
 ملقرر الفصل الدراسي الثبني   األسئلة االسرتشبدية
   9191-9109....... اللب  الدراسي  بد  الللم  ........ الص  الثبن امل

 
ٌ املادة  /  0س  ؟مما تتلو

 -: يأتيعلل ملا /  9س

 .مً الطوائل  أضسعحيدث االىتصاز يف الػاشات   -1
 ؟عالو تيص اليعسية ادتطينية للنادة /  3س

 -: يأتيعلل ملا /  4س

 . الصلبة غري قابلة لالىضػاط األجطاو  -1
 .لُ شلل وذحه حمدد  الصلبةادتطه يف اذتالة   -2
 . لالىضػاطالػاشات قابلة   -3

 -:عسف كل مً /  5س

  التطامي   –   الػلياٌ    –    تلجفال    -    ىكطة التحند   -   االىصَاز       

 -:ً / عسف كاًل م 6س

 الرزة    -    العيصس       

 -ملا يأتي: علل/  7س

 .ذزة  أيتطتطيع زؤية  ال  -1

 ؟ ملكصود بالعدد الرزي والعدد اللتلي للرزة ما /  8س

    عدد الربتوىات والييوتسوىات واالللرتوىات لرزة اهليلوو ما/  9س
 

 ؟    

ٌ مع ذكس  / 01س  ؟ أىواعُعسف االيو

 ؟ مع ذكس مجال للل ميَا أىواعَاٍي  وما  ؟ عسف ادتصيئات/  00س

 ؟ عسف الصيػة اللينيائية/  09س

 -: اآلتيةماذا حيدث يف اذتاالت /  03س

 األكطحني.عيد احتاد ذزتي اهليدزوجني مع ذزة   -1
 .كينيائي  ًااحتاد امع أكطحنيعيد احتاد ثالث ذزات   -2
     غييطيوواعيدما تفكد ذزة امل  -3

 
 . إللرتوىني  

  -: يأتيعلل ملا /  04س

 .  الرزة متعادلة كَسبائيًا  -1



 .ايوٌ الللوز اكرب مً ذزة الللوز  -2
 ؟ الطعاو  إىلوملاذا حنتاد  عسف اهلضه ؟ /  05س

 ما حمتويات الطعاو ؟/  06س

 -:الوظائف السئيطية للل مً  يٍ ما/  07س

 َا  ؟خواص يٍ ؟ وما األىصمياتعسف /  08س

 ؟اهلاضنة  األىصمياتاذكس أىواع / 09س

ٌ الكياة اهلضنية  امم/  91س  ؟تتلو

 -يأتي:علل ملا /  90س

 .وجود اللطاٌ يف الفه   -1
 .عدة الكويةوتسختي عضالت املتيكبض   -2
 .جداز املعدة ييتخ خماطًا   -3
 .ارتنائس بدزجة اذتسازة  تتأثس  -4

 ؟ اإلىطاٌادتَاش اهلضني دتطه  بني بالسضه وكتابة البياىات تسكيب/  99س

 الػصاء امليفر .  -   االىتصاز عسف /  93س

 -: يأتيعلل ملا /  94س

 .اذتية  األجَصةذدوث عنلية االىتصاز يف   -1
 . وجود غصاء ميفر للدلية  -2
 .يطنى غصاء ضطح ارتلية بالػصاء شبة امليفر   -3
 . عنلية االضتيصاق إثياءالسئتني  إىل األكطحنيدخول   -4

  -:مً  / عسف كاًل 95س

 .الضػط االكتياشي      –    االمسوشية 

 ؟لللائيات اذتية عيد فكد املاء  ماذا حيدث/  96س

 ؟ رابة املعدىية امل األمالحكيف متتص ادتروز /   97س

 ؟ ؟ وما أٍنيتَا  تات االيكل يف اليب أجَصةٍي  ما/ 98س

ٌ ادتَاش الدوزي /  99س  ؟ لدولمما يتلو

 الدموية ؟  األوعية أىواعٍي  ما/  31س

 ،، اىتَت األضئلة مع التنييات للحنيع باليحاح


