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انسؤال األٔل:
فًٛب ٚزؼهك ثزجبدل انًٕاد َٔمم األكسجٔ ٍٛصبَ ٙأكسٛذ انكشثٌٕ:
أٚ -زى رجبدل انًٕاد ٔانغبصاد ف ٙجسى اإلَسبٌ ثآنٛبد يخزهفخ ،انًطهٕة:
 -1يب انؼٕايم انز ٙرؼزًذ ػهٓٛب ػًهٛخ رشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكسجٍٛ؟
 -2ػهٗ يبرا ٚؼزًذ رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانجسى؟

ةٔ -ضح ثخطٕاد كٛفّٛخ اَزمبل صبَ ٙأكسٛذ انكشثٌٕ ػهٗ ْٛئخ أ ٌٕٚانكشثَٕبد انٓٛذسٔجُٛٛخ ف ٙانذو
حزٗ ٚصم انشئزٍٛ؟
ْـ -يب اسى انؼًهٛخ  /انؼًهٛبد انز ٙرحذس ف ٙكم يٍ األجضاء انزبنٛخ؟
 -1انكجخ

 -2األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ

 -3انزٕاء ُْهٙ

 -4انمُبح انجبيؼخ

فًٛب ٚزؼهك ثآنٛخ رُظٛى ػًم انكهٛخ:
أٚ -ؼًم ْشيٌٕ انذٔسزٛشٌٔ يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕحذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة:
 -1يب اسى انغذح انز ٙرفشص ْزا انٓشيٌٕ؟
 -2ف ٙأ٘ األجضاء يٍ انٕحذح األَجٕثٛخ ٚؤصش؟
 -3حذّد ٔظٛفزّ؟
 -4ث ٍّٛكٛف ٚؤصش ْزا انٓشيٌٕ ف ٙصٚبدح حجى انذو ٔضغطّ؟
ةٚ -ؼًم ْشيٌٕ ( انًبَغ إلدساس انجٕل ) يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕحذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ ،
انًطهٕة:
 -1يب اسى انغذح انز ٙرفشص ْزا انٓشيٌٕ؟
 -2ف ٙأ٘ األجضاء يٍ انٕحذح األَجٕثٛخ ٚؤصش؟

ضح دٔس كم يًب ٚه ٙف ٙإحذاس االسزجبثخ انًُبػٛخ:
طّ ٔ -
 -1انجهذ

 -2ديٕع انؼٍٛ

 -3انخالٚب األكٕنخ

 -4انخالٚب انصبسٚخ

 -5انجشٔرُٛبد انًزًًخ  -6انخالٚب راد انضٔائذ

 -2االسزجبثخ انسبئهخ ٔاالسزجبثخ انخهٕٚخ يٍ حٛشَٕ :ع انخالٚب انًسؤٔنخ ػُٓب
 -3لبسٌ ث ٍٛانٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل ٔانؼبيم األر ُٙٚانًذس نهصٕدٕٚو يٍ حٛش؟
ط) آنٛخ ػًهّ ف ٙانزُظٛى
ة) يٍ أٚ ٍٚفشص؟
أ) سجت إفشاص انٓشيٌٕ؟
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ة -أسئهخ ػهم:
ٚ -1ؼذ جٓبص انذٔساٌ يٍ األجٓضح ٔصٛمخ انصهخ ثبألجٓضح األخشٖ ف ٙجسى اإلَسبٌ؟
 -2طشٚمخ رٕصٛم األكسج ٍٛإنٗ أَسجخ انجسى ػٍ طشٚك خالٚب انذو انحًشاء أكضش فؼبنٛخ يمبسَخ يغ اَزمبنّ ف ٙثالصيب انذو؟
ًٚ -3ش انذو ثجظء ف ٙانكجخ؟
 -4رؼذ ػًهٛخ إػبدح االيزصبص يٍ انؼًهٛبد انًًٓخ جذا؟ً
ٚ -5سٓى انزٕاء ُْه ٙف ٙرشكٛض انجٕل نذسجخ كجٛشح؟
 -6ضشٔسح إػطبء األو سبنجخ انؼبيم انشٚضٚس ٙحمُخ يٍ األجسبو انًضبدح نًٕنذ انضذ انشٚضٚس ٙثؼذ ٔالدرٓب طفم يٕجت انؼبيم Rh

 -1رشٛش األسٓى يٍ (  ) 6 – 1ف ٙانشسى انًجبٔس إنٗ ػًهٛبد َمم دو يٍ فصٛهخ إنٗ أخشٖ،
انًطهٕة
 -1يب األسلبو انز ٙرذل ػهٗ ػًهٛبد انُمم انخطؤ؟ ( ص ) 141
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ًٚ )2ضم انجذٔل اٜر ٙإيكبَٛخ َمم انذو ث ٍٛأشخبص رٔ٘ فصبئم دو يخزهفخٔ ،انًطهٕة
 -1يب األسلبو انز ٙرشٛش إنٗ انحبالد انزٚ ٙجٕص فٓٛب َمم انذو ٔانحبالد انز ٙال ٚجٕص فٓٛب َمم انذو؟
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ًٚ -3ضم انشكم انًجبٔس رشكٛت انٕحذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ فٙ
اإلَسبٌٔ ،انًطهٕة:
 -1يب أسًبء األجضاء انًشبس انٓٛب ثبالسلبو ( ) 4 ،2 ،1؟
 -2يب ٔظٛفخ انجضء انًشبس إن ّٛثبنشلى ( ) 3؟
سشًٚ :ش انذو ثجظء ف ٙكجخ انٕحذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ
 -3ف ّ
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ٚ -4ج ٍٛانشكم انًجبٔس دٔس انًسزمجالد األسًٕصٚخ ف ٙرُظٛى ػًم انكهٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1أ ٍٚرٕجذ انًسزمجالد األسًٕصٚخ ف ٙيُطمخ رحذ انًٓبد؟
 -2يب اسى انٓشيٌٕ انًفشص يٍ انُخبيٛخ انخهفٛخ ٔنًشبس ان ّٛثبنشلى ( ) 1؟
 -3يب انؼًهٛخ انًشبس انٓٛب ثبنشلى ( ٔ ) 2انز ٙرًضّم إحذٖ ػًهٛبد ركٕ ٍٚانجٕل؟
 -4حذد ٔظٛفخ يب ٚه:ٙ
 -1انكجخ ف ٙيحفظخ ثٕيبٌ
 -5يب انؼٕايم انز ٙرسبػذ ػهٗ رششٛح جضٚئبد انًٕاد انصغٛشح
يٍ انذو إنٗ يحفظخ ثٕيبٌ ف ٙانٕحذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟

ًٚ -5ضم انشكم انًجبٔس انزكبيم ثَٕ ٍٛػ ٙاالسزجبثخ
انًُبػخ ف ٙيمبٔيخ يسججبد األيشاض ٔانخالٚب
انسشطبَٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1يب َٕع االسزجبثخ انًُبػٛخ انًشبس إنٓٛب ثبنشيض ( أ )؟
 -2يب اسًبء انخالٚب انًشبس إنٓٛب ثبالسلبو ( ) 3 ،1؟
 -3يب اسى انغذح انكًٛٛبئٛخ انز ٙرفشصْب انخه ّٛانًشبس
إنٓٛب ثبنشلى ( ) 2؟
 -4يب ٔظٛفخ انخالٚب انًشبس إنٓٛب ثبنشلى ( ) 4؟

ٚ -6ج ٍّٛانشكم انًجبٔس آنٛخ ػًم انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ٔ) Bانًطهٕة:
 -1اركش طشٚمزٚ ٍٛزى ثًٓب رُشٛظ خالٚب (  ) Bنالَمسبو ٔانزًبٚض؟
 -2يب أسًبء انخالٚب انز ٙرشٛش إنٓٛب األسلبو ( ) 2 ، 1
 -3إنٗ يبرا ٚشٛش انشلى ( ) 3؟
 -4أ ٍٚرزًبٚض انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ) B؟
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ًٚ -7ضم انشكم انًجبٔس ػًهٛخ رجبدل انًٕاد ف ٙانشؼٛشح انذيٕٚخٔ ،انًطهٕة
 -1يبرا ًٚضم كم يٍ انضغظ ( ط  ،ص )؟
 -2كًّٛخ انسبئم ث ٍٛخهٕ٘ انز ٙرؼٕد نهذٔسح
انذيٕٚخ ف ٙانجبَت انٕسٚذ٘ ألم يٍ انز ٙرخشط
سش رنك؟
يٍ انجبَت انششٚبَٙ؟ ف ّ
 -3يبرا رسًٗ انكًّٛخ انمهٛهخ يٍ انسبئم انشاشح
ٔانز ٙال رؼٕد نهجبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح
انذيٕٚخ؟ ٔكٛف رؼٕد؟

فشق انضغظ

فشق انضغظ
نهخبسط

نهذاخم

أ

ط

ة

ص

-

=-

انجـــبَت انششٚــــــبَٙ

ط

-

ص

=

انجـــبَت انــــــٕسٚذ٘

رف ّشع يٍ شش ٍّٚدلٛك

ٚ -8زى إػطبء األو سبنجخ انؼبيم انشٚضٚس ٙحمُخ يٍ األجسبو انًضبدح نًٕنذ انضذ  Rhثؼذ ٔالدرٓب نطفم يٕجت انؼبيم انشٚضٚس،ٙ
كٛف رؼًم ْزِ انحمُّ ػهٗ يُغ االسزجبثخ انًُبػّٛخ نذٖ األو؟
ةًٚ -ضم انشكم انًجبٔس ػًهٛخ رحذٚذ فصٛهز ٙدو نشبة ٔفزبح .انًطهٕة:
 -1يب فصٛهخ دو كم يٍ انشبة ٔانفزبِ؟
ْ -2م ًٚكٍ َمم دو يٍ انشبة إنٗ انفزبِ إرا احزبجذ نزنك

سش اجبثزك؟
ف ّ
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