
 التشريح الوبدة /     زارة التعلين العبلي والبحث العلوي                                                                           و  

 األولى  /لورحلتا   جبهعت القبدســــــيت                                                                                                  

   1026/    /   /   التبريخ    كليت التربيت البدنيت وعلىم الريبضت                                                                             

                                                                                                               سبعبث                                                                                                                         3الىقج   /                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 1025/1026أسئلت االهتحبى النهبئي ) الدور          ( للعبم الدراسي                                                

    مالحظة / األجابة عن خمسة أسئمة فقط .     

 درجات   (11)//عمل ما يأتي ؟1س
مفصل المنكب يمتاز بحرية الحركة لجميع األتجاهات .  -1

.زيادة حجم الفقرات وقوتها من األعمى الى األسفل  -2
. الجدار األمامي لمقفص الصدري أقصر من الجدار الخمفي  -3

أقل من الطرف العموي  حركة مفاصل الطرف السفمي -4

. أحتواء الغضاريف الميفية عمى مواد غروية اكبر من الغضارف الزجاجية  -5


 درجات (5)   //) أ (/ أمأل الفراغات التالية بما يناسبها لخمس فقط؟2س
.  -------- والنتوء الغرابي  ه  -1

 . --------هوالرضفة   -2
 .   --------و  ---------و  ---------و  ---------وظائف المفافة السطحية هي  -3
 .  ----------و  ---------و  ----------النموذجي من الضمع تكون ي  -4
 .  ---------و  --------و   ----------من عضم القص يتكون   -5

 درجات (5)  /) ب(ماذا نقصد باألرقام التالية  لخمس فقط؟ 2س
    سم  19  -5     33  -4      7 -3   %  33 -2      86 -1

 درجات (11)     ؟لخمس فقط ماهو الفرق بين كل ماياتي//  3س
. الفقرات القطنية والعنقية  -1

. القصيرة م االعظو  الطويمة ماالعظ -2

.المفافة السطحية والمفافة العميقة   -3
الحفرة التاجية والحفرة المرفقية .  -4

والغضروف الميفي . المطاطي الغضروف  -5

 
 درجات (5)   عرف خمسًا ممايأتي ؟( ) أ // 4س
. القدم المسطحة (1

المشاش . صفيحة  (2

. جهاز هافرس  (3

النتوء األخرمي .  (4

. الورك (5

 
 
 



 درجات ( 5)؟  لالنحناءات في العمود الفقريمن الكممات المناسبة  ضع التأشير// )ب( 4س 

 
 الفقري االنحناءات في العمود                                           

                                               
 درجات (11)   ؟تكمم بالتفصيل لخمس ممايأتي // 5س

وظائف العمود الفقري. -1

 . أهمية الحجاب الحاجز -2
شبكة الثانيات . -3

التأثير السمبي لمفعاليات والمهن واألعمال والجموس الخاطيء عمى العظام .   -4

. وظائف الحوض -5

 امام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ  (×)امام العبارة الصحيحة واشارة (√) شارة أ/ ضع 6س
 درجات ( 11) ؟ ممايأتي لكل ان وجد
 لعظم . سمك ا عن مسؤولةخاليا عظمية بانية العظم هي  -1
اليتمفصل باألضالع . الترقوة أن عظم  -2

مظهرها الخارجي . الفقرات من حيث الحجم ولكنها تختمف من حيث األقراص بين تتشابهة  -3

. المزدوجةتمتاز بقابميتها لممرونة والمطاطية وتكون خالياها من مجموعة من الخاليا الزجاجية الغضاريف  -4

. عموي وسفميصفين تتكون من المشط أن عظام   -5
 

 


 والنجاح يةوفقلملكم با نامع تمنيات
      
 

رئيس الفرع                       العميد        مدرس المادة                  مدرس المادة              

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



       
 الورحلت األولى          األجىبت النوىذجيت لالهتحبى النهبئي                                                         جبهعت القبدسيت                       

 وبدة : التشريحال                                1026/ 1025للعبم الدراسي                           لبدنيت وعلىم الريبضت كليت التربيت ا                    

 1026التبريخ:    /    /                                                    الدور :                                                                                                

  

 

 جىاة السؤال األول / 

  ألنة يكون عمى شكل كرة داخل اخدود يمكنة التحرك بسهولة . -2

 داد هي األعلى الى األسفل . ألى الىزى يس -1

 ألرتباطة هي األهام بعظن القص وهى أقصر هي الفقرات الصدرية األثنى عشر التي ترتبط بها األضالع .  -3

 لتحوله وزى اكبر وتعول على حول الجسن .  -4

 .  لتحممها الضغط واألجهاد -5

 أ /  انيجواب السؤال الث
 بروز يتجة نحو األعمى لعظم الكتف .  -1
 . م سمسمي متولد في وتد العضمة الفخذية ذات الرؤوس األربعةهو أكبر عظ -2

 هي أعطاء الجسم قوامة و المحافظة عمى درجة حرارة الجسم والتقميل من شدة الصدمات وتعمل كوسادة .  -3

 النهاية الخمفية والجسم والنهاية األمامية .  -4

 القبضة والجسم والرهابة .  -5

 ب /  نيجواب السؤال الثا
 الفقرات العنقية   -3نسبةاألمالح غير عضوية وهي امالح معدنية في العظم     - 2ف المحوري   عظام الطر  -1
 طول عظم القص  -5عدد الفقرات    -4

 جىاة السؤال الثبلث  / 

 القطنية اكبرواقوى تتحمل وزن اكبر من القطنية . لفقراتا -1
 تقريبُا متساوية في الطول من جميع الجهات .  العظام الطويمة تكون طوله اكبر من سمكها بينما القصيرة تكون -2

 المفافة السطحية تكون بعد األدمة وفوق المفافة العميقة التي تحيط بالعضالت .  -3

 الحفرة المرفقية تكون عند مرفق اليد عبارة عن انخساف خمفي .   -4

يرة فهرري متينرة بضرراء المررون الغضرروف المطرراطي يوجرد فرري صريوان األذان ويكررون مرن خاليررا مطاطيررة امرا الغضرراريف الميف -5
 توجد في األقراص بين الفقرات . 

 
 جواب السؤال الرابع أ / 

 بأجمعة مع األرض بسبب ضعف االربطة واختفاء األقواس .  القدم المسطحة : هو التصاق أخمص القدم  -1
 . صفيحة المشاش : وهي صفيحة غضروفية سميكة مسؤولة عن النمو الطولي لمعظم  -2

 و الوحدة البنائية لمعظم األصم . جهاز هافرس : وه -3

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

 الورك : هو عظم مسطح غير منتظم زوجي تركيبة متكيف لموظائف التي يقوم بها األنسان  -5

 
 
 
 
 



 /  جواب السؤال االرابع ب
 أنحناء عجزي -4أنحناء قطني  -3أنحناء صدري  -2 نقيأنحناء ع -1:  االنحناءات في العمود الفقري (1) 
 .  فقرات عنقية -9 فقرات صدرية  -8  فقرات قطنية -6العجز  -العصص -5 

 جواب السؤال الخامس /
 شبكة الثانيات عي عبارة عن رباط قوي من المفافة تربط العظام األربعة لمجانب األنسي لمرسغ . -1

لمهن هو ان العظم األسفتجي يتأثر بها لألحتوائة عمى فسحات وفجوات تسمح بمررور أن من أهم اسبا الجموس الخاطي وا -2
 الوقت نتيجة هذا السموك الى تأثر الجسم بها . 

 وظائف الحوض :  -3

 . نقل وزن الجسم 
  . يعطي لمجسم انتصابة بسبب الوضع المائل 

  . يكون حزامًا يتمفصل به عظم الفخذ من كل جانب 

  في الجسم من المؤثرات الخارجية . يحفظ بداخمة األعضاء 

 جواب السؤال السادس / 
 الرسغ   × -5غضاريف المطاطية . ال× -4 تتشابهه من حيث المظهر الخارجي × -3 يتمفصل × -2    √ -1
 
 
 

 
 

مدرس المادة                  مدرس المادة                   رئيس الفرع                          العميد   

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


