
 
 

 اختاري اإلجابة الصحٌحة : (11إلى )( 1فً الفقرات من )         

1 
 تنظٌف القطع األثرٌة وإجراء الدراسات علٌها ٌعد من عمل :

 الرادار )د( المختبر )جـ( التنقٌب )ب( الحفر )أ(

2 
 ٌتم اختبار الفرضٌة عن طرٌق :

 التواصل )د( المالحظة )جـ( جربةالت )ب( االستنتاج )أ(

3 
 بعد تحلٌل البٌانات ٌقوم الباحث ب :

 تحدٌد المشكلة )د( استخالص النتائج  )جـ( وضع الفرضٌة )ب( المالحظة )أ(

4 
 الخطوة التً تلً وضع الفرضٌة فً حل مشكلة ما :

 ناتتحلٌل البٌا )د( اختبار الفرضٌة )جـ( المالحظة )ب( تحدٌد المشكلة )أ(

5 
 عند دراسة أثر كمٌة الماء على نمو النبات فإن معدل نموه ٌمثل :

 عامل ثابت )د( متغٌر تابع )جـ( متغٌر مستقل )ب( فرضٌة )أ(

6 
 ٌعّد الماء المالح مثاال على :

 مخلوًطا غٌر متجانس )د( مركًبا )جـ( مخلوط متجانس )ب( مادة نقٌة )أ(

7 
 كبر من المذاب فٌه عندما :ٌستطٌع المذٌب إذابة كمٌة أ

 تقل ذائبٌته )د( تزداد كثافته )جـ( ٌسخن المحلول )ب( ٌٌرد المحلول )أ(

8 
 :محلول % من الماء 90% من عصٌر فاكهة و10ٌحتوي على ٌسمى شراب 

 مركز )د( مخفف )جـ( غٌر متجانس )ب( متجانس )أ(

9 
 ٌتم تكرار التجارب العلمٌة بغرض :

 تحدٌد المشكلة )د( تغٌٌر الفرضٌة )جـ( تقلٌل نسبة الخطأ  )ب( تبسٌطها  )أ(

10 
 الٌختلط الزٌت بالماء بسبب :

 كالهما مركبات )د( كالهما جزٌئات )جـ( الماء والزٌت غٌر قطبٌان )ب( الماء قطبً والزٌت غٌر قطبً )أ(

 

 

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

لتعليم بمحافظت ل اإلدارة العامت

 جدة

  مدرست البيان النموذجيت

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول            

 هـ 1441 - 1440  الدراسً لعاما

 

 ناهد بحرو المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثانً متوسط الصف

 ــــــــــومعل المادة

 44إلى ص 11من ص    اسم الطالبة :
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 فً العمود الثانً: دلوالتهازاوجً بٌن المفاهٌم العلمٌة فً العمود األول وم(  11( الى )1فً الفقرات من )                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 الرادارالمستخدم فً مسح موقع أثري مثال على :

 التقنٌة )د( اإلستقصاء )جـ( التجربة )ب( ٌة العلمٌةالعمل )أ(

12 
 عند تصمٌم التجربة ٌجب ان ٌبقى كل شًء كما هو باستثناء :

 الضابط )د( المتغٌر التابع )جـ( المتغٌر المستقل )ب( البٌانات )أ(

13 
 بأنه : الجوي الغالف ٌوصف

 كاشف )د( راسب )جـ( محلول )ب( مشبع )أ(

14 
 ركبات التً التذوب فً الماء ب :تسمى الم

 المشحونة )د( غٌر القطبٌة )جـ( األٌونٌة )ب( القطبٌة )أ(

15 
 اختالف عٌنات من المضاد الحٌوي وتأثٌرها على نمو البكتٌرٌا تمثل :

 عامل ثابت )د( متغٌر تابع )جـ( متغٌر مستقل )ب( فرضٌة )أ(

16 
 ٌعد الشامبو مثاال على :

 مخلوًطا غٌر متجانس )د( مركًبا )جـ( مخلوط متجانس )ب( ةمادة نقٌ )أ(

17 
 عند إذابة مركبات الكلور فً ماء التربة فإن الماء ٌمثل :

 الذائبٌة )د( المذٌب )جـ( المذاب )ب( المحلول )أ(

18 
 تشترك المحالٌل المائٌة فً خاصٌة أن كلها :

 الماء فٌها مذاب )د( ذٌبالماء فٌها م )جـ( مخففة )ب( )أ( عالٌة التركٌز

 مدلوالتها المفاهٌم العلمٌة

 ماٌتم قٌاسه فً التجربه(  أ ) المتغٌر المستقل (1) 

 تبعة لحل مشكلةاإلجراءات الم)ب(  الثابت (2) 

 طرٌقة لفهم العالم من حولنا)جـ(  المتغٌر التابع (3) 

 عبارة البد من اختبارها(  ) د الضابط (4) 

 العامل الذي الٌتغٌر فً التجربة)هـ(   التقنٌة (5) 

 الحصول على المعلومات باستخدام الحواس)و(   العلم (6) 

 )ز( تقنٌة لرؤٌة مكان مطمور الفرضٌة (7 )

 )ح( تقنٌة لتنظٌف القطع األثرٌة  الطرٌقة العلمٌة (8 )

 )ط( تقنٌة لتحلٌل البٌانات المالحظة (9 )

 )ي( معٌار ٌستخدم للمقارنة ( الرادار11)

 )ك(استخدام المعرفة لتصمٌم أدوات جدٌدة ( الحاسوب11)

 )ل( ماٌغٌره الباحث باستمرار 
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 : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 10( إلى )1من)فً الفقرات           

 المحلول هو اإلسم اآلخر للمخلوط غٌر المتجانس . -1

 المذٌب مادة تذوب لتكون محلول . -2

 تحدث عملٌة التبلور بتبرٌد المحلول . -3

 ٌنحصر عمل العلماء داخل المختبرات . -4

 جمع العٌنات هً أول خطوات حل مشكلة علمٌة . -5

 ٌتم استخالص النتائج بعد تحلٌل البٌانات . -6

 تسمى المحالٌل التً ٌكون الماء فٌها مذٌبا محالٌل مائٌة . -7

 مالح مع الصابون .الترسٌب عملٌة فٌزٌائٌة نتٌجة تفاعل األ -8

 ٌن من المركبات النقٌة .ٌعد األكسج -9

 عندما ٌحتوي الجزئ على توزٌع منتظم لإللكترونات ٌوصف بأنه غٌر قطبً . -11

 وضحً مفهوم كل مما ٌلً :

 العنصر -1

 المحلول المركز -2

 المحلول المشبع -3

 علم اآلثار -4

 الذائبٌة -5

  

    

 الفراغ بما ٌناسبه : أكملً 

 .................و.............................. .ٌتكون المحلول من ........... -1

 ب ........................... . استعمال المعرفة العلمٌة للحصول على منتجات وأدوات تعرف -2

 صلب ....................... -مثال على المحلول الفلزي من نوع صلب  -3

 .مثل األكسجٌن وعلى صورة مركب مثل ........................................... قد تكون المادة النقٌة على صورة  -4

 .  تعد المشروبات الغازٌة مثاال على محلول ......................... -5

 ......ٌمكن تسرٌع معدل الذوبان للمادة ب............................أوب...............................أو ب..................... -6

 تسهل فصل مكونات المخلوط................................. . -7
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 حلً األسئلة التالٌة :

 كل مما ٌلً : س/ ما الفرق بٌن 

 المتغٌر التابع                             المتغٌر المستقل                      

 

 

 

 المخلوط                              المادة النقٌة                        

 

  

 

 

 

                       

 : مثال : مثال

 التقنٌة                              العلم                          

 

 

 

 المخلوط غٌر المتجانس                  المخلوط المتجانس                   

 

 

 

 : مثال : مثال

 

 . سلسلً الخطوات المتبعة فً الطرٌقة العلمٌةس/ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 . صممً تجربة توضح كٌف ٌمكنك اختبار نوع الصابون الذي ٌنظف أفضل س/ 

 ...........................................المتغٌر المستقل 

 المتغٌر التابع ...............................................

 .................................................................................الثوابت ......................

 س/ حددي خاصٌة الماء الذي تجعله مذٌبا عاما .

............................................................................................................................ 

 تطٌع سوائل المنظفات إزالة البقع الدهنٌة من المالبس .عللً ذلك .س/ تس

............................................................................................................................ 

 تتكون السبٌكة مع ذكر مثال . وضحً كٌفس/ 

.......................................................................................................................... 

 أرجو لك غالٌتً كل التوفٌق                                                                                

 معلمات العلوم                                                                             
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 : الصحٌحة اإلجابة اختاري( 22الى )( 1فً الفقرات من )       

1 
 ٌستخدم حمض الكبرٌتٌك فً :

  البالستٌكصناعة  )د(  معادلة حموضة المعدة )جـ( تنظٌف األفران )ب( تحدٌد خطوط المالعب  )أ(

2 
 مض :ٌحتوي البرتقال واللٌمون على ح

 )د( الهٌدروكلورٌك  )جـ( السترٌك )ب( الفورمٌك )أ( الخلٌك

3 
 ٌكون للمحالٌل : 14الرقم الهٌدروجٌنً 

 )د( األعلى حمضٌة )جـ( األعلى قاعدٌة )ب( الحمضٌة )أ( القاعدٌة

4 
 ٌستخدم فً صناعة الصابون وتسلٌك المجاري والمغاسل هٌدروكسٌد :

 )د( األلمنٌوم )جـ( البوتاسٌوم ٌوم)ب( الصود )أ( المغنٌسٌوم

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

لتعليم بمحافظت ل اإلدارة العامت

 جدة

  مدرست البيان النموذجيت

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول            

 هـ 1441 - 1444  الدراسً لعاما

 

 ناهد بحرو المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثانً متوسط الصف

 ــــــــــومعل المادة

 98ص إلى 48ص من    اسم الطالبة:

5 
 ٌتكون الملح من تفاعل :

 )د( الهٌروكسٌد مع الصودٌوم )جـ( الحمض مع القاعدة  )ب( القاعدة مع الماء  )أ( الحمض مع الماء 

6 
 تباع الشمس ٌعطً لوًنا أزرًقا مع :

 )د( األمالح )جـ( الكواشف )ب( القواعد )أ( األحماض

7 
 دث لحمض معدتك عندما تبتلعً قرص مضاد للحموضة ؟ما الذي ٌح

 )د( ٌتعادل )جـ( ٌخفف تركٌزه )ب( ٌزداد تركٌزه )أ( ٌصبح أكثر حمضٌة

8 
 أثناء عملٌة التجمد تقوم جسٌمات المادة ب :

 )د( إطالق الطاقة )جـ( زٌادة الحركة )ب( التباعد عن بعضها )أ( امتصاص الطاقة

9 
 : مثل فً تنظٌم ٌتكررمواد  بعض ال تترتب جسٌمات

 )د( الثلج )جـ( الزجاج )ب( المطاط البالستٌك )أ(

14 
 عملٌات تمتص خاللها جسٌمات المادة الطاقة :

 )د( التسامً والتجمد )جـ( االنصهار والتبخر )ب( التكثف واالنصهار )أ( التجمد والغلٌان

11 
 تتمٌز المادة السائلة ب :

 )د( حجم وشكل متغٌرٌن  )جـ( حجم متغٌر وشكل ثابت  )ب( حجم ثابت وشكل متغٌر ن)أ( حجم وشكل ثابتٌ

5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 الخاصٌة المشتركة بٌن الحالتٌن السائلة والصلبة :

 )د( حجم وشكل متغٌرٌن )جـ( شكل ثابت  )ب( حجم ثابت  )أ( حجم وشكل ثابتٌن 

13 
 من العملٌات المتعاكسة :

 )د( انصهار وتسامً )جـ( تكثف وتبخر وتبخر)ب( غلٌان  )أ( تكثف وانصهار

14 

 عند زٌادة طاقة الجسم الحرارٌة فإنه :

)أ( تزداد قوى تماسك 

 جزٌئاته

 )د( تتحرك جسٌماته أسرع )جـ( تتحرك جسٌماته أبطأ )ب( تزداد كتلته

15 
 ٌفسر طفو إبرة على سطح الماء  خاصٌة :

 )د( التسامً  تبلور)جـ( ال )ب( التوتر السطحً )أ( اللزوجة

16 
 تتمٌز جزٌئات المادة الغازٌة بأنها:

 )د( متقاربة من بعضها )جـ( متباعدة عن بعضها نوعا ما )ب( بطٌئة الحركة  )أ( سرٌعة الحركة

17 
 قٌمة الرقم الهٌدروجٌنً للماء النقً :

 7)د( أقل من  01ال 8)جـ( بٌن ال  7)ب(  6و3)أ( بٌن ال

18 

 السوائل عند : تزداد لزوجة

)ب( ضعف قوى التجاذب بٌن  )أ( انخفاض درجة الحرارة

 جسٌمات السائل

 )د( ثبوت درجة الحرارة )جـ( ارتفاع درجة الحرارة

19 

 من مواصفات الزجاج:

)أ( جسٌماته مرتبة فً تنظٌم 

 متكرر

 )د( ٌعتبر مادة بلورٌة )جـ( جسٌماته مرتبة عشوائٌا )ب( ٌنتمً للقواعد

24 
 :عند بالون فً محصور غاز ضغط ٌزداد

 )د( زٌادة االرتفاع )جـ( نقصان الحجم )ب( زٌادة الحجم )أ( انخفاض درجة الحرارة

21 
 ٌطفو الجسم على سطح سائل إذا كانت قوة الطفو المؤثرة علٌه :

 تساوي صفرا )د( تساوي وزن الجسم )جـ( أقل من وزن الجسم )ب( أكبر من وزن الجسم  )أ(

22 
 قوة الطفو المؤثرة فً جسم تساوي وزن المائع المزاح تطبٌق لمبدا :

 التوتر السطحً )د( اللزوجة )جـ( ارخمٌدس )ب( باسكال  )أ(
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  :فً العمود الثانً  دلوالتهازاوجً بٌن المفاهٌم العلمٌة فً العمود األول وم( 14( الى )1فً الفقرات من )                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 8) إلى( 1)من الفقرات فً            

 .الحمضٌة المحالٌل عن للكشف التذوق حاسة تستخدم -1

 . ٌعد الدم محلوال قاعدٌا -2

 . الحجم على الكتلة بقسمة الكثافة تحسب -3

 . األلماس ٌعد من المواد الصلبة البلورٌة -4

 .ٌستقر الغاز فً قاع اإلناء الذي ٌوضع فٌه  -5

 .. األبرد الجسم إلى األسخن الجسم من الحرارٌة الطاقة تنتقل -6

 . ة التوتر السطحًٌتحرك العنكبوت على سطح الماء بسبب خاصٌ -7

 ..جدا العالٌة الحرارة درجات عند تحدث التً المادة حاالت من البالزما -8

 

 الفراغ بما ٌناسبه : أكملً 

 لٌس له شكل أو حجم ثابت .......................... من خصائص -1

 . ........................ ٌتحول السائل إلى غاز خالل عملٌة تسمى  -2

 . ......................  المؤثرة فً جسم تساوي طفوالقوة  -3

 .  ......................... وحدة قٌاس الضغط هً  -4

 . .......................و.........................تفاعل حمض مع قاعدة ٌنتج  -5

 . و................................................................و ............................... من خصائص األحماض -6

 ... و...............................................................و..................................من خصائص القواعد  -7

 ........................................ ٌسمى مقٌاس حمضٌة أو قاعدٌة المحلول ب  -8

 

 

 المدلوالت اهٌم العلمٌةالمف

 مقاومة السائل للجرٌان .(  أ ) الحمض (0)

 ذات حجم وشكل ثابتٌن .)ب(  القاعدة (2)

 تحول من الحالة السائلة إلى الغازٌة .)جـ(  التعادل (3)

 ٌكون أٌونات الهٌدرونٌوم عند ذوبانه فً الماء.(  ) د الكاشف (4)

 ر متوازنة تؤثر فً جسٌمات سطح السائل .قوى غٌ)هـ(   الرقم الهٌدروجٌنً (5)

 تحول من الحالة الجامدة إلى السائلة .)و(   البالزما (6)

 تأخذ شكل وحجم المكان الذي توضع فٌه . )ز( المادة الجامدة (7)

  تحول من الحالة الصلبة إلى الغازٌة . )ح( المادة السائلة (8)

 عندما ٌتفاعل مع الحمض .مركب ٌتغٌر لونه  )ط( المادة الغازٌة (9)

 تحدث عند درجات الحرارة العالٌة جدا . )ي( اللزوجة  (01)

 تفاعل حمض مع قاعدة . )ك( التوتر السطحً ( 00)

 مقٌاس لحمضٌة أو قاعدٌة المحلول .)ل(  ( التسام02ً)

 تطلق أٌونات الهٌدروكسٌد فً الماء .( م) ( التكثف03)

 حجمها ثابت وشكلها متغٌر . (ن) (  التبخر04)

 تحول من الحالة الغازٌة إلى السائلة .( س) 
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 حلً األسئلة التالٌة :                      

 عللً ماٌلً :س/ 

 .العلبة تماما تتهشمبعد سحب الهواء من علبة معدنٌة فارغة وإغالقها باحكام 

............................................................................................................................ 

 تفرقع بعض البالونات عندما تترك مدة طوٌلة فً مكان مشمس .

............................................................................................................................ 

 ؟ بتناول دواء قاعدي ٌنصح األطباء من ٌشكو حموضة بالمعدة

............................................................................................................................ 

 س/ اكتبً مبدأ كل من :

 ............................................................................................................................ باسكال :

 

 .........................................................................................................................أرخمٌدس: 

 

 س/ صفً ماٌحدث للضغط عند زٌادة القوة المؤثرة فً مساحة معٌنة .

............................................................................................................................ 

 . صفً كٌف ٌتغٌر الضغط الجوي بتغٌر االرتفاعس/ 

............................................................................................................................ 

 ؟ 2م2حة مقدارها انٌوتن فً مس 6لذي ٌنشأ عن تأثٌر قوة س/ ما الضغط ا

............................................................................................................................ 

 . المصنع أرضٌة فسري كٌف ٌمكن لشركة تستخدم حمضا قوٌا أن تعالج انسكابه علىس/ 

............................................................................................................................ 

 ا تستنتجً عن قوة الدفع المؤثرة فً هذا الجسم ؟ذس/ جسم ٌطفو على سطح ماء ما

............................................................................................................................ 

 هل تطفو فوق الماء ؟ 3سم 7جرام وحجمها  102س/ عٌنة من الزئبق كتلتها 

........................................................................................................................ 

 صنفً المواد التالٌة إلى أحماض وقواعد تبعا لرقمها الهٌدروجٌنً : س/

 

 ............................ .    pH 4.5 الطماطم   

 

 .............................  pH  14مبٌض الغسٌل 

 

 غالٌتً كل التوفٌق رجو لكأ                                                                                

 معلمات العلوم                                                                             
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 : الصحٌحالبدٌل  ( اختاري42( الى ) 1فً الفقرات من )    

1 
 عوامل الطاقة الحركٌة متعددة منها :

 موضع الجسم  )د( حجم الجسم )جـ( كتلة الجسم  )ب( االرتفاع عن سطح األرض )أ(

2  
 كتاب مستقر على طاولة ٌمتلك طاقة :

 كهربٌة  )د( وضع )جـ( إشعاعٌة  )ب( حرارٌة ()أ

3 
 تتحول الطاقة الكٌمٌائٌة إلى حرارٌة  فً :

 انشطار نوى الذرات )د( إشعال مصباح )جـ( حرق الغذاء )ب( سقوط كرة )أ(

4 
 : هو نص قانون ولكن تتحول من شكل ألخر التستحدث والتفنى

 الكثافة )د( حفظ الطاقة  )جـ( أرخمٌدس )ب( باسكال  )أ(

5 
 ٌعتمد المولد الكهربً فً عمله على تحول الطاقة من :

 )د( كهربٌة إلى حرارٌة )جـ( حركٌة إلى كهربٌة )ب( إشعاعٌة إلى كهربٌة )أ( حرارٌة إلى إشعاعٌة

6 
 المتحركة بالطاقة : الكرةتسمى طاقة 

 الوضعٌة)د(  الذرٌة )جـ(  الكامنة )ب(  الحركٌة)أ( 

7 
 ً العضالت تحوالت للطاقة من :تحدث ف

 كٌمٌائٌة إلى حركٌة )د( حرارٌة إلى حركٌة )جـ( إلى كهربٌة  حركٌة )ب( حركٌة إلى طاقة وضع )أ(

8 
 :هو وعاء دموي ٌحمل األكسجٌن عائدا للقلب 

 )د( شرٌان رئوي )جـ( ورٌد رئوي )ب( شرٌان كلوي )أ( ورٌد كلوي

9 
 كسجٌن والفضالت فً :تحدث عملٌة تبادل الغذاء واأل

 )د( األوعٌة اللمفٌة )جـ( الشعٌرات الدموٌة )ب( األوردة )أ( الشراٌٌن

10 
 مرض ٌصٌب خالٌا الدم البٌضاء :

 السكري )د( اللوكٌمٌا )جـ( األنٌمٌا )ب( الهٌموفٌلٌا )أ(

11 
 الجسم :فً مسؤولة عن الدفاع 

 )د( البالزما )جـ( خالٌا الدم البٌضاء ة)ب( الصفائح الدموٌ )أ( خالٌا الدم الحمراء

11 
 ٌسمى الجزء السائل فً الدم والذي ٌتكون معظمه من ماء :

 الصفائح الدموٌة)د(  البالزما)جـ(  اللمف)ب(  الهٌموجلوبٌن)أ( 

 

 انًًهكت انؼشبٍت انسؼىدٌت

 وصاسة انتؼهٍى

هتؼهٍى بًحافظت ن اإلداسة انؼايت

 جذة

  يذسست انبٍاٌ انًُىرجٍت

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول            

 هـ 1111 - 1114  الدراسً لعاما

 

 ناهد بحرو المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثانً متوسط الصف

 ــــــــــومعل المادة

 193ص إلى 98ص من    اسم الطالبة:
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11 
 البالزما مسؤولة عن :

 محاربة الجراثٌم )د( تجلط الدم )جـ( نقل الغذاء )ب( نقل األكسجٌن )أ(

14 
 تمتاز بجدرانها السمٌكة المرنة :

 األوعٌة الدموٌة )د( الشعٌرات الدموٌة )جـ( الشراٌٌن )ب( األوردة )أ(

15 
 ٌنتقل عن طرٌق التالمس مع األشخاص المصابٌن به مرض :

 فقر الدم )د( الرشح )جـ( السرطان )ب( السكري )أ(

16 
 ٌكون ضغط الدم أكبر ماٌمكن :

 )د( األوعٌة اللمفٌة )جـ( الشعٌرات الدموٌة )ب( األوردة )أ( الشراٌٌن

17 
 :هً تشكل وسادة ٌرتكز علٌها أعضاؤك الداخلٌة 

 )د( األمالح المعدنٌة )جـ( الدهون )ب( الكربوهٌدرات  )أ(  البروتٌنات

18 
 عضو ملحق بالقناة الهضمٌة :

 )د( األمعاء الدقٌقة )جـ( الكبد )ب( المعدة )أ( الفم

19 
 : المجرى التنفسًمنع الطعام أو السوائل من دخول ٌ

 الحنجرة)د(  لسان المزمار )جـ( القصٌبة الهوائٌة)ب(  الحوٌصالت الهوائٌة)أ( 

20 
 المادة الموجودة فً دخان السجائر وهوالمساهم األكبر فً سرطان الرئة هً :

 روجٌنالنٌت)د(  األكسجٌن )جـ( النٌكوتٌن)ب(  الهٌدروجٌن)أ( 

21 
 تراكٌب تحدث بٌنها وبٌن الشعٌرات الدموٌة عملٌة تبادل الغازات هً :

 )د( الحوٌصالت الهوائٌة )جـ( الشعٌبات الهوائٌة )ب(  الشعبتان الهوائٌتان )أ( القصبتان الهوائٌتان  

22 
 :ٌسبب األمراض المعدٌة

 خلوقات الحٌةالم )د( التحسس )جـ( المواد الكٌمٌائٌة )ب( الوراثة )أ(

23 
 أي األمراض التالٌة سببه فٌروس ٌهاجم خالٌا الدم البٌضاء ؟

 شلل األطفال)د(  الحصبة)جـ(  اإلنفلونزا)ب(  األٌدز)أ( 

24 
 أي األمراض التالٌة ٌسببها التدخٌن ؟

 اإلنفلونزا)د(  سرطان الرئة)جـ(  التهاب المثانة)ب(  السكري )أ( 
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 فً العمود الثانً :تٌجة( )النفً العمود األول و )السبب(زاوجً بٌن ( 81 ( الى )1فً الفقرات من )          

 

 كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 10) إلى( 1)من الفقرات فً
  : خاطئة العبارة

 طالت اإلشؼاع هً انطالت انتً ٌحًهها انضىء . -1

 . حشاسٌتػُذ حشق انغزاء فً انجسى تتحىل انطالت انكًٍٍائٍت إنى طالت  -2

 اإلَضًٌاث َىع يٍ انذهىٌ ٌسشع انتفاػالث انكًٍٍائٍت . -3

 يٍ خصائص انخالٌا انسشطاٍَت أَها تُتشش فً انجسى . -4

 .انبستشة هً تسخٍٍ انسائم نذسجت حشاسة يؼٍُت  -5

 يًاسست انتًاسٌٍ انشٌاضٍت أحذ أسباب انىلاٌت يٍ يشض استفاع ضغظ انذو .  -6

 .انًاَح انؼاو   O  ٌطهك ػهى انشخص انزي فصٍهت ديه -7

 انخًالث اَثُاءاث إصبؼٍت تضٌذ يساحت سطح األيؼاء انذلٍمت . -8

 انًُاػت انطبٍؼٍت هً أٌ ٌصُغ انجسى يىنذاث انضذ . -9

 انهًٍىجهىبٍٍ يادة كًٍٍائٍت تىجذ فً كشٌاث انذو انحًشاء . -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتٌجة سببال

 ) أ(  ٌؤدي إلى مرض نزف الدم ) الهٌموفٌلٌا ( . تحول الطاقة من شكل ألخر (1)

 )ب( ٌؤدي إلى مرض سرطان الرئة .  ( وزن الجسم أكبر من قوة الطفو المؤثرة علٌه2)

 )جـ( ٌؤدي إلى معادلة الحمض الزائد فً المعدة . الضغط الجوي فً المرتفعاتٌقل ( 3)

 ) د(  ٌؤدي إلى صنع فٌتامٌن ك ونوعٌن من فٌتامٌن ب . دم من أحد عوامل التجلط( خلو ال4)

 )هـ( ٌؤدي إلى استخدامها فً بعض البطارٌات ( تحرٌك التوربٌنات 5)

 )و( ٌؤدي إلى حفظ الطاقة . ( وجود بكتٌرٌا فً األمعاء الغلٌظة 6)

 سطح الماء .)ز( ٌؤدي إلى استقرار العنكبوت على  ( تصلب الشراٌٌن 7)

 )ح( ٌؤدي إلى ترشٌح الدم . ( التوتر السطحً للسائل 8)

 مرض فقر الدم ) األنٌمٌا ( )ط( تؤدي إلى ( كمٌات كبٌرة من كرٌات دم بٌضاء غٌر مكتملة النمو  9)

 )ي( ٌؤدي إلى انغمار الجسم . ( تنفس القطران الناتج عن التدخٌن 11)

 )ك( ٌؤدي إلى زٌادة كمٌة الغذاء الممتصة . ء ( انتقال الفٌروسات عبر الهوا11)

 )ل( تؤدي إلى مرض سرطان الدم ) اللوكٌمٌا ( ( وجود الخمالت فً األمعاء الدقٌقة12)

 )م ( ٌؤدي إلى الوقاٌة من األمراض . ( تناول الغذاء الذي ٌحوي بروتٌنات 13)

 إلى طنٌن فً األذنٌن عند السفر بالطائرة . )ن( ٌؤدي ( إحاطة الشعٌرات الدموٌة بالحوٌصالت الهوائٌة 14)

 )س( ٌؤدي إلى مرض ارتفاع ضغط الدم . ( ُنصح الطبٌب بتناول دواء هٌدروكسٌد المغنٌسٌوم15)

 )ع ( ٌؤدي إلى النمو وتعوٌض الخالٌا التالفة . ( حمٌات غذائٌة تفتقر لعنصر الحدٌد 16)

 )ف(  ٌؤدي إلى تشغٌل المولد الكهربً . ( األحماض موصلة للكهرباء17)

 )ص( ٌؤدي إلى تبادل األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون بٌنهما .   ( وجود ملٌون وحدة كلوٌة ) النفرون ( فً كل كلٌة  18)

 )ق( ٌؤدي إلى أمراض معدٌة . 
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 الفراغ بما ٌناسبه : كملً أ

   . ......................................تٌرٌا الضارة فٌه ٌسمى تسخٌن سائل لقتل البك -1

 ...............................  الطاقة النووٌة هً الطاقة المختزنة فً  -2

 . .......................................تسمى وحدات الترشٌح فً الكلٌة ب  -3

 . ....................................... الرئة ب تسمى األكٌاس ذات الجدر الرقٌقة الموجودة فً  -4

 . .................................و  ................................ من أمراض الجهاز التنفسً  -5

 . .................................أو ...............................تنتقل األمراض المعدٌة عن طرٌق  -6

 

 لً األسئلة التالٌة :ح 

 / وضحً العالقة بٌن المصطلحات التالٌة : 1س

 .......................................................................................... المولد الكهربً - التوربٌن

 ............................................................................... تحوالت الطاقة  -قانون حفظ الطاقة 

 

 أن ٌتبرع بالدم لمن ٌمكنه التبرع :   AB / أراد شخص فصٌلة دمه2س

............................................................................................................................ 

 

 :/ ما الفرق بٌن  كل مما ٌلً 3س

                                     األوردة                                 الشراٌٌن                         

 

 

 

 الهضم الكٌمٌائً                           الهضم المٌكانٌكً                    

 

 

 

 

 وظٌفة كل من :/ اكتبً 4س                    

 . ...................................................................................................... : الحمراء كرٌات الدم

 ................ .......................................................................................... الصفائح الدموٌة :

 ... ................................................................................................................... : البروتٌنات

 ..................................................................................................................... .:  الكربوهٌدرات

 ................................................................................................................... . فٌتامٌنات :ال

 : ................................................................................................................... . الكلٌة
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 / عللً ماٌلً :5س

 . وجود أهمٌة كبٌرة للبكتٌرٌا التً تعٌش فً األمعاء الغلٌظة -أ

............................................................................................................................ 

 . ٌصنف السكري فً األمراض غٌر المعدٌة -ب 

............................................................................................................................ 

 ٌجب فحص فصائل الدم قبل عملٌات نقل الدم . -ج 

............................................................................................................................ 

 

 . كافة البٌاناتالبولً اإلخراجً موضحة على الرسم  ارسمً الجهاز / 6س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسمً الجهاز  التنفسً موضحة على الرسم كافة البٌانات . /7س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌقأرجو لكن التوف                                                         

 معلمات العلوم                                                         
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