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 األولى  /حلتجبهعت القبدســــــيت                                                                                         الور          

   1026/    /   /   التبريخ كليت التربيت البدنيت وعلىم الريبضت                                                                              

                                                                                                               سبعبث                                                                                                                         3الىقج   /                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 1025/1026أسئلت االهتحبى النهبئي ) الدور          ( للعبم الدراسي                                                

     مالحظة / األجابة عن خمسة أسئمة فقط .     

 درجات ( 5)         //) أ (/ أمأل الفراغات التالية بما يناسبها ؟1س
.  --------القدم المسطحة  هي   -1

 هو أكبر عظم سمسمي متولد في وتد العضمة الفخذية ذات الرؤوس األربعة . --------  -2
 .   --------و  ---------و  ---------و  --------- يتكون جدار القفص الصدري من  -3
 .  ----------و  ---------و  ----------تتكون الفقرة النموذجية من   -4
 ف في معظم أقسامة زوجي مثمث الشكل قاعدتة لألعمى وقمتة لألسفل. اهو من العظام المسطحة رقيق نصف شف ------ -5

 درجات ( 5)     ية  ؟/) ب(ماذا نقصد باألرقام التال 3س
    سم  19  -5     26  -4      5  -3   %  33  -2      206 -1

 درجات (  11)                  يأتي ؟ ما //عمل2س
أهمية المفصل العجزي الحرقفي . -1

خاليا القسم العميق من سمحاق الغضروف .  -2

حركة مفاصل الطرف السفمي أقل من الطرف العموي .  -3

ترقوة ذات مدى ضيق نسبيًا .حركة عظم ال -4

مفصل المنكب يمتاز بحرية الحركة لجميع األتجاهات .  -5

 درجات ( 11)          ؟ ماهو الفرق بين كل ماياتي//  3س
.القالب والنسج الضام  -1
الحفرة التاجية والحفرة المرفقية .  -2

الثممة الوركية الكبرى والثممة الوركية الصغرى .  -3

م األصم . العظم االسفنجي والعظ -4

 الغضروف الزجاجي والغضروف الميفي .  -5
 درجات ( 5)         عرف مايأتي ؟) أ ( // 4س
       النتوء الغرابي .  (1

التحام المشاش .  (2

التعظم .  (3

النتوء األخرمي .  (4

الحق .  (5

 
 
 
 
 



 درجات(5) ؟ لمقفص الصدري  من الكممات المناسبة لكل رقم ضع التأشير/)ب(4س

 

 
 القفص الصدري                                                   

 درجات (11)  ؟ممايأتي  كلتكمم بالتفصيل ل// 5س
 األختالفات بين حوض الرجل والمرأة .  -1
                                                                                                          شبكة الثانيات . -2

           التأثير السمبي لمفعاليات والمهن واألعمال والجموس الخاطيء عمى العظام .   -3

وظائف العمود الفقري .  -4

 وظائف المفافة السطحية .  -5
 امام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ ان وجد( ×)امام العبارة الصحيحة واشارة  (√) أشارة// ضع 6س
 درجات (11) ؟ ممايأتي  كلل 

 النمو الطولي لمعظم . عن لعظم هي المسؤولة بانية ا -1
أن عظم لوح الكتف اليتمفصل بالعضالت المحيطة بة ويتمفصل باألضالع .  -2

تجاورة من حيث الحجم ولكنها تختمف من حيث مظهرها الخارجي . متتشابهة الفقرات ال -3

ها من مجموعة من الخاليا المفردة . الغضاريف المطاطية الصفراء تمتاز بقابميتها لممرونة والمطاطية وتكون خاليا -4

.  أن عظام الرسغ تتكون من اربعة من الصفوف عموي وسفمي وايمن وايسر  -5

 
 

 والنجاح يةوفقلملكم با نامع تمنيات
 
 
 

مدرس المادة                   رئيس الفرع                       العميد        مدرس المادة                 

 أ.م.د هشام هنداوي هويدي      حازم موسى عبدم.د بشير شاكر العوادي    أ.م.د أسعد عدنان الصافي      أ.د 



 األجىبت النوىذجيت لالهتحبى النهبئي                           الورحلت األولى                                           جبهعت القبدسيت                
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 1026التبريخ:    /    /                                                    الدور :                                                                                          

  

 

 أ /  ولجواب السؤال األ 
  القدم المسطحة : هو التصاق أخمص القدم  بأجمعة مع األرض بسبب ضعف االربطة واختفاء األقواس. -1

 الرضفة . -2

 الفضالت والعظام والغضاريف واالربطة .  -3
 وكي والبروزات . الجسم والقوس العصبي وفتحة الحبل الش -4

 لوح الكتف .  -5

 ب /  ولجواب السؤال األ 
 الفقرات القطنية   -3نسبةاألمالح غير عضوية وهي امالح معدنية في العظم     - 2عدد عظام االنسان -1
 طول عظم القص  -5عدد الفقرات    -4

 

 /  ثبنيجىاة السؤال ال

  مي . العموي الى الطرف السف الطرفمن يقوم بنقل الوزن  ألنة -2

 الأنها تقوم بتكوين خاليا غضروفية جديدة .  -1

 حول  الىزى للجسن . تها ألً -3

 . ألًها ترتبط هي الجهة الىحشية بعظن الكتف وهي الجهة األًسية عظن القص . -4

 . . بسبب ضحالة الجىف الحقاًي وكبر رأس عظن العضد وعدم وجىد هحفضة أو أربطة قىية  -5

 /  بلثجىاة السؤال الث

ضااام مجموعاااة خالياااا المتبقياااة مااان االنفساااام والضاااام يضااام مجموعاااة انساااجة لهااال وظاااائف حركياااة  مثااال العظاااام القاااالي ي -1
 .والغضاريف والعضالت واألربطة 

 الحفرة المرفقية تكون عند مرفق اليد عبارة عن انخساف خمفي . -2

 الثممة الوركية الكبرى : هي ثممة تقع تحت وفي الجهة الوحشية لممفصل العجزي  . -3

األساافنجي عبااارة عاان عظاام يكااون عمااى شااكل فجااوات ماان داخمااة لماارور األوعيااة الدمويااة واألصاام عظاام صاامد وقااوي  العااظ -4
 يمتاز بقوة تركيبة ألحتوائة عمى مواد تعطية القوة والصالبة . 

ء الغضاريف الزجاجي فهي مرنة متينة نصف شفافة توجد فاي نهاياة العظاام الطويماة والغضااريف الميفياة فهاي متيناة بيضاا -5
 . المون توجد في األقراص بين الفقرات

 جواب السؤال الرابع أ / 
 النتوء الغرابي: هو بروز متسع تنتهي بة الحافة السفمى لعظم الكتف . -1

 . سنة 19-18عممية توقف العظام عن النمو الطولي بعمر هي التحام المشاش  -2

 التعظم : هي عممية تكوين العظام من الجنين وحتى الكبر . -3

 األخرمي : هو بروز متسع تنتهي بة الحافة الخمفية لعظم الكتف . النتوء  -4

 الحق : هو عبارة عن حفرة شبية بنصف كرة يستقر بها رأس عظم الفخذ .  -5

 
 
 
 
 



 جواب السؤال االرابع ب / 
 النتوء الخنجري  -5الجسم   -4زاوية   -3الجزء العموي   -2عظم القص    -1القفص الصدري : 

 النتوء الغرابي  -10التجويف الحقي  -9الضموع الصدرية   -8الضموع السائبة   -7ضمعية  الغضاريف ال -6 
 عظم الترقوة  -13عظم لوح الكتف   -12النتوء االخرمي  -11

 جواب السؤال السادس / 
 تتشابه من حيث المظهر العام   × -3يتمفصل  × -2ة المشاش صفيح ×-1
   صفين × -5. مزدوجة× -4
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