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 هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــعة بـــامــــــــــــــــــــــــــــــــج
 ية  ـــــــــــة النوعــــــــــــية: التربيـــــــــــــــــــكل
 ىـــــــصاد المنزلـــــــــــتــم: االقــــــــــــــــــــقس

 نزلىـــصاد المـــتخصص/شعبه: االقت
 م9/1/0020خ : ــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــالت

 الثــــــــانيــــــــــــــــــــــــــــــــةرقة :  ــــــــــــــــــــــــــالف  
 فسيولوجى انسانرر:  ـــــــــــــــــــالمق

 ق(002رر: )ـــــــــــــــــــــــــود المقـــــــــــــــك
 تانــــــــــــــــــــــــن : ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم

 درجة 60ية : ــــــــــــة الكلــــــــــــــــــــــالدرج

 2019/2020انعاو انجايعي  - يُايزدور   – األولانفصم انذراسي  - َهائً ححزيزي اخخبار

 (A) نموذج

  تعليمات االختبار:
 ( :صفحات4عدد الصفحات ) ( سؤال60، عدد األسئلة ). 
 والتظليل على رقم النموذج بشكل صحيح. بشكل صحيح كتابة االسم والتظليل على رقم الجلوس ، 
  من رقم السؤالعند اإلجابة التظليل بالقلم الرصاص ، والتأكد. 
  وعدم التظليل على اجابتين الحرف المناسب لإلجابة الصحيحة في ورقة االجابة،التظليل جيدا على. 

 أجب عمى جميع األسئمة التالية:
 المرفقة:اختر اإلجابة الصحيحة وقم بتظميل الحرف المناسب في ورقة اإلجابة  :السؤال األول

 تتؼَِ عَيٞخ اىٖؼٌ تأحٞشاد ٍٞنبّٞنٞخ ثفعو  -1

-A ٌانهسا B- ٌاألسُا C- انعضالث D- جًيع يا سبق 

2- 
  ٝتٌ اىٖؼٌ فٜ تز٘ٝف اىفٌ أعبعبً عيٚ

-A انبزوحيُاث B- ٌانذهى C- انكزبىهيذراث D- الشئ يا سبق 

3- 

 ( ى٘ر٘د (pH = 6.6إال أّٔ َٝٞو قيٞال ّض٘ اىضبٍؼٞخ  (pH=7.1اى٘عؾ فٚ اىفٌ ٍتعبده تقشٝجبً )

-A  ٌثاًَ اكسيذ انكزبى B- ثاًَ اكسيذ انكبزيج C- ٍثاًَ أكسيذ انهيذروجي D-  ثاًَ اكسيذ

 انحذيذ 

4- 
ىغذد اىيعبثٞخ اىشئٞغٞخ ٕٜ غذد خبسرٞخ اإلفرشاص صٞرج تفرشص اىيعربة عجرش فتضربد تغرَٚ قْر٘اده ٗرَٞرد ٕرزٓ اىغرذد ا

 تْتٖٜ فٜ اىفٌ ٗعذدٕب فٚ االّغبُ 

-A أسواج أربعت B- أسواج خًست C- أسواج ثالثت D- ٌسوجا 

 يزداد افراز اللعاب نتيجة لفعل -5
-A ًَفس B- ًحُبيه C- ًعصب D- يا سبق جًيع 

6- 
ٗتضشٝرش احصَربع فرٚ اىفرٌ ثتنغٞش اىشٗاثؾ االعتشٝخ فٚ رضٝئبد اىذُٕ٘  Lingual Lipase اىيغبّٜ اىيٞجبصٝقً٘ 

  اىذْٕٞخ عْذ اىَ٘قد

-A انثانث B- ًَانثا C- األول D- الشئ يا سبق 

 تقذس ثض٘اىٚ  Gastric Juiceتفشص اىَعذح ٍٝ٘ٞبً عظبسح تغَٚ اىعظبسح اىَعذٝخ  -7

-A اثنخز سخت B- نخزاث أربعت C- نخزاث خًست D- الشئ يا سبق 

 ْٕبك حَخ ع٘اٍو تؤحش فٜ صشمخ اىَعذح ٗإفشاصٕب ٍخو -8

-A انعىاطف B- كًيت انطعاو C- انًىاد انكيًيائيت D- يا سبق جًيع 

9- 
 نتيجة إلفراز  قمويفي األمعاء الدقيقة  (PH)الوسط 

-A كزبىَاث انكانسيىو B- كزبىَاث انصىديىو C- كزبىَاث انبىحاسيىو D-   بيكزبىَاث

 انصىديىو

 اىعظبسح ٝتٌ اىٖؼٌ فٜ احٍعبء اىذقٞقخ ثفعو  -10

-A انبُكزياسيت B- انًعىيت C- انصفزاويت D- جًيع يا سبق 

 ظيخ اىَشاسٝخ ٍٝ٘ٞبً عْذ اإلّغبُ اىجبىغ ص٘اىٜ ٝٝجيغ صزٌ اىعظبسح اىظفشاٗٝخ اىتٜ تظجٖب اىض٘ -11

-A 400 3سى B- 700 3سى C- 500 3سى D- 600 3سى 

12- 
 Cryptsتفشص اىعظبسح اىَع٘ٝخ ٍِ غذد أّج٘ثٞخ فٜ اىطجقخ اىَخبؽٞخ ىزذاس احٍعبء اىذقٞقخ تغَٚ ثنٖ٘ف ىٞجشمِٞ 

of Lieberkuhn ثـــــــــٕٜٗ عظبسح قي٘ٝخ تضت٘ٛ عيٚ عذد ٍِ اإلّضَٝبد تقذس 

-A خَغخ B- حالحخ C- أسثعخ D- ُاحْب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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13- 
 اىخالٝب عجش اىزائجخ اىَ٘اداىَبء ٗاّتقبه  آىٞبدٍِ 

-A االَخشار B- انزشح C- انظاهزة األسًىسيت D- جًيع يا سبق 

14- 
ُ رغٌ اإلّغبُ ٍِ ٍزَ٘عٍخ  ّ٘ ٍِ اىخالٝب اىتٜ تختيف فٜ تشمٞجٖب ٗٗظٞفتٖب ٍِ أرو اىضظ٘ه عيٚ رغٌ ٝتن

و اى٘ظبئف ٍِ تنب  ٍْٖب ٍُ

-A انخاليا انغضزوفيّت B- انخاليا انجهذيّت C- جذعيّتانخاليا ان D- جًيع يا سبق 

  اىشعٞشاداىعؼ٘ اىَغؤٗه عِ اٍتظبص ّ٘اتذ اىغزاء اىَٖؼً٘ ٕ٘ اىخَالد صٞج ٝ٘رذ  ثٖب  أّ٘اع ٍِ  -15

-A شزياَيت B- نًفيت C- وريذيت D- جًيع يا سبق 

  ٕ٘ ٍزَ٘ع اىتفبعالد اىنَٞٞبئٞخ اىضٞ٘ٝخ اىتٜ تضذث ىيَ٘اد اىغزائٞخ اىَٖؼٍ٘خ فٜ Metabolismاحٝغ  -16

-A انعضالث B- انًعذة C- األيعاء انذفيفت D- الشئ يا سبق 

 ٕ٘  Catabolismاىغشع ٍِ احٝغ اىٖذٍٜ  -17

-A حصُع انًزكباث انضزوريت B- هضى انًىاد انغذائيت C- انحصىل عهً انطاقت D- الشئ يا سبق 

 تخضُ اىطبقخ اىْبتزخ عِ عَيٞبد احٝغ داخو اىخالٝب فٜ ٍشمجبد خبطخ عيٚ شنو  -18

-A روابظ حساهًيت B- روابظ ايىَيت C- روابظ هيذروجيُيت D- الشئ يا سبق 

 اصتٞبد اىزغٌ ٍِ اىطبقخ فٜ صبىخ ت٘قف اىْشبؽ  Basal Metabolismٝقظذ ثبحٝغ اىقبعذٛ )احعبعٚ(  -19

-A انعضهي B- انحيىي C- انعضىي D- ًانفسيىنىج 

 ىيشخض ٕٗ٘  Basal Metabolismاحٝغ اىقبعذٛ ٝقبط  -20

-A َائى B- يقظ C- بعذ ساعت عهً األقم يٍ حُاول انىجبت األخيزة D- الشئ يا سبق 

 ٝغبٍٗٙقذساً ثبىنبى٘سٙ مٞي٘ رشاً فٜ اىًٞ٘ اى٘اصذ  09احٝغ اىقبعذٛ ىشخض ٗصّٔ  -21

-A 1920  B- 1860  C- 1680  D- 2160  

 تغبٗٙ C:18عذد اىذٗساد االصٍخ حمغذح صَغ دْٕٚ  -22

-A 9 B- 7 C- 8 D- 6 

 يخى أيط انذهىٌ عٍ طزيق األكسذة -23

-A أنفا B-  جايا C- بيخا D- الشئ يا سبق 

 ٝضذث ىٔ عَيٞخٝظعت اٍتظبص رضا اىزي٘م٘ص فٜ احٍعبء اىذقٞقخ عيٚ ط٘ستٔ اىضشح ٗثبىتبىٚ الثذ أُ  -24

-A هذرجت B- َيخزة C- دَخزة D-  فسفزة 

 اىنشثٕ٘ٞذساد ٕٚ عنش اىزي٘م٘ص ٗرىل ٝشرد اىٚ أّٔأقغبً اىظ٘سح اىْٖبئٞخ ىٖؼٌ ٗاٍتظبص رَٞد  -25

-A سكز انذو B- سهم االيخصاص C- سزيع األكسذة D- الشئ يا سبق 

26- 
ف٘عفبد ٝتض٘ه إىرٚ ري٘مر٘ص صرش ٝؼربف  -6-عْذٍب ٝنُ٘ ٍعذه اىزي٘م٘ص فٜ اىذً أقو ٍِ اىطجٞعٜ فئُ اىزي٘م٘ص 

 إىٚ ري٘م٘ص اىذً ىٞزعئ حبثتبً فٜ احّغزخ اىَختيفخ ٍب عذا

-A انًعذة B- انكبذ C- انعضالث D- األيعاء انذقيقت 

27- 
عْرذ ٗطرر٘ه ٍعرذه ري٘مرر٘ص اىرذً ىْغررجخ أعيرٚ ٍررِ اىَعرذه اىطجٞعررٜ ٝظرجش اىنجررذ غٞرش قرربدس عيرٚ تنررِ٘ٝ ٍضٝرذ ٍررِ 

 ف٘عفبد إىٚ احّغزخ اىَختيفخ ىنٜ ٝتٌ أمغذتٔ ٗاصتشاقٔ إلّتبد -6-اىزيٞن٘رِٞ ىزا َٝش اىزي٘م٘ص 

-A ٌثاًَ أكسيذ انكزبى B- طاقت C- ياء D- يا سبق جًيع 

 ّفظ اىعؼيخ ىتظْٞد  داخواصتٞبؽٜ َظذس ٝعَو م  ريٞن٘رِٞ اىعؼالد -28

-A (AEP) B- (ADP) C- (AMP) D-  (ATP)   

 ٝتنغش رضا اىزي٘م٘ص إىٚ رضٝئِٞ ٍِ صَغ  Glycolysisخاله عَيٞخ تضيو اىزي٘م٘ص   -29

-A انبيزوفيك B- انبيىحزيك C- انسخزيك D- األسخيخك 

 اىطبقخ اىْبتزخ ٍِ أمغذح ٗاصذ ٍ٘ه ري٘م٘ص ثبىَعَو ٍقبسّبً ثزغٌ االّغبُ تنُ٘مَٞخ  -30

-A ٍأقم ي B- ٍأكبز ي C- حساوي D- يا سبق الشئ 

31- 
 ف احصَبع احٍْٞٞخ ٍِ اىْبصٞخ اىفغٞ٘ى٘رٞخ إىٚتظْ

-A  ٌيىنذة نهكيخى B-  يىنذة نهسكز C-   يىنذة نهسكز وانكيخىٌ يعا D- يعععا  جًيعععع

 سبق

يمكن أن  تشكل األحماض األمينية الحرة الناتجة عن هضم البروتينات مزيجًا يقع في السوائل الخموية وخارجها -32
 يوصف بمستودع
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-A األيعاء انذقيقت B-  انكيًىص C- األيعاء انغهيظت D- يا سبق الشئ 

 ٍظبدس احصَبع احٍْٞٞخ اىضشح فٚ رغٌ االّغبُ ٍِ -33

-A بزوحيٍ انغذاء B- هذو انخاليا انخانفت C- حصُيع األحًاض األييُيت غيز انضزوريت D- يا سبق جًيع 

 ٍغبساد احصَبع احٍْٞٞخ اىضشح فٚ رغٌ االّغبُ ٕٚ -34

-A األكسذة وانهذو B- حصُيع يزكباث غيز بزوحيُيت C-  A+B D- يا سبق الشئ 

 ثغشعخ عِ ؽشٝق اىْقو (B, C, H)ٝتٌ اٍتظبص اىفٞتبٍْٞبد اىزائجخ فٜ اىَبء  -35

-A االسًىسيت B-  انُشظ C- غيز انُشظ D- يا سبق جًيع 

  عيٚ اٍتظبص (A, D, E, K)اىفٞتبٍْٞبد اىزائجخ فٜ اىذُٕ٘  ٝعتَذ اٍتظبص -36

-A االَشيًاث B- انًاء C- ٌانذهى D- يا سبق الشئ 

 تَتض اىذُٕ٘ ثطشٝقخ اىْقو غٞش اىْشؾ ٗثَغبعذح أٍالس  -37

-A انصفزاء B- انكزبىَاث C- انفىسفاث D- يا سبق الشئ 

38- 
ض ثطشٝقررخ اىْقررو غٞررش اىْشررؾ  تتَررتض اىغررنبمش احصبدٝررخ ثطشٝقررخ اىْقررو اىْشررؾه ٍررب عررذا اىفشمترر٘ص ٗاىجْترر٘صاد فتَرر

  ٗٝعَو عيٚ صٝبدح اٍتظبص اىغنش فٜ احٍعبء ٗر٘د أّٝ٘بد

-A انكانسيىو B- انًاغُسيىو C- انبىحاسيىو D- انصىديىو 

39- 
ثبالػبفخ اىٚ ٍ٘اد  Maltaseٗاىَبىتٞض  Amylaseعيٚ اّضَِٝٞ َٕب احٍٞالص  Salivaعظبسح اىيعبة  تضت٘ٙ

 ٗأخشٙ مبىَٞ٘عِٞ 

-A هيذروكسيذ األيىَيىو B-  انكانسيىوهيذروكسيذ C-  انبىحاسيىوهيذروكسيذ D-  انصىديىوهيذروكسيذ 

40- 
عجبسح عِ ٍغبس أٝؼٜ ال ٝيضً ىٔ ٗر٘د احمغزِٞ ٗتزشٙ تفبعالتٔ فٜ عٞت٘ثالصً  Glycolysisتضيو اىزي٘م٘ص 

 رَٞد أّ٘اع اىخالٝب فٜ 

-A  ٌاإلَسا B-  ٌانحيىا C- انُباث D- جًيع يا سبق 

  -:حدد صحة او خطأ العبارات التالية السؤال الثانى:
 ن كانت اإلجابة )صح( إ( في حالة Aمع التظميل عمى )              
 إن كانت اإلجابة )خطأ(في حالة ( Bوالتظميل عمى )                 

41- 
تغرتطٞد  صترٚقبثيرخ ىالٍتظربص  ثغرٞطخإىرٚ رضٝئربد مَٞبئٞربً رضٝئبد اىغزاء اىَعقرذح  تض٘ٝواحغزٝخ  ٖؼٌثٝقظذ 

 .اىْفبر عجش احغشٞخ اىخي٘ٝخ

(A) (B) 

 اىجشٗتْٞبد.تتؼَِ عَيٞخ اىٖؼٌ تأحٞشاد مَٞٞبئٞخ تضفضٕب  -42

(A) (B) 

 ًا يوميًا.لتر  ,25فى االنسان بحوالى الغدد المعابية تقدر كمية المعاب الذى تفرزه  43

(A) (B) 

 المعابى يعمل فقط عمى النشا المطبوخ. Amylase إنزيم األميالز  44

(A) (B) 

 .عمى البروتينات فقط وتحويمها إلى مواد بسيطة )أحماض أمينية( المعدة فياألساسى يتم الهضم  -45

(A) (B) 

46- 
 H2SO4ٗٝعَو صبٍغ  Pepsinogenْٞ٘رِٞ غعيٚ شنو غٞش فعبه ٝغَٚ اىجج  Pepsinٝفشص إّضٌٝ اىججغِٞ

 .Pepsinعيٚ تض٘ٝئ إىٚ اىشنو اىفعبه ٕٗ٘ اىججغِٞ 

(A) (B) 

 .ٝتٌ اىتضنٌ فٜ إفشاص اىظفشاء ٍِ خاله آىٞتِٞ عظجٞخ ٗاّضَٝٞخ  -47

(A) (B) 

 .صمة الصفراوية غير أساسية فهي ال تعدو سوى مخزن لمعصارة الصفراويةيالحو  -48

(A) (B) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
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                                                               انتهت األسئلة،،،

 تمنياتي بالتوفيق،،                                                                                                                              
 ا. د/ فضل الديب                                                                                                                       
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