
 كهيخ انتشثيخ–اديبءانفشلخ: انشاثعخ   جبيعخ سْٕبج

 (ثيئخ عبيخ+ فسيٕنٕجيب انذيٕاٌ انًمبسٌانًبدح: عهى انذيٕاٌ  ) و0202 يَٕيٕدٔس كهيخ انعهٕو

 انضيٍ: ثالث سبعـبد  لسى عهى انذيٕاٌ

 أوال: فسيولوجيب التشريح المقبرن

 أجب عه األسئلت اآلتيت:

 : مع تصحيح الخطأ ( أمبم كل عببرة  ممب يأتي Xأو ) )ضع عالمت ) -السؤال األول:ا

 )  (                   انكبئُبد راتيخ انتغزيخ تصُع غزائٓب يٍ يٕاد غيش عضٕيخ ثسيطخ .1

 )  (                           تفشص انعصبسح انجُكشيبسيخ َتيجخ تأثيش ْشيٌٕ انجبستشيٍ .0

 )  (                                     نججتيذ يذٕل انجشٔتيُبد إنٗ عذيذح ا  انشَيٍإَضيى   .3

   : الصحيحت ممب يأتياختبر االجببت    -السؤال الثبوي
 انذفبع عٍ انجسى يتطهت  -1

 انجٓبص انذٔسٖ -ة                                                     انجٓبص انًُبعٗ     - أ

 كم يبسجك -د                                                      انجٓبص انهيًفبٖٔ   -ج

 اإلَضيًبد ْٗ : -0

 تعًم كعبيم يسبعذ -ة                                          ثشٔتيُيخ تتأثش ثبنذشاسحيٕاد  - أ

 كم يب سجك -د            تسشع يٍ دذٔث انتفبعالد انكيًيبئيخ دٌٔ أٌ تستٓهك -ج            

 تشًم انعصبسح انًعذيخ اإلَضيًبد اآلتيخ: -3

 أَضيى انهيجيض -ة                                           إَضيى انججسيٍ ٔإَضيٍ انشَيٍ - أ

 كم يب سجك -د                                                            إَضيى انتشثسيٍ -ج   

 انعصبسح انًعٕيخ يكًهخ انٓضى: -4

 انذٌْٕ     -ة                                                         انسكشيبد      -أ         

 كم يب سجك -د                                                         انجشٔتيُيبد    -ج      

 تجبدل انغبصاد انتُفس يتى فٗ عًهيخ  -5

 داخم انخاليب -ثيٍ انذو ٔأَسجخ انجسى                                             ة -أ            

 كم يب سجك     -ثيٍ انٕٓاء انخبسجٗ ٔانذو                                        د -ج            

 بيئت العبمت: الثبويب

 أجب عه األسئلت اآلتيت:

 : مع تصحيح الخطأ ( أمبم كل عببرة  ممب يأتي Xأو ) )ضع عالمت ) -:االثبلث السؤال 

 )    (                                     تؤثش انشيبح  عهٗ تٕصيع انكبئُبد غيش انذيخ                  -1

 )    (                        ؤثش يهٕثبد دسجخ تشكيض انٓيذسٔجيٍ عهٗ انصفبد انكيًيبئيخ نهًيبِ ت -0

 ( )      انكبئُبد انذيخ انًُتجخ كبئُبد راتيخ انتغزيخ                                                       -3

   : اختبر االجببت الصحيحت ممب يأتي   -الرابعالسؤال 
 انجيئخ ْٗ: -1

 انٕسط انجغشافٗ انزٖ يعيش فيّ انكبئٍ انذٗ -ا

 يعيش فيّ انكبئٍ انذٗانٕسط انًبئٗ انزٖ  -ة

 انٕسط انضٕئٗ انزٖ يعيش فيّ انكبئٍ انذٗ -ج

 االستجعبد ثبنتُبفس ْٕ: -0

 يجًٕعخ يٍ األفشاد انزيٍ يُتًٌٕ انٗ َفس انُٕع -ا

 يجًٕعخ يٍ انسالسم انغزائيخ -ة

 يجًٕعخ يٍ انخصبئص انجيئيخ نهُٕع -ج

 انتكبثف ْٕ: -3

 عًهيخ انتجخش انتٗ تذذث فٗ أٔساق انُجبد -ا

 عًهيخ عكسيخ نهتجخش -ة

 عًهيخ تذٕل انًبء عهٗ سطخ األسض يٍ انذبنخ انسبئهخ انٗ انذبنخ انغبصيخ -ج

                                                                    

 مع تمىيبتىب ببلتوفيق                                                      

 ا.د/ سميه أحمذ رمضبن                    ا.د/ الصبرى أبو عمرة حسىيه                                

 


