وزارة التربٌة – التوجٌه الفنً العام للعلوم – بنك اسئلة األحٌاء  -الصف الحادي عشر ( علمً ) الفترة الدراسٌة الثانٌة – الجهاز اإلخراجً

بنك أسئلة
الصف الحادي عشر العلمً لمجال
األحٌاء

الفترة الدراسٌة الثانٌة للعام الدراسً
2018/2017م

0

وزارة التربٌة – التوجٌه الفنً العام للعلوم – بنك اسئلة األحٌاء  -الصف الحادي عشر ( علمً ) الفترة الدراسٌة الثانٌة – الجهاز اإلخراجً

بنك أسئلة " اجلهبز اإلخراجي "

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة وذلك بوضع عالمة (√) أمام اإلجابة
الصحيحة :

 -1كمية الماء التي يحتاجها الجسم :

 45جالون يوميا

 2-1لتر يوميا

 171لتر يوميا

 45-17لتر يوميا

 -2احدى األعضاء التالية تعتبر من األعضاء األساسية في الجهاز اإلخراجي:
الحالب

المثانة

الكميتان

المجرى البول

 -3تحدث عممية الترشيح في :
األنبوب الجامع

الكبيبة

الشريان الكموي

األنبوب البولي
 -5تحدث عممية اإلعادة اإلمتصاص في :

األنبوب الجامع

الكبيبة

الشريان الكموي

األنبوب البولي

 -6تحدث عممية اإلعادة اإلفراز في :
الكبيبة

األنبوب الجامع

األنبوب البولي

الشريان الكموي

 -7اسم السائل المتبقي بعد حدوث عممية اإلمتصاص:
الرشيح

البول

اليوريا

حمض البوليك
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 -8أعراض المشاكل اإلخراجية :
ظيور دم في البول

فقدان القدرة عمى التحكم بالمثانة البولية

جميع ما سبق

الشعور باأللم في منطقة الكميتين

ٌ -9خرج الجسم العرق من الجسم عن طرٌق:
الجلد

الكليتين

الرئتين

العين

 -10تزٌل الكلٌتان الفضالت التً تدخلها من األوعٌة الدموٌة المتفرعة من :
الشريان األورطي
الشريان الكلوي
األنبوب الجامع

الوريد الكلوي

 -11انبوب طوٌل ورفٌع ٌنساب فٌه البول الذي تنتجه الكلٌة:
الحالب

المثانة

النفرون

الحوض

 -12كٌس عضلً ٌخزن البول إلى حٌن طرده من الجسم:
الحالب

المثانة

الكلية

الحوض

 -13قناة تفتح للخارج و تطرد البول من خاللها:
الحالب

المثانة

مجرى البول

الحوض
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 -14طرف ٌشبه شكل الفنجان ٌحٌط بتجمع من الشعٌرات الدموٌة فً ألنبوب البولً:
ألكبيبة

األنبوب الجامع

األنبوب البولي

محفظة بومان

ٌ -15فرغ جهاز األنابٌب الجامعة ما فٌه من بول فً:
الحالب

المثانة

الكلية

الحوض

السؤال الثاني :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة الخطأ في كل مما
يمي:
اإلجابة

م

العبارة

1

يتخصص الجياز اإلخراجي في إزالة معظم الفضالت النيتروجينية.

2

المادة التي يكونيا جسم اإلنسان وتحتوي عمى النيتروجين ىي األمونيا.

3

تقع الكميتان عند قاع القفص الصدري بالقرب من الجانب البطني لمجسم عمى جانبي العمود الفقري.

4

تساعد الكميتان في ضبط كمية الماء واألمالح والفيتامينات في الدم.

5

كمية الدم الموجودة في الكميتين تعادل %75من كمية الدم في الجسم.

6

اإلمتصاص يحفظ درجة تركيز أيون الييدروجين  PHفي الدم .

7

ىرمون  ADHيتحكم في عممية امتصاص الماء مما يؤدي إلنتاج بول منخفض التركيز أو عالي

8

الفص الخمفي لمغدة النخامية يفرز اليرمون المضاد إلدرار البول

التركيز.

 11الديمسة أحد الحمول المتبعة لعالج الفشل الكموي.
 11الوحدة الكموية ىي النفرون.
 12البول يتكون في معظمو من اليوريا وحمض البوليك.
 13األعضاء األساسية لمجياز اإلخراجي المثانة والحالبان.
 14الجياز اإلخراجي يعتمد عمى الماء في طرد الفضالت.
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 15أكثر األسباب الشائعة لحدوث الفشل الكموي ىو المعاناة من مرض البول السكري.
 16شرب كميات قميمة من الماء يعمل عمى خفض الضغط األسموزي في الدم.
 17اإلفراز أحد الوظائف الميمة لمكميتين.
 18كل كمية بيا كبيبة تعمل كمرشح لمسوائل والدم.
 19من مسببات ارتفاع الضغط التناضحي (االسموزي) شرب الماء بكميات كبيرة.

السؤال الثالث :أمامك مجموعة من األشكال بعد دراستها جيدا أجب عما يمي:
 -1أمامك الجهاز اإلخراجي أكمل البيانات عمى الرسم:

( أ ) ----------------

(أ)

( ب ) ---------------
(ب)

( ج ) ---------------
( د ) ----------------

(ج)
(د)

 -2أمامك صورة لمكمية :

(أ)

(ب)

أكمل البيانات عمى الرسم:
( أ ) -----------------
( ب ) ----------------

(ج)

( ج ) ----------------

( د)

( د ) ----------------
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 -3أمامك الوحدة الكموية ( النفرون )
(أ)

أ ) أكمل البٌانات على الرسم
( أ ) -----------------
( ب ) ----------------

(ب)

( ج ) ----------------

(ج)

( د ) ----------------

( د)

السؤال الرابع :عمل لما يأتي تعميال عمميا مناسبا .
 -1وجود حمقات من العضالت حول موضع اتصال المثانة بمجرى البول.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2يمعب الجياز اإلخراجي دو اًر بار اًز في الحفاظ عمى اإلتزان الداخمي لسوائل الجسم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -3يمر حوالي  181لتر من السوائل والدم عبر الكمية يومياً لكنو ال يصبح كمو بول.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -4اعادة امتصاص الماء في األنابيب الجامعة بواسطة األسموزية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -5حجم البول الخارج من الجسم اقل كثي ار من حجم الرشيح.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -6يعتبر االفراز احدى الوظائف الميمة لمكميتين .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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 -7عندما يرتفع الضغط االسموزى فى الدم يقل حجم البول و يزداد تركيزه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -8يحفظ البول فى المثانة البولية لحين تخمص الفرد منو.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -9البد من شرب كميات كافية من الماء لمعناية بالجياز االخراجى .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس :ما أهمية كال من :
 -1الكميتان :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 -2الحالبان:
..................................................................................................................................................
.................................................................................... ..............................................................

 -3المثانة:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 -4العضالت حول موضع اتصال المثانة بمجرى البول:
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ............................

 -5األنبوب البولي الجامع:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 -6الكبيبة:
................................................................................ ..................................................................
..................................................................................................................................................
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 -7ىرمون :ADH
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 -8الكمية الصناعية ( الديمسة ):
..................................................................................................................................................
....................................................................................................... ...........................................

السؤال السادس  :ما المقصود بكال من :
 -1الوحدات الكموية ( النفرونات ):
...................................................................................................................
 -2الترشيح:
..................................................................................................................
 -3اعادة اإلمتصاص في النفرونات:
................................................................................................................
 -4اإلفراز في النفرونات:
................................................................................................................
 -5الديمسة:
............................................................................................................
 -6الكبيبة:
...............................................................................................................
 -7المثانة:
............................................................................................................
 -8الحالب:

.............................................................................................................
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السؤال السابع :عدد ما يمي :
 -1األعضاء األساسية لمجياز اإلخراجي ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 -2العمميات التي تقوم بيا الكميتان لضبط االتزان الداخمي؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 -3مكونات البول؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 -4طرق العناية بالجياز البولي؟
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
 -5اعراض المشكالت االخراجية :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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السؤال الثامن :ماذا تتوقع أن يحدث :
 -1عند شرب كميات كبيرة من الماء.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 -2عند إىمال نظافة الجياز اإلخراجي.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 -3انسداد قناة مجرى البول.
..................................................................................................................
...................................................................................................................
 -4عند شرب كميات قميمة من الماء او حدوث تعرق شديد لمجسم.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 -5عندما تكون جدران االنابيب الجامعة نافذة لمماء.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

انتهت األسئلة ،،،،،،،
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