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بنك أسئلة " اجلهبز الدوري "

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة وذلك بوضع عالمة (√) أمام اإلجابة
الصحيحة :
-1

-2

-3

-4

الجهاز المسئول عن نقل المواد األساسية مثل األكسجين والمواد الغذائية إلى جميع خاليا الجسم ويزيل منها
الفضالت :
الجياز اليضمى .

الجياز الدوري .

الجياز التنفسي .

الجياز العصبي .

يحيط بالقمب غشاء يسمى :
التامور.

البمو ار .

المحفظة .

السحايا .

الحجرات القمبية التي تستقبل الدم الوارد الى القمب هي :
األذين األيمن والبطين األيمن .

األذين األيمن واألذين األيسر .

األذين األيمن والبطين األيسر .

البطين األيمن والبطين األيسر .

الحجرات القمبية التى تضخ الدم خارج القمب :
البطين األيسر والبطين األيمن .

األذين األيسر والبطين األيمن .
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البطين األيسر واألذين األيمن .
-5

-6

-7

البطين األيمن واألذين األيسر .

الشريان الرئوي يحمل الدم غير المؤكسج من :
البطين األيسر إلى الرئتين .

البطين األيمن إلى الرئتين .

األذين األيمن إلى الرئتين .

اإلذين األيسر إلى الرئتين .

الشريان األورطي يحمل الدم المؤكسج من :
البطين اليسر لجميع أنحاء الجسم .

األذين األيسر لجميع أنحاء الجسم .

البطين األيمن لجميع أنحاء الجسم .

األذين األيمن لجميع أنحاء الجسم .

األوعية الدموية التي تغذي عضمة القمب بما تحتاجه من المواد الغذائية واألوكسجين :
الشريان األورطي .

الشرايين التاجية .

الوريد األجوف العموي .

الوريد األجوف السفمي .

 -8الصمام التاجي ثنائى الشرفات يوجد بين :

-9

األذين األيمن واألذين األيسر .

األذين األيمن والبطين األيمن .

األذين األيسر والبطين األيسر .

األذين األيسر والبطين األيمن .

الصمام ثالثى الشرف يوجد بين :
األذين األيمن واألذين األيسر.

األذين األيمن والبطين األيمن .

األذين األيسر والبطين األيسر .

األذين األيسر والبطين األيمن .
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 -11عند انقباض األذينين يندفع الدم من :
األذين األيمن لمبطين األيمن .

البطين األيمن لألذين األيمن .

األذينان لمبطينان .

البطينان لمشريان األورطي والرئوي .

 -11عند انقباض البطينين يندفع الدم من :
البطين األيمن لألذين األيمن .

األذين األيمن لموريد األجوف العموي .

البطينان لمشريان الرئوي واألورطي .

األذينان لمبطينان .

 -12العقدة الجيبية األذينية :
تؤثر في إنقباض اإلذينان .

تعمل عمي دفع الدم من البطينان لمشريان الرئوي واألورطي .

تعمل عمى دفع الدم من البطينان لألذينان .

تؤثر في إنقباض البطينان .

 -13العقدة األذينية البطينية :
تعمل عمى دفع الدم من األذين األيسر لألوردة الرئوية.

تعمل عمى دفع الدم من الرئتين لمشريان الرئوى.

تؤثر فى إنقباض اإلذينان .

تؤثر في إنقباض البطينان .

 -14من خصائص الشعيرات الدموية :
ذات جدر رقيقة .

يحدث خالليا تبادل الغازات والمغذيات والفضالت .

تتصل مباشرة بالشرايين واألوردة .

جميع ما سبق .
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 -15مرض تصمب الشرايين يحدث :
عندما يقل سماكة الشريان .

عند ترسب المادة البروتينية عمى جدار الشرايين الداخمية .
عند ترسب المواد الدىنية والجيرية والكوليسترول عمى

عندما تزيد مرونة الشريان .

جدران الشريان الداخمي.

 -16اذا حدث تجمط لمدم في الشريان التاجي يصاب اإلنسان بـ :
السكتة الدماغية

الدوالي .

.

النوبو القمبية .

داء السميكا .

 -17حالة مرضية ينتج فيها الجسم كرات دم بيضاء ولكنها غير مكتممة النضج ال يمكنها مقاومة العدوي :
األنيميا .

الموكيميا .

دوالي الساقين .

تصمب الشرايين .

 -18أوعية دموية تجمب دم غير مؤكسج من الجزء العموي لمجسم إلى األذين األيمن :
شرايين رئوية .

وريد أجوف عموي .

الشريان األورطي .

أوردة رئوية .

 -19مسار الدورة الدموية الرئوية :
البطين األيسر – الرئتين – البطين األيمن .

األذين األيمن – الرئتين – البطين األيمن .

البطين األيمن – الرئتين – األذين األيسر.

األذين األيمن – البطين األيسر – الرئتين .
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 -21مسار الدورة الدموية الكبري :
األذين األيمن – األورطي – البطين األيسر .

البطين األيمن – األورطي – األذين األيسر .
البطين األيسر – الشريان الرئوي – األورطي – األذين

البطين األيسر – األورطى – األذين األيمن.

األيمن .

 -21العامل الرئيسي فى دوران الدم بالجسم :
ضغط الدم .

الشعيرات الدموية .

السائل النسيجي .

الصمامات الياللية .

 -22يبمغ الضغط الشرياني اإلنقباضي  121مم زئبق عند :
انقباض األذين األيمن .

انقباض األذين األيسر .

انبساط البطينين .

انقباض البطينين .

 -23يبمغ الضغط الشرياني اإلنبساطي  81مم زئبق عندما :
انقباض األذين األيمن .

ينقبض البطين األيسر .

انبساط البطينين .

انقباض البطينين .

 -24من أسباب اصابة الفرد بفقر الدم :
نقص الحديد في الغذاء .

نزف دم بكمية كبيرة اثر حادث أو جراحة كبيرة .

الحيض عند النساء .

جميع ما سبق صحيحاً .
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السؤال الثاني :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من
العبارات التالية -:
م

اإلجابة

العبارة

1

الجياز الدوري في اإلنسان من النوع المفتوح.

2

أشير األمراض القمبية الوعائية تصمب الشرايين وارتفاع ضغط الدم .

3

يتحرك الدم في الدورة الرئوية من أعضاء الجسم الي الرئتين والعكس .

4

يتحرك الدم المؤكسج في الدورة الدموية الكبرى من القمب الي جميع أجزاء الجسم.

5

يحمل الوريد األجوف العموي الدم المؤكسج من أعضاء الجسم الي األذين األيمن .

6

خالل عمميتي الشييق والزفير يمنع غشاء التامور القمب من اإلحتكاك بعظام القفص الصدري .

7

يتحرك الدم في األوردة تحت ضغط مرتفع جدا .

8

تحمل جميع شرايين الجسم دما مؤكسجا .

9

-يؤدي انقباض جدر األذينين األيمن واأليسر الي انخفاض ضغط الدم فييما.

 11يظير انقباض البطينان في مخطط القمب الكيربائي من خالل موجة .QRS
 11يظير انبساط العضمة القمبية من خالل موجو .P
 12تتركب جدران الشعيرات الدموية من نسيج ضام وعضالت ممساء .
 13يتعرض القمب لإلجياد وتدمر الشرايين عند ارتفاع ضغط الدم لفترة طويمة .
 14تقع العقدة األذينية البطينية في جدار األذين األيمن .
 15ينخفض الضغط في البطينين عند إنبساط عضمة القمب .
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السؤال الثالث  :أكتب بين القوسين اإلسم أو المصطمح العممى الذى تدل عميه كل عبارة من العبارات التالية -:
م

المصطمح العممي

العبارة

1

عضو مجوف لو جدر سميكة مكونة من العضالت القمبية يدفع الدم خالل الجسم. .

2

غشاء رخو مزدوج محكم يغطي القمب يعمل عمى حمايتو ويمنع احتكاكو بعظام القفص الصدري.

3

حجرتان عمويتان من القمب يمتمئان بالدم الوارد لمقمب من الرئتين أو من الجسم.

4

حجرتان سفميتان من القمب يدفعان الدم خارج القمب إلى الرئتين أو إلى الجسم.

5

األمراض التي تصيب القمب واألوعية الدموية وقد تؤدي لموت الشخص.

6

مرض يحدث عندما تضيق الشرايين نتيجة ترسب المواد الدىنية عمى جدر األوعية الدموية من الداخل.

7

مرض يحدث عندما تزداد قوة ضخ الدم خالل األوعية الدموية.

8

مرض يحدث نتيجة طفرة في جين الييموجموبين مما يسبب فقدان كريات الدم الحمراء لشكميا.

9

الدورة الدموية التي تحمل الدم بين القمب والرئتين .

 11الدورة الدموية التي تحمل الدم بين القمب وجميع خاليا الجسم .
 11األوعية الدموية التي تحمل الدم الخارج من القمب .
 12األوعية الدموية التي تعيد الدم الي القمب .
 13عدد ضربات القمب في الدقيقة .
 14القوة التي يضغط بيا الدم عمي جدر الشرايين .
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رابعا :عمل لما يأتي تعميالً عممياً صحيحاً :
 -1يغطي القمب بغشاء مزدوج ( التامور) .
................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

 -2الجدر العضمية لمبطينين أكثر سمكا من الجدر العضمية لألذينين .

................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

 -3لوجود الصمامات في القمب أىمية كبيرة .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

-4تواجد الشعيرات الدموية عمي ىيئة شبكات متفرعة .

.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................................................

-5انقباض العضالت الييكمية حول األوردة .

................................................................................................................................................................

................................................................ ................................................................................................

 -6لوجود الصمام التاجي بين األذين األيسر والبطين األيسر أىمية كبيرة .
.......................................... ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 -7لوجود الصمام األورطي بين الشريان األورطي والبطين األيسر أىمية كبيرة .
................................................................................................................................................................
....................................................................................... .........................................................................

 -8لوجود الصمام ثالثي الشرفات بين األذين األيمن والبطين األيمن أىمية كبيرة .

..................................................................... ...........................................................................................
................................................................................................................................................................

 -9لوجود الصمام الرئوي بين البطين األيمن والشريان الرئوي أىمية كبيرة .
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ..................................................

 -11يجب فحص ضغط الدم بصورة دورية .

................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

-11لمتدخين أثار سمبية عمى صحة الجياز الدوري .
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................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

 -12لمصمامات أىمية كبيرة في دوران الدم في الجسم .
................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

 -13عند أنقباض األذينين ال يدخل الدم الي الشريان الرئوي أو الشريان االورطي .

............................................... .................................................................................................................
................................................................................................................................................................

-14عند إنقباض البطينيان يندفع الدم في الشريان األورطي والشريان الرئوي .

................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

-15تدفق الدم الي األذين األيسر من الرئتين عند انبساط عضالت القمب .
.................................... ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 -16تدفق الدم الي األذين األيمن من اجزاء الجسم عند انبساط عضالت القمب .

................................................................................................................................................................
............................................................................. ...................................................................................

 -17يتحرك الدم في األوردة باتجاه واحد .

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 -18قدرة الدم عمي الحركة من أوردة أعضاء الجسم السفمية الي القمب عكس اتجاه الجاذبية .
................................................................................................................................................................
............................................................................. ...................................................................................

 -19يزداد معدل ضخ القمب لمدم في وقت اإلجياد .

................................................................................................................................................................
................................................................ ................................................................................................

==============================================
خامسا :ادرس االشكال التالية ثم أجب عن األسئمة :

2

ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عن المطموب؟

*أكمل البيانات عمى الرسم
-1
-3

4

-2

1

-4

11

3
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س /ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عن

المطموب؟

*أكمل البيانات عمى الرسم
-1
-3

-2
-4

3

1

4
2

س /ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عن المطموب؟

1

*أكمل البيانات الناقصة عمى الرسم
.............................. -1
...............................-2

2
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سادسا  :قارن بين كل من :
س /أكمل الجدول التالي كما هو مطموب؟

وجو المقارنة

الدورة الدموية الرئوية

الدورة الدموية الكبرى

 -1اتجاه الدم فييا
 -2اليدف منيا

وجو المقارنة

البطينان

األذينان

 -1المكان داخل القمب
 -2الحجم
 -3الجدر العضمية فييا
 -4الوظيفة

وجو المقارنة

فترة انقباض األذينين

فترة انقباض البطينين

 -1الفترة الزمنية
 -2سبب الحدوث
 -3التأثير عمى حركة الدم
 -4الشكل في مخطط القمب

وجو المقارنة

األوردة

الشرايين

 -1التعريف
 -2التركيب
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 -3ضغط الدم فييا

وجو المقارنة

ضغط الدم اإلنقباضي

ضغط الدم اإلنبساطي

 -1التعريف
 -2المعدل في الشخص
السميم

========================================================================

سابعا  :اذكر أهمية كال مما يمي:
 -1وجود الشعيرات الدموية عمى شكل شبكات متفرعة في الجسم.
...........................................................................................................................................................
...................................................... .....................................................................................................

 -2انقباض العضالت الييكمية في األوردة.

...........................................................................................................................................................

..................................................... .....................................................................................................

 -3الصمامات في الجسم .
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...........................

 -4القمب .
.................................... .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 -5الشريان األورطي .

............................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................

 -6العقدة الجيبية األذينية .

...........................................................................................................................................................

......................................................................................... ..................................................................

 -7العقدة األذينية البطينية .
...........................................................................................................................................................
...................................................... .....................................................................................................

 -8التمارين الرياضية لمجسم .
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...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ....................

ثامنا  :ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية:
 -1عندما تفتح الصمامات في القمب.
................................................................................................................................................................

 -2عندما تغمق الصمامات في القمب.
................................................................................................................................................................

 -3عندما تنقبض شبكة األلياف العضمية في األذينين.
................................................................................................................... .............................................

-4عندما تنقبض شبكة األلياف العضمية في البطينين.
..................................................................... ...........................................................................................

-5لمعدل ضربات القمب خالل التمارين الرياضية العنيفة.
........................... .....................................................................................................................................

 -6عندما تترسب التكوينات الصفائحية عمى جدر األوعية الدموية من الداخل.
................................................................................................................................................................

-7عندما تتحرك الجمطة الدموية داخل الوعاء الدموي.
................................................................................................................... .............................................

-8اذا سدت الجمطة الدموية مسار الدم في الشريان التاجي.
........................................................................... .....................................................................................

 -9اذا سدت الجمطة الدموية مسار الدم في شريان الدماغ.
............................... .................................................................................................................................

 -11عندما يبقى ضغط الدم مرتفعا لفترة طويمة.
...........................................................................................................................................................
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