء أكضش فؼبنٛخ يمبسَخ يغ اَزمبنّ ف ٙثالصيب انذو؟
الٌ رائجٛخ االكغغ ٍٛف ٙثالصيب انذو يُخفؼخ
ًٚ -3ش انذو ثجؾء ف ٙانكجخ؟
الٌ انشش ٍٚانظبدس اػٛك يٍ انشش ٍٚانٕاسد
 -4رؼذ ػًهٛخ إػبدح االيزظبص يٍ انؼًهٛبد انًًٓخ عذاً؟
نٕالْب الػطش االَغبٌ نششة كًٛبد كجٛشح يٍ انًبء
ٚ -5غٓى انزٕاء ُْه ٙف ٙرشكٛض انجٕل نذسعخ كجٛشح؟
الٌ رشكٛض انًٕاد يشرفغ ف ٙانغبئم ث ٍٛخهٕ٘ انًؾٛؾ ثبنزٕاء ُْهٙ
ُٚ -6زشش صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ يٍ انشغٛشاد انذيٕٚخ انٗ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ؟
الٌ رشكٛضِ ف ٙانذو اػهٗ يٍ رشكٛضِ ف ٙانؾٕٚظالد
ٚ -7ؤد٘ صٔاط سعم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغ ٙيٍ ايشاح عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙانٗ اَغبة ؽفم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغٙ؟
الٌ عٔ ٍٛعٕد يٕنذ انؼذ  Rhعبئذ ػهٗ ػذو ٔعٕد يٕل انؼذ Rh
 -8ػُذ رغشة خالٚب دو ؽًشاء يٍ دو انغُ ٍٛيٕعت انؼبيم انشٚضٚغ ٙانٗ دو ايّ عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙركٌٕ اعغبو يؼبد
ال رؤصش فٓٛب؟
الٌ ديٓب ال ٚؾزٕ٘ ػهٗ يٕنذاد ػذ Rh
ٚ -9زى إػطبء األو ؽمُخ يٍ األعغبو انًؼبدح نًٕنذ انؼذ  Rhثؼذ انٕالدح يجبششح نطفم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغٙ؟
ٚؤد٘ إنٗ رؾهم انخالٚب انذو انؾًشاء انؼبئذح نهطفم انًٕعت انز ٙرغشثذ انٗ دو االو
 -17ف ٙػًهٛبد َمم انذو لذ ٚؤد٘ اعزًبع يٕنذ انؼذ يغ انغغى انًؼبد نّ يٍ انُٕع َفغّ انٗ انًٕد؟
ٚؾذس رفبػم رخضش ٚؤد٘ انٗ رغ ًّغ خالٚب انذو انؾًشاءٔرشعجٓب ف ٙاالٔػٛخ انذيٕٚخ يًب ٚؤد٘ انٗ اَغذادْب

انغؤال انخبيظ:
أًٚ -ضم انشكم انًغبٔس ػًهٛخ رؾذٚذ فظٛهز ٙدو نشبة ٔفزبح .انًطهٕة:
 -1يب فظٛهخ دو كم يٍ انشبة ٔانفزبِ؟
انفزبِAB-
انشبةAB+ :

غش اعبثزك؟
ف ّ

ال :الٌ انفزبِ عزكٌٕ اعغبو يؼبدح نهؼبيم Rh+
ٔؽذٔس رشعٛت ف ٙديٓب ٔيٕرٓب
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ة -رشٛش األعٓى يٍ (  ) 6 – 1ف ٙانشعى انًغبٔس إنٗ ػًهٛبد َمم دو يٍ فظٛهخ إنٗ أخشٖ ،انًطهٕة
 -1يب األسلبو انز ٙرذل ػهٗ ػًهٛبد انُمم انخطأ؟

AB
6

3

6 ،3 ،2
1

2

A

B
5

4

O
ط) ًٚضم انغذٔل اٜر ٙإيكبَٛخ َمم انذو ث ٍٛأشخبص رٔ٘ فظبئم دو يخزهفخٔ ،انًطهٕة
 -1يب األسلبو انز ٙرشٛش إنٗ انؾبالد انزٚ ٙغٕص فٓٛب َمم انذو ٔانؾبالد انز ٙال ٚغٕص فٓٛب َمم انذو؟
دو انًغزمجم

8 ،7 ،4 ، 2

دو انًؼطٙ

A
B
AB
O

A

B

AB

1
4
7
17

2
5
8
11

3
6
9
12

دًٚ -ضم انشكم انًغبٔس رشكٛت انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ ف ٙاإلَغبٌٔ ،انًطهٕة:
 -1يب أعًبء األعضاء انًشبس انٓٛب ثبالسلبو ( ) 4 ،2 ،1؟
 -1يؾفظخ ثٕيبٌ  -2اَجٕثخ لشٚجخ  -3اَجٕة عبيغ
 -2يب ٔظٛفخ انغضء انًشبس إن ّٛثبنشلى ( ) 3؟ رشكٛض انجٕل

الصفحة7

 -3يب انؼٕايم انز ٙرضٚذ يٍ فبػهٛخ ػًهٛخ االسرشبػ؟
أ) ٔطٕل انذو إنٗ انكجخ رؾذ ػغؾ ػبن ْٕٔ ( ٙانؼغؾ انششٚبَ.) ٙ
ة) سلّخ عذساٌ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانكجخ َٔفبرٚزٓب انؼبنٛخ.
ط) يشٔس انذو ف ٙانكجّخ ثجؾء
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ْـٚ -ج ٍٛانشكم انًغبٔس دٔس انًغزمجالد األعًٕصٚخ ف ٙرُظٛى ػًم انكهٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1أ ٍٚرٕعذ انًغزمجالد األعًٕصٚخ ف ٙيُطمخ رؾذ انًٓبد؟ يشاكض انؼطش
 -2يب اعى انٓشيٌٕ انًفشص يٍ انُخبيٛخ انخهفٛخ ٔنًشبس ان ّٛثبنشلى ( ) 1؟
انٓشيٌٕ انًبَغ الدساسانجٕل ADH
 -3يب انؼًهٛخ انًشبس انٓٛب ثبنشلى ( ٔ ) 2انز ٙرًضّم إؽذٖ ػًهٛبد ركٕ ٍٚانجٕل؟
اػبدح ايزظبص انًبء َؾٕ انذو

ٔٚ -ج ٍّٛانشكم انًغبٔس آنٛخ ػًم انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ٔ) Bانًطهٕة:
 -1اركش ؽشٚمزٚ ٍٛزى ثًٓب رُشٛؾ خالٚب (  ) Bنالَمغبو ٔانزًبٚض؟
انغبٚزٕكبُٚبد
اسرجبؽ يٕنذ انؼذ ثٓب
 -2يب أعًبء انخالٚب انز ٙرشٛش إنٓٛب األسلبو ( ) 2 ، 1
 B -2راكشح
 B -1ثالصيٛخ
 -3إنٗ يبرا ٚشٛش انشلى ( ) 3؟ اعغبو يؼبدح

صًٚ -ضم انشكم انًغبٔس ػًهٛخ رجبدل انًٕاد ف ٙانشؼٛشح انذيٕٚخٔ ،انًطهٕة
 -1يبرا ًٚضم كم يٍ انؼغؾ ( ط  ،ص )؟
 -2كًّٛخ انغبئم ث ٍٛخهٕ٘ انز ٙرؼٕد نهذٔسح
انذيٕٚخ ف ٙانغبَت انٕسٚذ٘ ألم يٍ انز ٙرخشط
غش رنك؟
يٍ انغبَت انششٚبَٙ؟ ف ّ
 -3يبرا رغًٗ انكًّٛخ انمهٛهخ يٍ انغبئم انشاشؼ
ٔانز ٙال رؼٕد نهغبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح
انذيٕٚخ؟ ٔكٛف رؼٕد؟

فشق انؼغؾ

فشق انؼغؾ
نهخبسط

نهذاخم

أ

ط

ة

ص

-

=-

انغـــبَت انششٚــــــبَٙ

ط

-

ص

=

انغـــبَت انــــــٕسٚذ٘

ص انؼغؾ االعًٕص٘
 -1ط ػغؾ انذو
 -2الٌ ػغؾ انذو ف ٙانغبَت انٕسٚذ٘ يُخفغ
 -3انهًٛف .رؼٕد انٗ انشؼٛشاد انهًفٛخ انز ٙرظت ف ٙاالٔػٛخ انهًفٛخ انٗ انذو
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