
 16 خان يووس –المادة التدريبيت في مادة العلوم الحياتيت للصف العاشر األساسي ) الفصل الثاوي (             لجىت مبحث العلوم الحياتيت 
 

 الجهاز البولي: لثلثاا الفصل                                          أجهسة جسم الاوسان: الثالثت الوحدة

 :السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 ؟الدم المحمل بالفضالت لمكمية عن طريقها يردأي األوعية الدموية اآلتية  (1

 كموي الوريد ال .د       كموي الشريان ال .ج      الوريد األجوف العموي   .ب    الوريد األجوف السفمي     .أ

 ؟الدم الكمية بعد تنقيته من الفضالت عن طريقها يغادر أي األوعية الدموية اآلتية (2

 كموي الوريد ال .د        كموي الشريان ال .ج      الوريد األجوف العموي   .ب            األورطي          .أ

 ؟نوع العضمة المكونة لمحالبين ما  (3

 ممساء  .د          قمبية          .ج                  ىيكمية      .ب            مخططة          .أ

 ؟قابل لمتمدد, ويستقبل البول القادم من الكميتينالعضمي اليس كماذا يسمى ال (4

 الحالب .د           حوض الكمية .المثانة                       ج .ب        قناة مجرى البول      .أ

 ؟الدمويةمجموعة كبيرة من الشعيرات  داخمه يحصرو, في الكمية مزدوج الجدرانالكيس ماذا يسمى ال (5

 محفظة بومان .د             ىنمي إلتواء .األنبوب الممتوي القريب       ج .بوب الممتوي البعيد       باألن .أ

 الكمية؟توجد محفظة بومان في أين  (6

 حوض الكمية .د          أىرامات الكمية .ج             النخاع          .ب                 القشرة       .أ

 ؟في الكمية األنبوب الممتوي البعيد مع تصلتية يأي األنابيب اآل (7

  محفظة بومان .د       األنبوب الجامع   .ج                 الوريد الكموي  .األنبوب الممتوي القريب      ب .أ

 ة؟كموي يةأنبوبوحدة شترك فيه أكثر من ت الذي ما التركيب (8

 األنبوب الجامع .د   األنبوب الممتوي البعيد .ج               إلتواء ىنمي   .ب     األنبوب الممتوي القريب  .أ

 ؟داخل الكمية تحدث عممية الترشيحأين  (9

 محفظة بومان .د  األنبوب الممتوي البعيد  .ج      إلتواء ىنمي           .ب   األنبوب الممتوي القريب    .أ

 ؟مويةفي الوحدة االنبوبية الك السائل الراشح اتحتويما م (10

 مواد ضارة ونافعة .د       مواد ضارة فقط     .ج          أيونات البوتاسيوم .ب      أيونات الييدروجين     .أ

 اعادة امتصاصها في الوحدة األنبوبية الكموية؟ ال يتمما المادة التي  (11

 الماء .د               األمالح     .الغموكوز                ج .البولينا                     ب .أ
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  األنابيب الكموية؟ من خالل خاليا جدر إعادة امتصاص المواد النافعة من السائل الراشحما نسبة  (12

 %99 .د             %       72 .ج          %         02 .ب                 %      1 .أ

 ؟الوحدة األنبوبية الكموية  في فيها اعادة االمتصاص ال يتمأي التراكيب اآلتية  (13

 محفظة بومان .د    األنبوب الممتوي البعيد  .ج         إلتواء ىنمي      .األنبوب الممتوي القريب    ب .أ

 ؟من الكبة إلى تجويف محفظة بومان ال ترشح اآلتيةالمواد  أي (14

 الغموكوز .د     األمينية    الحموض  .ج         صوديوم أيونات ال .أيونات الييدروجين       ب .أ

 ؟( DNAدخل في تركيب المادة الوراثية ) تمن أيض المواد النيتروجينية,  ما المادة التي تنتج (15

 حمض البوليك .د                   األمونيا .ج                    اليوريا .ب            البولينا        .أ

 ؟لمستخدم في جهاز الكمية الصناعيةزة اتركيب محمول الديمماذا يشبه  (16

 بالزما الدم .المحمول السكري          د .ج         المحمول الممحي   .ب           الماء          .أ

 ؟عالية الذائبية في الماء تبرتية تعأي األمالح األ  (17

 البوتاسيوم .د               م المغنيسيو  .ج             الصوديوم     .ب     الكالسيوم            .أ

 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  السؤال الثاني/ اكتب المفهوم العممي

 الجياز المباشر المسؤول عن تخميص الجسم من الفضالت وفائض المواد.( ---------------) .1
 المنطقة الخارجية من الكمية، وىي داكنة المون.( ---------------) .0
 المنطقة الداخمية من الكمية، تتكون من تراكيب مخروطية الشكل.( ---------------) .0
 غدة صماء توجد أعمى كل كمية، تفرز ىرمونات في غاية األىمية لمجسم.( ---------------) .0
 أنبوب رفيع يعمل عمى توصيل البول من حوض الكمية إلى المثانة.( ---------------) .0
 ي قابل لمتمدد لو عنق يتجو إلى األسفل، ويحتفع بالبول بشكل مؤقت.كيس عضم( ---------------) .6
 وحدة التركيب والوظيفة في الكمية وتعمل عمى تكوين البول.( ---------------) .7
 ( ومن مكونات النفرون.Uانحناء أنبوبي رفيع جدًا عمى شكل حرف )( ---------------) .8
 كوين البروتين.ىي الوحدات األساسية في ت( ---------------) .9
 عضو يقوم بتحطيم السموم وتخميص الجسم من الحموض األمينية الزائدة.( ---------------) .12
 حدوث قصور في عمل الكمية وعدم قدرتيا عمى ترشيح الفضالت من الدم.( ---------------) .11
 عممية تنقية الدم من المواد السامة بطريقة صناعية.( ---------------) .10
 تعد سببًا رئيسًا في تكوين حصى الكمية.( ---------------) .10
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 السؤال الثالث/ عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: 

    .كسدة الغذاءأ. يتخمص الجسم من المواد الكيميائية والفضالت التي تنتج من 1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

  .ن بأنسجة شحمية داخل تجويف البطن. تحاط الكميتا0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .ى أعمى قمياًل من الكمية اليمنى. غالبًا ما تكون الكمية اليسر 0

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . المنطقة الخارجية من الكمية ) القشرة ( داكنة المون. 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .رات الكبة إلى تجويف محفظة بومانح سائل خالل شعي. عند وصول الدم إلى الكبة يرش0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . تعد أمالح الكالسيوم سببًا رئيسًا في تكوين حصى الكمية.6

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 : ماذا يحدث ؟رابعالسؤال ال

 .اد الزائدة عن حاجة الجسم داخموبقاء الفضالت والمو عند . 1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .وحمض البوليكالجسم من البولينا  لو لم يتخمص.0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .فاظ بو فييا فترة طويمة من الزمنواالحتعند امتالء المثانة بالبول . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .والسموم ) كالمسكنات وبعض أنواع المضادات الحيوية ( تناول اإلنسان بعض األدويةإذا . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .مع الوجبات الغذائيةاإلفراط في تناول الحميب واألجبان بشكل كبير جدًا عند . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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  س/ اذكر أهمية واحدة لكل مما يأتي:خامالسؤال ال

 . ------------------------------------------------------------------------------------------. الكمية: 1

 . ----------------------------------------------------------------------------------. الشريان الكموي: 0

 . ------------------------------------------------------------------------------------. الوريد الكموي: 0

 . -------------------------------------------------------: بية الكمويةفي الوحدة االنبو  . إعادة االمتصاص0

 . ----------------------------------------------------------------------------------. اإلفراز األنبوبي: 0

 . ----------------------------------------------------------------------------------. الكمية الصناعية: 6

 :اجب عن االسئمة التالية : السادسالسؤال 

 قارن كما هو موضح في الجدول اآلتي: أ( 

 بول اإلنسان السميم السائل الراشح وجه المقارنة

 المكونات
 
 

 

 تركيز المواد
 
 

 

 وض األمينية الزائدة عن حاجته؟مب( وضح كيف يقوم الكبد بتخميص الجسم من الح
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 فشل الكموي:ج( عدد التعميمات التي يجب اتباعها لتجنب حدوث ال 

1 .------------------------------------------- . 0 .------------------------------------------- . 

0 .------------------------------------------- . 0 .------------------------------------------- .  
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 األسئمة اآلتية: أنظر الشكل المقابل وأجب عن :السؤال السابع 

 أ( الشكل األول

 . -------------------------------------------. الشكل المقابل يمثل: 1

 ( 6-1. سم األجزاء المرقمة من )0

(1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

 . -------------------------------------------. أين تتم عممية الترشيح؟ 0

 ؟ لعوامل التي تساعد في عممية الترشيحا. ما 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . ----------------------------------------------------------------إعادة االمتصاص؟  . أين تتم عممية0

 . ----------------------------------------------------------------------(؟ 7. أين يصب الجزء رقم )6

 . ---------------------------------------------------------------------(؟ 8. بماذا يتصل الجزء رقم )7

 الشريين الوارد، والشريين الصادر.. عين عمى الشكل 8

 ب( الشكل الثاني

 يبين الشكل المقابل الجهاز البولي في اإلنسان, عين األجزاء المرقمة:

(1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

(7 )------------------- 

 الثالثج( الشكل  

 . -------------------------------------------------. الشكل المقابل يمثل: 1

 (1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

(7 )------------------- (8 )------------------- . 


