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 علوم الحياةاألولى: التعليمية الوحدة 
 جابة بشػ أسئمة الجياز الييكميإ

 السقابل ليا:في السخبع ( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 
       أحج العغام التالية يشتسي لمييكل الظخفي:  -1

  لتخقؾةا       الجسجسة                          الفقخات                الزمؾع             
   ثالثة باألصابع إلى نسط العغام:تشتسي العغام ال -2

 غيخ السشتغسة      السدظحة                          الظؾيمة                 القريخة             
  أحج العغام التالية يشتسي لمعغام السدظحة:  -3

 األرجل      الكتف                          الفقخات                 األذرع           
 :الشديج القؾي السخن الحي يكؾن األذن وطخف األنف ىؾ -4

 السفرل       الؾتخ                            الخباط      الغزخوف      
  التقاء عغستيؽ أو أكثخ:  مؾقع -5

 الغزخوف      األوتار                          السفرل               األربظة        
  يشتسي الخسغ والكاحل إلى السفرل: -6

 الكخة والحق      السحؾري                       الخزي               االندالقي          
  بحخكة واسعة لألمام أو الخمف ىؾ:  حالسفرل الحي يدس-7

 الكخة والحق      السحؾري                      الخزي               االندالقي          
 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 

 ( ------)              عغسة. 602يبمغ عجد العغام في جدؼ اإلندان حؾالي -1
 ( ------)                      داخمي.كل بعض القذخيات والحذخات ىي تستمػ-2
                      ( ------)            والكتف.لحؾض والتخقؾة الييكل الظخفي مؽ عغام ا يتكؾن -3
 (------)                      السحؾري.مؽ الييكل  العسؾد الفقاري جدء يعتبخ-4
 (------)              السشتغسة.لعغام غيخ الزمؾع وعغؼ الرجر إلى ا تشتسي-5
 (------)                                      ام.لمعغالبخوتيؽ السخونة  يكدب-6
 (------)                   االندان.ة في جدؼ عغسة الفخح أطؾل عغس تعتبخ-7
 (------)             مجمج.غؼ الظؾيل عمى عغؼ الظخفان الكخويان لمع يحتؾي -8
 (------)                         سخ.االحيحتؾي العغؼ االسفشجي عمى الشخاع -9

 (------)           االندان مفرال مع عغؼ آخخ.  يكؾن كل عغؼ في جدؼ –10
 (------)              ب الجياز الييكمي.          العغام واالربظة أغم تكؾن -11
 (------)           خ مجى لمحخكة في الكتف.   السفرل السحؾري بأكب يدسح-12
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 : ( أ ام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أم
 الخقؼ ( أ ) السجسؾعة (ب )  السجسؾعة

 الفقخات -1
 الزمؾع -2
 االرجل -3

   . عغام غيخ مشتغسة الذكل -
   مدظحة.عغام  -

  (-- ) 
  (-- ) 

 االوتار -1
 االربظة -2
 السفاصل -3

   تتسجد.أندجة ضامة مخنة يسكؽ أن تشذج أو  -
   بالعغام.أندجة ضامة تخبط العزالت  -

   (-- ) 
  (-- ) 

 االندالقي -1
 الخزي  -2
 السحؾري  -3

   الكاحل.السفرل الستحخك الحي يشتسي لو  -
   السخفق.السفرل الستحخك الحي يشتسي لو  -

   (-- ) 
  (-- ) 

 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع: الدؤال
 3س17ص .تتكؾن العغام مؽ البخوتيؽ والسعادن -1
  - ---------------------------------------- 
 
 9س17الداق الظؾيمة لمعغؼ مؽ عغؼ مجمج . ص يتكؾن -2
  - ---------------------------------------- 
 
 13س17ص بالداق.قشؾات ىافخس التي تجخي  أىسية-3
  - ---------------------------------------- 
 
 22س18األقخاص الغزخوفية بيؽ الفقخات . ص وجؾد -4
  - ---------------------------------------- 
 
 19الكيذ الداللي في مفرل الخكبة . ص أىسية-5
  - ---------------------------------------- 
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 سجسؾعة مع ذكخ الدبب:ميشتسي لي ال ممسا ي الخامذ: أيالدؤال 
 

  الزمؾع     -الكتف   -الجسجسة    -الفقخات   -1
 ----------------------------------------  :ىؾ  فمالسخت

 ------------------------والباقي مؽ:  ---------------- مؽ.ألنو  الدبب
  
 
  الزمؾع     -األرجل    -التخقؾة    -األذرع   -2 

 ----------------------------------------  :ىؾ  فمالسخت
 ------------------------والباقي مؽ:  ---------------- مؽ.ألنو  الدبب

 
  الكتف     -الزمؾع    -عغؼ الرجر    -  باألصابعالعغام الثالثة  -3

 ----------------------------------------  :ىؾ  فمالسخت
 ------------------------والباقي مؽ:  ---------------- مؽ.ألنو  الدبب

 
 ة ::  ماذا تتؾقع أن يحجث في الحاالت التالي دادسالدؤال ال

  عشجما يحتاج الجدؼ إلى السعادن -1
---------------------------------------- 

  إذا لؼ تغظى بعض العغام بالغزاريف ؟    -2
---------------------------------------- 

  عشجما تتخسب مخكبات الكالديؾم في الغزخوف ؟    -3
---------------------------------------- 
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 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الدابع:الدؤال 
 وجو السقارنة  الفقاريات    الحذخات

 نؾع الييكل -----------------------  ----------------------
 وجو السقارنة الفقخات الجسجسة

 نسط العغام -----------------------  ----------------------
 وجو السقارنة  الشخاع االصفخ   الشخاع االحسخ

 االىسية -----------------------  ----------------------
 وجو السقارنة ساق العغؼ الظؾيل   الظخفان الكخويان

 نؾع العغؼ -----------------------  ----------------------
 وجو السقارنة  الخقبة   الخكبة

 نؾع السفرل -----------------------  ----------------------
 

  السظمؾب: ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  الثامؽ:الدؤال 
 ------------يغظي ساق العغؼ الظؾيل غذاء يدسى  -1
 ----------يتكؾن الظخفان الكخويان مؽ عغؼ  -2

 ----------ويحتؾي عمى       
 ----------يتؼ تخديؽ الجىؾن في  -3
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 بشػ أسئمة الجياز العزميإجابة 

 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 
  يعتبخ مرجر القؾة التي تقف خمف الجياز الييكمي:  -1

  الغزخوف                           الجياز العزمي                         الجياز العربي                  الجمج                 
  العزمة التي تحجث الحخكة عشج السفاصل ىي: -2

 الميفة العزمية                          العزمة الييكمية                           العزمة القمبية                 العزمة السداء     
 

 
 :لمعبارة غيخ الرحيحة عمسيا( وكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 

  ( ------------)                                                   جياز.يسكؽ اعتبار العزمة -1
                                 (  ------------)                                   السخظظة. تدسى العزمة الييكمية بالعزمة -2
                 (  ------------)                     القمب.بعض الشاس لجييؼ القجرة عمى ابظاء أو اسخاع دقات -3
 ( ------------)        العرب. لؼ تتدمؼ رسالة كيخبائية مؽ  إذاال تدتظيع العزمة أن تشقبض -4

 : ( أ مام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أ
 الخقؼ ( أ ) السجسؾعة (ب )  السجسؾعة

         االول-1
         الثاني-2
 الثالث-3

 :خفض ورفع رأسػ يذغل رافعة مؽ الشؾععشج  -
 :الشؾعمؽ  الؾقؾف عمى أطخاف األصابع يحخك رافعة -

 (- ) 
 (- ) 

 
 :)أذكخ الدبب العمسي( سميساي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع:الدؤال 

   السفاصل.العزمة الييكمية الحخكة عشج  تحجث -2
  - ------------------------------------ 
 
   السقمسة.تدسى العزمة الييكمية بالعزمة السخظظة أو  -3
   - ------------------------------------ 
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 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا ملسا يعمل تابع الدؤال الخابع: 
   نائؼ.العزالت السمداء تجعل أعزاءك الجاخمية تعسل باستسخار حتى وأنت -4
  - --------------------------------------- 

   عادية.العزمة القمبية عزمة غيخ -5
  --------------------------------------- 
   أزواج.العزالت تعسل في -6

--------------------------------------- 
   األول.عشجما تخفع أو تخفض رأسػ فإنػ تدتخجم رافعة مؽ الشؾع -7
 - --------------------------------------- 

   الثاني.الؾقؾف عمى أطخاف األصابع يحخك رافعة مؽ الشؾع -8
----------------------------------------- 

 
   الثالث.عشجما تدتخجم ذراعػ لتذخب شيئا فأنت تذغل رافعة مؽ الشؾع -9

--------------------------------------- 
 

 الدبب:أي مسا يمي ال يشتسي لمسجسؾعة مع ذكخ  الخامذ:الدؤال 
  الفخح. –القمب  –االوعية الجمؾية  –ججار السعجة         

 --------------------------------------- :ىؾالسختمف 
 --------------------والباقي:  --------------------الدبب

 
  الدؤال الدادس : ماذا تتؾقع أن يحجث في كل مؽ الحاالت التالية:

  عشج عجم وجؾد الجياز العزمي 
--------------------------------------- 

  
 
 
 

 أسئمة الجمج إجابة بشػ
 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 

  ليؼ جمج لؾنو: الكاروتيؽ ؽ لجييؼ صبغو السيالنيؽ و ياالشخاص الح-1
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 قخنفمي      قاتؼ          يبش      اسؾد      احسخ او اصفخ             
  الظبقة العميا مؽ الجمج تدسى: -2

 القذخة       الكاروتيؽ           األدمة            ةالبذخ      
   الغجد الحي يغيخ تأثيخىا بؾضؾح اثشاء التساريؽ الخياضية ىي الغجد:-3

 اليخمؾنية       الرشؾبخية      لجىشيةا      العخقية      
  الظبقة الدفمى مؽ الجمج تدسى: -4

 القذخة       الكاروتيؽ           األدمة            ةالبذخ      
  البخوتيؽ الحي يؾجج في خاليا الجمج يدسى: -5

 ندؾليؽأ       ميالنيؽ           تيؽ      يخاالك      كاروتيؽ     
  جسيع ما يمي مؽ مكؾنات األدمة ما عجا: -6

     مدام العخق        الغجد العخقية             الغجد الجىشية                 بريمة الذعخ       
  عمى كخاتيؽ ما عجا:  ي جسيع ما يمي يحتؾ -7

 العزالت       القخون        األعافخ              الذعخ       
  بسدام عمى سظح الجمج تدسى:  يتشتي يالت ةنابيب السمتفاأل-8

 بريالت الذعخ           الغجد المعابية         الغجد الجىشية                  الغجد العخقية     
  سائل يحتؾي عمى الساء واالمالح والفزالت وتفخزه غجد في األدمة ىؾ: -9

 المعاب       العخق       الجم        البؾل               
  الجمج مؽ:  يف ةتتكؾن البذخ -10

 طبقات 3       طبقات       4      طبقتان                      طبقات      5     
  البذخة والذعخ عمى عجد كبيخ مؽ الغجد:  ي تحتؾ -11

 المعابية       اليخمؾنية            الجىشية                        العخقية      
   الجمج يدسى: ةندجأكبخ نديج مؽ أ-12

 طالئي       ضام                 يعزم                            عربي       
  الجمج ما عجا:  ةندجأمؽ  يميجسيع ما -13

 ىيكمي       ضام                 يعزم                            عربي       
                                   

 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 
 ( -------)                                                                 الجمج.واالعافخ جدأن مؽ  الذعخ-1
 (-------)                                                 .وكاروتيؽيتكؾن الذعخ واالعافخ مؽ خاليا ميتو -2
 ( -------)                                                  العزمينديج مؽ اندجو الجمج ىؾ الشديج  أكبخ-3 



 م 8102-8102الدراسي األول  الفصل-تاسع ال أسئلة الصف بنك-اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة المتوسطة -العام للعلوم  يالفنالتوجيه -وزارة التربية 

9 
 

 ( -------)                                                             . البذخةاقل سسكا مؽ  األدمة -4
 (-------)                                                 .تتكؾن مؽ طبقتان رئيديتان  البذخةطبقو  -5
 (-------)                                                 .الذعختؤدى الى حؾيرالت  الجىشية الغجد-6
 ( -------)                                     . اطخاف االصابع المدان فيتتخكد مدتقبالت المسذ  -7 
 ( -------)                                            .الجمج.  في بالتداوي  الحديةالسدتقبالت  تتؾزع-8 
 (-------)                                                      .وصالبويعظى االعافخ قؾه  الكاروتيؽ-9

 (-------)                                    .ميالنيؽليذ لجبيؼ  القخنفمية البذخةاصحاب  االشخاص-10
 ( -------)                                . العخقيةيحتؾى جمج الخاس والؾجو عمى اكبخ عجد مؽ الغجد -11
 (-------)                                                   .الذعخالى بريالت  الجىشيةتؤدى الغجد -12
 ( -------)                                                                  .الجدؼاجيده  أكبخ الجمج-13
 (-------)                                                     .ميتوخالياىا  األدمةالعميا مؽ  الظبقو-14

 ( -------)                                             .الجدؼ حخارةيداعج عمى تشغيؼ درجو  التعخق -15 
 (-------)                                        .السيالنيؽبيؽ لؾن الجمج وندبو  عكدية عالقة تؾجج-16

 (-------)                        .االخخيؽمؽ  أكثخالحسخاء لجييؼ كيخاتيؽ  البذخةاصحاب  االشخاص-17 
 : ( أ الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )

 الخقؼ (أ  )السجسؾعة  ب ( )السجسؾعة 
 الجىشية-1
 العخقية-2
 المعابية-3

   الجمج.الغجد السدئؾلة عؽ السحافغة عمى رطؾبة    -
  الدائجة. الغجد السدئؾلة عؽ تخمص الجدؼ مؽ الساء واالمالح  -

  (-- ) 
  (-- ) 

 البذخة -1
 القذخة -2
 األدمة -3

  الجمج. االقل سسكا مؽ  لظبقةا -
   الجمج.مؽ  الحية الظبقة -

 (-- ) 
  (-- )  

 الكاروتيؽ -1
 الكيخاتيؽ -2
 السيالنيؽ-3

  االسؾد. السدئؾل عؽ لؾن الجمج  -
  االحسخ. السدئؾل عؽ لؾن الجمج  -

 (-- ) 
  (-- )  

 طبقات 5   –  1
 طبقات 6    -2
 طبقتان      -3

  الجمج. عجد طبقات  -
  البذخة. عجد طبقات  -

 (-- ) 
  (-- )  

 
 )أذكخ الدبب العمسي(:سميسا ي تعميال عمسيا معمل لسا يالدؤال الخابع: 

  الجدؼ. اعزاء  أكبخ الجمج-1
----------------------------------------- 
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  طبقي. لو تخكيب  الجمج-2
----------------------------------------- 

 

  ميتو. العميا مؽ الجمج  الظبقة-3
----------------------------------------- 

 

  الجىشية. الغجد  أىسية-4
----------------------------------------- 

 

 العخقية. الغجد  أىسية-5
----------------------------------------- 

 

  البذخة. الستؾاصل مؽ الخاليا الى طبقو  األمجاد-6
----------------------------------------- 

 

  قخنفميو. االشخاص لجييؼ بذخه  بعج-7
----------------------------------------- 

 

  سؾداء. جشؾب افخيقيا يتستعؾن ببذخه  سكان-8
----------------------------------------- 

 

  واالعافخ. عشج قص الذعخ  باأللؼنذعخ  ال-9
----------------------------------------- 

 

  بالحسى.  اإلصابةاو  الجخي العخق عشج  يدداد-10
----------------------------------------- 

 

  الجدؼ.  حخارةيشغؼ درجو  التعخق -11
 ----------------------------------------- 
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 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الخامذ:الدؤال 
 االدمة البذخة وجو السقارنة

 -------- --------   الدسػ.

 البذخة الجمج السقارنةوجو 

 -------- --------  عجد الظبقات 

 الكخاتيؽ الكاروتيؽ وجو السقارنة

 -------- --------  األىسية 

 الديؾت العخق  وجو السقارنة

 -------- --------  الغجه السدئؾلة 

 المؾن االحسخ المؾن االسؾد وجو السقارنة

 -------- -------- الربغ

 حؾيرالت الذعخ السدام السقارنةوجو 

 -------- --------  مكانيا ص

 اكبخ اندجو الجمج اكبخ اعزاء الجدؼ وجو السقارنة

 -------- -------- االسؼ

 الدفمى لمجمج الظبقة العميا لمجمج الظبقة  وجو السقارنة 

 -------- -------- االسؼ

 ةالبشي ةصحاب البذخ أ ةالقخنفمي ةصحاب البذخ أ   السقارنةوجو 

 -------- -------- الدبب
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 يأتي:مسا  أىسية كالأذكخ  الدادس:الدؤال 
   العخقية: الغجد-1

--------------------------------------------- 
 

  الجىشية:  الغجد-2 
--------------------------------------------- 

 

   الكاروتيؽ:-3
--------------------------------------------- 

 

  الكيخاتيؽ: -4
--------------------------------------------- 

 

  السيالنيؽ: -5
--------------------------------------------- 

 

  العخق: -6
--------------------------------------------- 

 
 التالية:كال مؽ الحاالت  فيماذا يحجث  الدابع:الدؤال 

  الحخارة. درجو  ارتفاع-1
--------------------------------------------- 

 

  الجدؼ بخودة-2
--------------------------------------------- 

 

  الجمج. اصباغ  انعجام-3
--------------------------------------------- 

  الكيخاتيؽ. الجمج مؽ  خمؾ-4
--------------------------------------------- 
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 ثؼ اجب عؽ السظمؾب: التاليةادرس الخسؾمات  الثامؽ:الدؤال 
 
  السقابل يؾضح جدء مؽ الجمج     الخسؼ-1

 -------يذيخ الى  (1) الديؼ
 ------- ةتفتح عمى سظح الجمج بؾاسظ

 -------( يذيخ الى 2) الديؼ-2
 -------افخاز الجىؾن والديؾتوعيفتيا 

 
 
  عشج الشاس البذخةلؾان أ تتجرج-2

 االصباغ:ذلػ يخجع الى نؾعيؽ مؽ  فيالدبب 
 -------يدسى الخئيدي -1

 -------------- البذخةيعظى 
 -------الربغ الحى يعظى المؾن االحسخ يدسى  -2
 -------الربغ لجييؼ بذخه  عجيسي االشخاص-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2  
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 الجياز العربيإجابة بشػ أسئمة 
 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 

   الجيازالجدؼ ىؾ  والتحكؼ في االترالجياز -1
 الجوري               العربي                    العزمي                      الييكمي                      

  ىؾ:الجدؼ  في الخئيديمخكد التحكؼ  -2
 الشخاع السدتظيل      السخيخ      السخ                                الذؾكيالحبل      

  ىؾ: الجدء األسفل مؽ جحع السخ  -3
 جحع السخ      الشخاع السدتظيل      السخيخ                                الذؾكيالحبل      

  استجابة بديظة ألحج السؤثخات:  -4
 العربيالجياز                الذؾكيالحبل                       فعل مشعكذ                حديمدتقبل      

  مؽ السخ و:  السخكدي  العربيالجياز  يتكؾن  -5
 الشخاع السدتظيل      السخيخ                       األعراب                  الذؾكيالحبل      

   السشعكدة يتؼ ضبظيا أو التحكؼ فييا عؽ طخيق: األفعال -6
 الذؾكيالحبل                        جحع السخ      الشخاع السدتظيل                  السخيخ     

  مشظقة: بيؽ الخاليا العربية تدسى  الثغخة-7
 الفجؾة      الفعل السشعكذ                        العزميالتذابػ       العربيالتذابػ      

 عربية: مميارات خمية  12كثخ أالسخ مؽ  يتكؾن -8
 مخكدية      بيشية      حخكية      حدية     

  مؽ الدوائج الذجيخية الى جدؼ الخمية ثؼ الى السحؾر مدتخجما الظاقة:  العربييشتقل الديال -9
 الشؾوية      الذسدية      الكيسيائية      الكيخبائية     

  باألعراب: الجدؼ مؽ بيؽ الفقخات تعخف  جانبيمؽ االعراب عمى  وثالثؾن زوجا  واحج -12
 الذؾكية      الييكمية      العزمية      الجماغية     

 75خاليا: ص واألعراب مؽ والحبل الذؾكييتكؾن السخ -11
 ممداء      ىيكمية      عزمية      عربية     

 76التذابػ: صلمخمية السجاورة عبخ مشظقة  العربيالخمية العربية الظاقة ............... لشقل الديال  تدتخجم-12
 الشؾوية      الذسدية      الكيسيائية      الكيخبائية     

  مؽ السخ ىؾ:  الثانياالكبخ  الجدء-13
 الشخاع السدتظيل      السخيخ      الجماغ      الحبل الذؾكي     

  : الظخفي العربي..................... بالجياز  الذؾكييؾصل الحبل -14
 العزالت      الشخاع السدتظيل      السخيخ      السخ     

  األعراب: جسيع أنحاء الجدؼ عبخ  فيباألعراب السؾجؾدة  الذؾكييترل الحبل -15
 العزمية      الجماغية      الذؾكية      الييكمية     

  بيؽ الخاليا العربية الحدية والحخكية بؾاسظة خاليا عربية:  فيساالدياالت العربية  تشتقل-16
 عزمية      حخكية      حدية      رابظة     
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 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 
   ( ------)              خل الجدؼ و يجعل الجدؼ يدتجيب .يدتقبل السعمؾمات مؽ البيئة و مؽ دا العربيالجياز -1
   ( ------)                                                 .يزبط الحخكات و يحسيػ مؽ األذى  العزميالجياز -2
   ( ------)                  .  الذؾكيترل الى القمب و الخئتيؽ تزبط أفعاليا ذاتيا بؾاسظة الحبل  األعراب التي-3
   ( ------)                                           .كل خمية عربية تدتقبل و تخسل رسائل كيخبائية و كيسيائية -4
   ( ------)                                                               .آالف خمية عربية  10يتكؾن السخ مؽ -5
   ( ------)                                                      لمجدؼ .      الحخكات اإلرادية  فييتحكؼ السخيخ -6
   ( ------)                                    تأتى مؽ أعزاء الحذ .  التيتفدخ الكخة السخية الدياالت العربية -7
   ( ------)                                                .يزبط الشرف األيسؽ لمكخة السخية مقجرتػ عمى الكالم -8
   ( ------)                             .الفشية  االبتكاراتنرف الكخة السخية األيدخ ىؾ مخكد السؾىبة السؾسيقية و -9

   ( ------)                            الدياالت العربية مؽ الشخاع السدتظيل عسميات الجدؼ الالإرادية .  تزبط-10
 : ( أ الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )

 ب ( السجسؾعة ) السجسؾعة ) أ ( الخقؼ

(-- ) 
(-- ) 

 77ص اإلرادية.العسميات  فيجدء مؽ اجداء الجماغ يتحكؼ -
 78ص. الالإراديةالعسميات  فيجدء مؽ اجداء الجماغ يتحكؼ -

 السخية الكخة-1
 الشخاع السدتظيل-2
 الذؾكيالحبل -3

(-- ) 
(--) 

 74صالغيخ.حدمة مؽ األلياف العربية مستجة مؽ قاعجة السخ الى أسفل -
 78ص الذؾكي.تخبط الكخة السخية بالحبل  التيحدمة مؽ األعراب -

 الشخاع السدتظيل-4
 الذؾكيالحبل -5
 جحع السخ-6

(-- ) 
(--) 

 79ص العزالت. وتدبب انقباضالى العزالت  الذؾكيألياف تستج مؽ الحبل -
 79صلسخ.إلى ايخسميا  الحي الذؾكيالياف تحسل السعمؾمات الحدية الى الحبل -

 خاليا عربية حدية-7
 خاليا عربية حخكية-8
 خاليا عربية بيشية-9

 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا ملسا يعمل  الخابع:الدؤال 
   .يلاآلتختمف حخكة جدؼ اإلندان عؽ حخكة اإلندان -1

---------------------------------------- 
 

 .باألغذيةلمسخ  العربييحاط الشديج -2
---------------------------------------- 
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 سجسؾعة مع ذكخ الدبب:مي ال يشتسي لممسا ي الخامذ: أيالدؤال 

 74ص األعراب .  –الجسجسة  – الذؾكيالحبل  –السخ  -1
 ---------------------------------------- السختمف ىؾ :

 --------------------- :والباقي مؽ --------------------------- :الدبب
 

  الشخاع السدتظيل .  –االعراب الذؾكية  –السخيخ  –السخ  -2
 ---------------------------------------- : السختمف ىؾ

 --------------------- :والباقي مؽ --------------------------- :الدبب

  السخظط التالي :       الدادس: اكسلالدؤال 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 مؽ:وعيفة كال  الدابع: اذكخالدؤال 

 الؾعيفة األساسية لمسخ    -1
-------------------------------- 

 وعيفة السخيخ  -2
-------------------------------- 

 وعيفة الشخاع السدتظيل   -3
-------------------------------- 

 
 

 العربيالجياز 

  العربيالجياز 
    -------- 

 الظخفي العربيالجياز 

-------
------ 

 اعراب
------ 

 اعراب
------ 

 -------- السخ

 الكخة
 السخية

------- 
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 وعيفة الكخة السخية  -4
-------------------------------- 
-------------------------------- 

  الذؾكيالحبل  -5
-------------------------------- 

 
 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الثامؽ:الدؤال 

  الشخاع السدتظيل   السخيخ  وجو السقارنة

 -------------------- -------------------- الؾعيفة

  نرف الكخة السخية األيسؽ    نرف الكخة السخية األيدخ  وجو السقارنة

 -------------------- -------------------- الؾعيفة

  تدبب انقباض العزمة    تحسل السعمؾمات الحدية  وجو السقارنة

 -------------------- -------------------- نؾع الخمية العربية

 عربياستقبال السؤثخ وتحؾيمو لديال      العربيتفديخ الديال  وجو السقارنة

 -------------------- -------------------- نؾع الخمية العربية

  
 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  التاسع:الدؤال 

   اجب:أنغخ الى الذكل السجاور ثؼ  اوال :
  -----------امامػ يسثل  الحيالخسؼ  -1
 -----------( يذيخ الى  1الديؼ رقؼ )  -2
 -----------( يذيخ الى 2الديؼ رقؼ )  -3
 -----------( يذيخ الى  3الديؼ رقؼ )  -4
 -----------( يذيخ الى  4الديؼ رقؼ )  -5
 -----------( يذيخ الى 5الديؼ رقؼ )  -6
 

 
 2 

1 

5 

4 3
1 
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 :العربيةثانيا: أنغخ الى الذكل السجاور والحي يبيؽ أنؾاع الخاليا 

 -----------  (:1نؾع الخمية رقؼ )
  -------------------الؾعيفة 

 ----------- (:2رقؼ )نؾع الخمية 
 ------------------ الؾعيفة:

  ----------- (:3نؾع الخمية رقؼ )
 ----------------- الؾعيفة:

 
 
 

   جب :أ ؼالسجاور ثثالثا : أنغخ الى الذكل 
  ( ----) اإلرادية رقؼالحخكات  فييتحكؼ  الحيجدء السخ  -1
  ( ----)  الالإرادية رقؼيزبط العسميات  الحيجدء السخ  -2
 -----------( 4)أىسية الجدء رقؼ  -3
 -----------الى يذيخ  (1)الديؼ رقؼ  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

3 

3 

2 
1 

4 
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 الحؾاسإجابة بشػ أسئمة 
 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 

                  -مقجار الزؾء الحى يجخل العيؽ : فيقخص مدتجيخ ممؾن يتحكؼ  -1
 البؤبؤ                  الذبكية           القدحية              القخنية            

  -الجمج تكتذف : في الحديةالسدتقبالت  -2
 السؾجات الرؾتية              األشعة الزؾئية      الزغط             السحاق               

 االذن .  فيقشؾات تستمئ بدائل و مدتقبالت حخكية  -3
 القشؾات الياللية        السظخقة              القؾقعة              قشاة األذن         

   -: االىتدازاتتخكيب مستمئ بدائل يكؾن األذن الجاخمية تحتؾى عمى نيايات عربية تكتذف  -4
  الدسعيالعرب                 الظبمةالقؾقعة              القشؾات الياللية              

 -العيؽ تكتذف  : فيالسدتقبالت الحدية  -5
 السؾاد الكيسيائية            االىتدازاتاألشعة الزؾئية     السؾجات الرؾتية            

  -األنف و المدان تحذ ب : فيالسدتقبالت الحدية  -6
 السؾاد الكيسيائية          االىتدازاتاألشعة الزؾئية      السؾجات الرؾتية             

  -األذن تدتجيب ل : فيالسدتقبالت الحدية  -7
 السؾاد الكيسيائية           االىتدازاتاألشعة الزؾئية      السؾجات الرؾتية            

 . -السراب ببعج الشغخ ال يدتظيع رؤية االشياء............بؾضؾح :  -8
 القخيبة               البعيجة                الكبيخة                الرغيخة        

   -السراب بقرخ الشغخ ال يدتظيع رؤية االشياء.............بؾضؾح : -9
 الرغيخة        الكبيخة                القخيبة               البعيجة                

   -و تحؾليا الى سياالت عربية : االىتدازاتاألذن عمى نيايات عربية تكتذف  في ...............تحتؾى -12
 القؾقعة                القشؾات الياللية        الريؾان             قشاة األذن              

   -عشجما تكؾن كخة العيؽ طؾيمة ججا تتكؾن الرؾرة  .................  الذبكية :-11      
 عمى          تحت                    خمف                أمام                

   -مقجار الزؾء الحى يجخل العيؽ: فيجدء العيؽ يتحكؼ   -12      
 السذيسية            القدحية                      البؤبؤالذبكية                      

    -المدان تدسى : فيالسدتقبالت الحدية  -13     
 محاقات          البرمة الذسية         بخاعؼ التحوق         حسزيات    

  -تسخ خالليا يدسى : التيتخكيب العيؽ الحى يكدخ األشعة الزؾئية  -14    
 العجسة                الذبكية              القخنية               القدحية           
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  تدسى  األنف فيالسدتقبالت الحدية  - 15
 مشبيات              محاقات        البرمة الذسية         بخاعؼ التحوق          

  اليؾاء  فيمؾاد كيسيائية محسؾلة  -16
 السؾالح           السحقات                الخوائح             السشبيات             

  جدء مؽ األذن يسكؽ اإلندان مؽ السحافغة عمى التؾازن  -17
 القشؾات الياللية        العغيسات الثالثة      الظبمة        القؾقعة                

  مقجمة المدان أكثخ احداس بالظعؼ  -18
 الحامض                الحمؾ              السالح                  السخ          

 
 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 

 
 ( -----)                                        .   الظبيعتدقط الرؾرة أمام الذبكية عشج الذخص -1

 ( -----)       .  بعيج تربح عجسة العيؽ أكثخ تدظحًا لتكؾن صؾرة األشياء   شيءلى إعشج الشغخ -2

 ( -----)                                        .  الدسع .   فياألذن تدتخجم  فيالقشؾات الياللية -3

  ( -----)                  .مدتقبالت الخائحة السختمفة تدتجيب لألنؾاع السختمفة مؽ السؾاد الكيسيائية -4

 ( -----)  .  الدؾائل فيو الجديئات الحائبة أالمدان تدتجيب لجديئات الحالة الدائمة  فيالسدتقبالت الحدية -5

 ( -----)                    .   الجمج .   فيالجمج تؾجج عشج مدتؾيات مختمفة  فيالسدتقبالت الحدية -6

 ( -----)                             .  بيؽ الذؼ و التحوق .    فيساالؾاقع تجسع  فيمعغؼ السحاقات -7

 ( -----)                                .  طبقة السذيسية .   فيالعيؽ تؾجج  فيالسدتقبالت الحدية -8
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 : ( أ الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )
 ب ( السجسؾعة ) السجسؾعة ) أ ( الخقؼ

 (- ) 
 (- ) 

  مؽ الجاخل  وجؾانب العيؽ الخمفيبظانة الجدء  -
 لمعيؽ. الخارجيالغالف الستيؽ األبيض  -

 الرمبة-1
 السذيسية-2
 الذبكية-3

 (- ) 
 (- ) 

  العيؽ. مقجمة  فيطبقة السذيسية  فيفتحة  -
  اآلذن. فيغذاء رقيق مدتجيخ مذجود بإحكام يشقل الرؾت الى العغام الثالثة -

 البؤبؤ-4
 الظبمة-5
 القخنية-6

 (- ) 
 (- ) 

 .يجخل العيؽ الحيمقجار الزؾء  فيقخص مدتجيخ ممؾن يتحكؼ  -
   مقجمة العيؽ فيطبقة السذيسية  فيفتحة  -

 القدحية-7
 اندان العيؽ-8
 القخنية-9

 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع:الدؤال 
   ضبط صؾر االشياء القخيبة يربح اكثخ صعؾبة مع تقجم العسخ؟ -1

--------------------------------------------------------------- 
 
  يشرح السرابؾن بقرخ الشغخ ارتجاء عجسات مقعخة .  -2

--------------------------------------------------------------- 
 

  الدؤال الخامذ: ماذا تتؾقع أن يحجث في كل مؽ الحاالت التالية:
  الذبكية الزؾء .  فيعشجما تمتقط الخاليا الحدية  -1

--------------------------------------------------------------- 
 
  مؽ العيؽ لمسخ .  العربيعشجما يرل الديال  -2

--------------------------------------------------------------- 
 
 اذا كانت كخة العيؽ طؾيمة ججا . -3
 --------------------------------------------------------------- 
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   اذا كانت كخة العيؽ قريخة ججا . -4
--------------------------------------------------------------- 

  
 عشجما تختظؼ السؾجات الرؾتية بظبمة األذن .  -5

--------------------------------------------------------------- 
 

  األذن  فيعشجما تتمف القشؾات الياللية  -6
--------------------------------------------------------------- 

 
   األذن . فيعشجما تتمف الثالث عغام الخقيقة  -7

--------------------------------------------------------------- 
 

  عشجما تتعخص عجسة العيؽ لمتمف .  -8
--------------------------------------------------------------- 

 
 سجسؾعة مع ذكخ الدبب:مي ال يشتسي لممسا ي الدادس: أيالدؤال 

  بخاعؼ التحوق  –العيؽ  –المدان  –األنف  -1
 -------------- . السختمف ىؾ :

 --------------مؽ:  والباقي-------------- ألنو مؽ. الدبب
 

  الحامض .  –المدان  –السخ  –الحمؾ  -2
 -------------- . السختمف ىؾ :

 --------------مؽ:  والباقي-------------- ألنو مؽ. الدبب
 

   الزغط . –األلؼ  –ح  ئالخوا – البخودة -3
 -------------- . السختمف ىؾ :

 --------------مؽ:  والباقي-------------- ألنو مؽ. الدبب
 

   األنف .  –الجسجسة  –األذن  –العيؽ  -4
 -------------- . السختمف ىؾ :

 --------------مؽ:  والباقي-------------- ألنو مؽ. الدبب



 م 8102-8102الدراسي األول  الفصل-تاسع ال أسئلة الصف بنك-اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة المتوسطة -العام للعلوم  يالفنالتوجيه -وزارة التربية 

23 
 

 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  الدابع:الدؤال 
 
  امامػ يسثل العيؽ  الحيالخسؼ  -1

 ---------- ( يذيخ الى . 1الديؼ رقؼ ) 
 ----------( يذيخ الى  4الديؼ رقؼ ) 
  ( --- )ى يحتؾى عمى السدتقبالت الحدية رقؼ حجدء العيؽ ال

  .---------- (  2ىسية الجدء رقؼ ) أ 
 
 
 ----------اإلبرار ىؾ عيؾب  أحجالذكل السقابل يؾضح  -2

 ----------اج اصالح ىحا العيب استخجام يحت   
 
 
 ----------اإلبرار ىؾعيؾب  أحجالسقابل يؾضح  الذكل -3
 ----------ج اصالح ىحا العيب استخجام يحتا  
 
 
 
 
 ----------الىيخ ( يذ 1ؼ رقؼ ) يالد -4

 ----------( يذيخ الى  2ؼ رقؼ ) يالد        
 ----------(  3وعيفة الجدء رقؼ ) 
 -----------------(  4وعيفة الجدء رقؼ ) 

 
 
 
 ---------- ( األكثخ احداس  1 التحوق )مشظقة  -5

 ---------- األكثخ احداس (  2مشظقة التحوق )         
 ----------( األكثخ احداس  3 التحوق )مشظقة         
 ----------( األكثخ احداس  4 مشظقة التحوق )       

2 

3 

4 

1 

3 

4 

2 
1 

1 

2 

3 

4 
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 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الثامؽ:الدؤال 
 الشغخ  بعج  قرخ الشغخ  وجو السقارنة

 ----------- -----------  كخة العيؽ

 خمف الذبكية امام الذبكية مكان تكؾن الرؾرة

 ----------- -----------  ال يدتظيع رؤية

 ----------- -----------  العالج
  المدان       األنف    وجو السقارنة

 ----------- -----------  الحديالسدتقبل 
 األذن العيؽ وجو السقارنة

 ----------- -----------  الحديالسدتقبل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجياز االفخازي إجابة بشػ أسئمة 

 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 
   -يشغؼ كسية الكالديؾم في العغام ىؾ:  ىخمؾن - 1
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      كالديتؾنيؽال                   األستخوجيؽ               الباراثيخمؾن                      الثيخوكديؽ        
 

  الحي يحفد نسؾ بظانة الخحؼ :  اليخمؾن -2
     التدتؾستيخون                   األستخوجيؽ                البخوجدتيخون                 الثيخوكديؽ        

 

   : الغجة التي تقؾم بإفخاز ىخمؾن الشسؾ ىي-3
   لغجة الجرقيةا                  الغجة الشخامية                        خياسلبشكا                   لكغخيتانا       
 

   :يفخز ىخمؾن الثيخوكديؽ في الغجة-4
 الشديج                 ءالغجد الرسا                 اليخمؾن              الغجه الغيخ صساء         

 

  الجدؼ:  فيتمدم عزؾ اخخ  كيسيائيةيشتج مؾاد  الحي العزؾ-5
 الشديج                  ءالغجد الرسا                  اليخمؾن              الغجه الغيخ صساء        

 

   تدسى: الرساء تفخزىا الغجد التي الكيسيائية السؾاد-6
 افخازات                بخوتيشات                    ىخمؾنات                  فيتاميشات               
 

  الظعام فيالشاتج عؽ نقص اليؾد  السخض-7
 الجراق                       ي الدكخ                        العسمقة                       القدامة      

 

  لى:إليخمؾن الشسؾ يسكؽ ان يؤدى  الشخاميةافخاز الغجه  في الخمل-8
   الجراق                    الدكخى                         العسمقة                 السشاعةنقص       

  
 ن يؤدى الىأيسكؽ  الجرقيةليخمؾن السشذط لمغجه  الشخاميةافخاز الغجه  في الخمل-9

     الجراق                        ي الدكخ                       العسمقة                السشاعةنقص        
 

  يدسى:  الجاخميوجياز االفخاز  العربييخبط الجياز  الحي العزؾ-10
 تحت السياد                الغجه التيسؾثية                  الشخاميةالغجه               الديال العربي      
 

  الظعام ىي:مؽ  الظاقةتزبط انظالق  التي ةالغج-11
  الكغخية                       التيسؾثية                  الجرقيةجار                       الجرقية      
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 : ( أ : اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )الثانيالدؤال 
 ب ( السجسؾعة ) السجسؾعة ) أ ( الخقؼ

 (-- ) 
 (-- ) 

    .الجم فيعؽ ضبط مدتؾى الدكخ  السدئؾلةالغجد -
 الجم فيعؽ ضبط مدتؾى الكالديؾم  السدئؾلةالغجد -

 ةالجرقي-1
 البشكخياس-2
 المعابية-3

 (-- ) 
 (-- ) 

   الظارئة. اليخمؾن السدئؾل عؽ مؾاجيو الحاالت -
 اليخمؾن السدئؾل عؽ تحفيد انظالق الجمؾكؾز مؽ الكبج-

 الجمؾكاجؾن -4
 االندؾليؽ-5
 االدريشاليؽ-6

 (-- ) 
 (-- ) 

   :   لىإيؤدى ارتفاع مدتؾى الثيخوكديؽ -
 الشخامية إلى: ةيؤدى ارتفاع مدتؾى ىخمؾن الغج-

 لشذاط الدائجا-7
 الجراق -8
 العسمقة-9

 (-- ) 
 (-- ) 

   :    الجدؼ فيعجد اليخمؾنات -
 :عجد الغجد الرساء-

12- 7 
11-6 
 52مؽ  أكثخ-12

 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الثالث:الدؤال 
 جياز اإلفخاز الجاخمي الجياز العربي وجو السقارنة

 ------------ ------------ العسل ةطخيق
 الغجد التي ليا قشؾات الغجد الرساء وجو السقارنة
 ------------ ------------ امكان إفخازاتي
 الكالديتؾنيؽ الثيخوكديؽ وجو السقارنة

 ------------ ------------ األىسية
 الثيسؾسيؽ االدريشاليؽ وجو السقارنة

 ------------ ------------ الغجه السدئؾلة
 العسمقة الجراق وجو السقارنة

 ------------ ------------ الدبب
 االستخوجيؽ  التدتؾستيخون    وجو السقارنة

 ------------ ------------ األىسية
 الجم فيتشغيؼ الكالديؾم  العغام فيتشغيؼ الكالديؾم  وجو السقارنة
 ------------ ------------ اسؼ اليخمؾن 
 السبيزان  الخريتان  وجو السقارنة
 ------------ ------------ اسؼ اليخمؾن 
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  سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع:الدؤال 
 

  :  الجخي مدابقات  فييبمغ سخعو بعض االشخاص أكبخ مؽ سخعو العجائيؽ  -1
----------------------------------------------------------- 

 

  . الجاخميوجيد االفخاز  العربيتختمف طخيقو عسل الجياز  -2
----------------------------------------------------------- 

 

 .داخل الجدؼجور ىام بيقؾم تحت السياد  -3
 ----------------------------------------------------------- 
 

 

 لمجدؼ . ةكبيخ  أىسيةيخمؾنات لم -4
 ----------------------------------------------------------- 
 

 . بالعسمقةيراب بعض الشاس  -5
 ----------------------------------------------------------- 
 

 . الجرقية ةالغج فييراب بعض الشاس بتزخؼ  -6
 ----------------------------------------------------------- 
 

  .  بالقدامةيراب بعض الشاس  -7
----------------------------------------------------------- 

 

 . الخاجعة التغحية ةأىسي -8
 ----------------------------------------------------------- 
 

  حجوث نذاط زائج عشج بعض االشخاص .  -9
----------------------------------------------------------- 

 

  .  الظارئةالسؾاقف  ةال يدتظيع الذخص مؾاجي الكغخية ةالغج ةزالإعشج  -12
----------------------------------------------------------- 

 

  صساء .  بغجة الجرقية ةتدسي الغج  -11
----------------------------------------------------------- 

 

  الجمؾكاجؾن واالندؾليؽ بتؾافق معا . ىخمؾنيعسل  ةأىسي -12
----------------------------------------------------------- 
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 :غيخ الرحيحة عمسيا ( لمعبارةوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالخامذ: اكتالدؤال 
 ( -----)                                             .  بؾاسظو اليخمؾنات  العربييعسل الجياز    -1
 ( -----)                                         .  بؾاسظو الدياالت   الجاخمييعسل جياز االفخاز   -2
 ( -----)                                        .  اعزاء الجدؼ  في اإفخازاتيالغجد الرساء ترب   -3
 ( -----)                                                      الجم  في اإفخازاتيالغجد الرساء ترب  -4
 ( -----)                                                .   الخقبة في الحشجخةتحت السياد يؾجج امام  -5
 ( -----)                                           .  الجم  فيط مدتؾى الكالديؾم بالكالديتؾنيؽ يز -6
  ( -----)                                                          .   ةثيؾ يستالاالندؾليؽ تفخزه الغجه  -7
 ( -----)                                    الغجد . باقيعمى عسل  السذخفة ةالغج ىي الشخاميةالغجه  -8
 ( -----)     .                                           تفخز الخريتان ىخمؾن البخوجدتخون .     -9

                                     ( -----)                                                   .  يفخز السبيزان اكثخ مؽ ىخمؾن .   -10
 ( -----)                                        .   الظارئةاألدريشاليؽ يداعج عمى مؾاجيو السؾاقف  -11
 ( -----)                                                  .   السشاعةالثيسؾسيؽ  يداعج عمى تقؾيو  -12
 ( -----)                             .           عسل اليخمؾنات .        فيتؾازن  الخاجعة التغحية -13
 ( -----)                                      .  تفخزىا الغجد تدسى فيتاميشات  التي الكيسيائيةالسؾاد  -14
 ( -----)                                      .  الجاخميالجياز الحى يفخز االدريشاليؽ يدسى االفخاز  -15
 ( -----)                                               .   الكغخيةتفخز االدريشاليؽ تدسى  التيالغجه  -16
 ( -----)                                      .  الجم مباشخه  فيالغجد الرساء ليا قشؾات ترب بيا  -17

 : ميكال مسا ي ةأىسي الدادس: أذكخالدؤال 
    الشخاميةالغجه  -1

----------------------------------------------- 

  تحت السياد  -2
----------------------------------------------- 

 
   الخاجعة التغحية -3

----------------------------------------------- 
 

   الجرقية ةالغج -4
----------------------------------------------- 
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   التيسؾثية ةالغج -5
----------------------------------------------- 

 

  الظعام    فياليؾد  -6
----------------------------------------------- 

  
  اليخمؾنات   -7

----------------------------------------------- 

 

  الغجد  -8
----------------------------------------------- 

 

  الجمؾكاجؾن واالندؾليؽ معا    -9
----------------------------------------------- 

 

  ىخمؾن الشسؾ   -12
----------------------------------------------- 

 

  االستخوجيؽ  -11
----------------------------------------------- 

 

   التدتؾستيخون   -12
----------------------------------------------- 

 

 كسل السخظط التالي :أ:  1س  الدابع:الدؤال 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنكرياس يعمل

البنكرياستوقف   

هرمون األنسولين -----  

السكر في الدم -----  

السكر في الدم  -----  

هرمون األنسولين -----  
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  : أكسل الججول التالي : 2س 
 االضظخاب الدبب

 البؾل الدكخي  -----------------------------------
 الجراق -----------------------------------
 الشذاط الدائج -----------------------------------

  التالية:الحاالت  فيماذا يحجث  الثامؽ:الدؤال 
 

 :ىخمؾن الشسؾ في نقص-1
---------------------------------------- 

 :الظعام فياليؾد  نقص-2
---------------------------------------- 

 :افخازات البشكخياس في خمل-3
---------------------------------------- 

  :ىخمؾن الثيخوكديؽ في نقص-4
---------------------------------------- 

 
 

 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  التاسع:الدؤال 
  

 : ااثشان مؽ الغجد ىس الشكل المقابل يوضحأ ( 
 .تشذط عسميو االيض والتي ------------------ -1
  .العغام فيالكالديؾم  ةتشغؼ كسي التيوىى  ------------------ -2

  
 
 
 

   :الجمجمةالمقابل يوضح ما بداخل  الشكل ب(
 
 ------------------ إلى( يشير 1رقم ) السهم-1
 
  ------------------( يفرز 2رقم ) الجزء-2

  

(1) 
(2) 


