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 جىاة السؤال الرابع  / 

خالي ا جدي دة ت رتبط م ع بعظي ا  يب دء م ن خ الل تك ويناألنقسام السريع لمخمية المخض بة ال ى ع دة خالي ا وتطورى ا ب الحجم والش كل أن  -1
بم  ادة القال  ب مكون  ًا أنس  جة وي  تم ض  م ى  ذة األنس  جة مكون  ًا النس  يس الض  ام ال  ذي يض  م األنس  جة الت  ي لي  ا وظ  ائف حركي  ة كالعض  الت 

 .والعظام 
. ظام يبدء من خالل تكوين مركز أو أكثر لمتعظم ومن خالليا يبدء تحول الغضاريف الى ع التعظم في الغضاريف الزجاجيةأن  -2
تعتبر األساس ف ي حرك ة جس م األنس ان وأي خم ل ي ؤثر عم ى جس م األنس ان وض عف األربط و ف ي  أقواس القدم ونقاط تحمل الوزنأن  -3

القدم المسطحة  .القدم يكون مايسمى ب

ىي  محددات مجال واتجاه الحركات في المفاصل الزليميةأن  -4

 شكل وطبيعة نيايات العظام  -
العضالت المحيطة  -

. ة والمحفظة الموجودةاألربط -
 . ينتيي باألتجاة اسفل خمف  ومخرج القفص الصدري القفص الصدري عمى شكل الكمية باألتجاة األعمى أمام  مدخليبدء  -5
 

 /  خامس جواب السؤال ال
 تتشابو من حيث المظير العام   × -4يتمفصل  × -3  عن اعظاء اليظم × -2يحة المشاش فص ×-1
 . مزدوجة× -5

 أ / السادس السؤال  جواب   
 -6 عظام مشط اليد  -5 العظم المربع -4 العظم المنحرف -3 العظمة ذات الراس -2 العظم الزورقي -1 اليدم اعظ (1)

 -11 العظ   م الخط   افي -11 الس   الميات الوس   طى -9 عظم   ة السمس   ة -8 الس   الميات البعي   دة -7 الس   الميات القريب   ة
  م الياللي  العظ -13 العظم المثمثي -12 العظم الحمصي

 / ب سادس جواب السؤال ال
: األختالفات بين حوض الرجل والمرأة   -1

  حوض المرأة أخف من حوض الرجل . 
 . حوض الرجل أعمق من حوض المرأة

 . حوض المرأة أوسع من حوض الرجل 
. وتشمل المستوى التاجي والمستوى السيمي والمستوى المستعرض والمستوى الوسطي.أقسام المستويات -2

بس  بب وج  ود الفس  حات ف  ي العظ  م االس  فنجي يح  دث  الت  أثير الس  مبي لمفعالي  ات والمي  ن واألعم  ال والجم  وس الخ  اطيء عم  ى العظ  ام أن -3
يحدث تجمع لمصفيحات العظمية مما يؤثر في شكل العظام وبالتالي التاثير عمى شكل األنسان مما يؤدي ال ى ح دوث تش وىات م ن 

 عاب والجموس الخاطئ .خالل الفعاليات والمين واألل


. . أنتصاب القامة , حماية الحبل الشوكي, الحركة , مقاومة الجاذبية األرضية ىي :وظائف العمود الفقري   -4

 .   تعطي المظير الخارجي لمجسم , تحاف عمى حرارة الجمد , تساعد عمى حركة العضالت:  ىيوظائف المفافة السطحية  -5
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