
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

       
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ةالوحد

 وزارة التربية
 التوجيه الفني العام للعلوم

 للعلوماللجنة الفنية المشتركة 
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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: 
       99س15صأحج العطام التالية يشتسي لمييكل الصخفي:  -1

  لتخقػةا       الجسجسة                          الفقخات                الزمػع             
 9-16ص ثالثة باألصابع إلى نسط العطام:تشتسي العطام ال -9

 غيخ السشتطسة      السدصحة                          الصػيمة                 القريخة             
 3-16صأحج العطام التالية يشتسي لمعطام السدصحة:  -3

 األرجل      الكتف                          الفقخات                 األذرع           
 4-17س18صالشديج القػي السخن الحي يكػن األذن وشخف األنف ىػ:  -4

 السفرل       الػتخ                            الخباط      الغزخوف      
 5-18س19صالتقاء عطستيغ أو أكثخ:  مػقع -5

 الغزخوف      األوتار                          السفرل               األربصة        
 6-92صيشتسي الخسغ والكاحل إلى السفرل: -6

 الكخة والحق      السحػري                       الخزي               االندالقي          
 7-92صبحخكة واسعة لألمام أو الخمف ىػ:  حالسفرل الحي يدس-7

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

 1-13س15ص    (خصأ  )             عطسة. 629يبمغ عجد العطام في جدع اإلندان حػالي -1
 17س15ص    ) خصأ (                     داخمي.كل بعس القذخيات والحذخات ىي تستمظ-9
                       99س15ص(   صحيحة )           والكتف.لحػض والتخقػة الييكل الصخفي مغ عطام ا يتكػن -3
                                          99س15ص) صحيحة (                       السحػري.مغ الييكل  العسػد الفقاري جدء يعتبخ-4
                     16ص    ) خصأ (             السشتطسة.لعطام غيخ الزمػع وعطع الرجر إلى ا تشتسي-5
                                        3س17ص) صحيحة (                                        ام.لمعطالبخوتيغ السخونة  يكدب-6
                                     17ص) صحيحة (                     االندان.ة في جدع عطسة الفخح أشػل عطس تعتبخ-7
                  92س17ص     ) خصأ (            مجمج.طع الصػيل عمى عطع الصخفان الكخويان لمع يحتػي -8
                                    93س17ص ) صحيحة (                          سخ.االحيحتػي العطع االسفشجي عمى الشخاع -9

                  17س19ص  ) صحيحة (           االندان مفرال مع عطع آخخ.  يكػن كل عطع في جدع –12
              95س19ص) صحيحة (                ب الجياز الييكمي.          العطام واالربصة أغم تكػن -11
                 92ص     ) خصأ (          خ مجى لمحخكة في الكتف.   السفرل السحػري بأكب يدسح-19
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 : ( أ الدؤال الثالث: اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  )
 الخقؼ ( أ ) السجسؾعة (ب )  السجسؾعة

 الفقخات -1
 الزمػع -9
 االرجل -3

 16ص . عطام غيخ مشتطسة الذكل -
 16ص مدصحة.عطام  -

  (1 ) 
  (9 ) 

 االوتار -1
 االربصة -9
 السفاصل -3

 95س19ص تتسجد.أندجة ضامة مخنة يسكغ أن تشذج أو  -
 98س19ص بالعطام.أندجة ضامة تخبط العزالت  -

  (9 ) 
  (1 ) 

 االندالقي -1
 الخزي  -9
 السحػري  -3

 92ص الكاحل.السفرل الستحخك الحي يشتسي لو  -
 92ص السخفق.السفرل الستحخك الحي يشتسي لو  -

  (1 ) 
  (9 )  

 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع: الدؤال
 3س17ص .تتكؾن العغام مؽ البخوتيؽ والسعادن -1
 .....يكدب البخوتيغ السخونة لمعطام بيشسا تكدبيا السعادن القػة والرالبة  -  
 
 9س17الداق الظؾيمة لمعغؼ مؽ عغؼ مجمج . ص يتكؾن -2
 .....كثيفة وترسج أمام الزخبات والرجمات  ألنيا - 
 
 13س17ص بالداق.قشؾات ىافخس التي تجخي  أىسية-3
 ....تحتػي عمى االوعية الجمػية التي تشقل الغحاء واالكدجيغ لمخاليا العطسية وتشقل الفزالت مشيا لمخارج ألنيا  - 
 
 22س18األقخاص الغزخوفية بيؽ الفقخات . ص وجؾد -4
 ........لتسشع االحتكاك بيغ الفقخات وتستز الرجمات ..... -  
 
 19الكيذ الداللي في مفرل الخكبة . ص أىسية-5
 ..........يحتػي سائل ليسشع العطام مغ االحتكاك والتآكل....... -  
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 سجسؾعة مع ذكخ الدبب:مي ال يشتسي لممسا ي الخامذ: أيالدؤال 
 

 16الزمؾع    ص  -الكتف   -الجسجسة    -الفقخات   -1
 .... لفقخاتا.... :ىػ  فمالسخت

 .......العطام السدصحةوالباقي مغ: ... .....غيخ مشتطسة الذكل العطاممغ. ألنو  الدبب
 
 2-15الزمؾع   ص  -األرجل    -التخقؾة    -األذرع   -2 

 .... لزمػعا.. :ىػ  فمالسخت
 .....الييكل الصخفيوالباقي مغ: .... .....الييكل السحػري ألنو مغ... الدبب

 
 16الكتف   ص  -الزمؾع    -عغؼ الرجر    -  باألصابعالعغام الثالثة  -3

 ...   باألصابعالعطام الثالثة  ... :ىػ  فمالسخت
 ......العطام السدصحة والباقي مغ: ..... ......العطام الصػيمة.ألنو مغ... الدبب

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

 11س18؟   صعشجما يحتاج الجدؼ إلى السعادن -1
 ............الجدع  ألجداءتتحخر مغ العطام الى الجم ومشو . -  
 
 22س18إذا لؼ تغظى بعض العغام بالغزاريف ؟   ص -2
 ........ستتأكل بدبب االحتكاك.. -  
 
 7س19عشجما تتخسب مخكبات الكالديؾم في الغزخوف ؟   ص -3
 .......تربح أصمب وتتحػل لعطع .. -  
 
 
 
 
 
 
 



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

5 
 

 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الدابع:الدؤال 
 وجو السقارنة 15الفقاريات   ص الحذخات
 نؾع الييكل داخمي خارجي

 وجو السقارنة 16الفقخات  ص  الجسجسة
 نسط العغام غيخ مشتطسة مدصحة

 وجو السقارنة 17الشخاع االصفخ  ص الشخاع االحسخ
 االىسية تخديغ الجىػن  الجم ترشيع خاليا

 وجو السقارنة 17ساق العغؼ الظؾيل  ص الظخفان الكخويان
 نؾع العغؼ مجمج كثيف
 وجو السقارنة 22الخقبة  ص الخكبة
 نؾع السفرل محػري  رزي 

 
 17السظمؾب: صادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  الثامؽ:الدؤال 

 .....الدسحاقيغصي ساق العطع الصػيل غذاء يدسى .. -1
 ..اسفشجييتكػن الصخفان الكخويان مغ عطع .. -9

 .....نخاع احسخ.ويحتػي عمى .      
 .....الشخاع االصفخيتع تخديغ الجىػن 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: 
 3س  99يعتبخ مرجر القػة التي تقف خمف الجياز الييكمي: ص  -1

  الغزخوف                           الجياز العزمي                         الجياز العربي                  الجمج                 
 9-12س  93السفاصل ىي: ص العزمة التي تحجث الحخكة عشج -9

 الميفة العزمية                          العزمة الييكمية                           العزمة القمبية                 العزمة السداء     
 

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

  19س 99ص    (خصأ  )                                                  جياز.يسكغ اعتبار العزمة -1
                                 19س 93 ص ( صحيحة )                                  السخصصة. تدسى العزمة الييكمية بالعزمة -9
                  12س 95ص   (خصأ  )                    القمب.بعس الشاس لجييع القجرة عمى ابصاء أو اسخاع دقات -3
           1س 96ص  ( صحيحة )       العرب. لع تتدمع رسالة كيخبائية مغ  إذاال تدتصيع العزمة أن تشقبس -4
 

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

 18س 97ص       االول-1
 93س 97ص        الثاني-9
 الثالث-3

 :خفس ورفع رأسظ يذغل رافعة مغ الشػععشج  -
 :الشػعمغ  الػقػف عمى أشخاف األصابع يحخك رافعة -

 (1 ) 
 (2 ) 

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

 12س  23ص  السفاصل.العزمة الييكمية الحخكة عشج  تحجث -2
 ألنيا تترل بالعطام بػاسصة وتخ خذغ مخن... -  
 
 12س  23ص  السقمسة.تدسى العزمة الييكمية بالعزمة السخظظة أو  -3
 .... مقمسةألن خالياىا مخصصة و .. -   
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 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا يتابع الدؤال الخابع: 
 6س  24ص  نائؼ.العزالت السمداء تجعل أعزاءك الجاخمية تعسل باستسخار حتى وأنت -4
 ارادية.ألنيا عزمة ال .. -  

 4س  25ص  عادية.العزمة القمبية عزمة غيخ -5
 ..... ومتسػجة وتعسل عسل السمداء وتذبو الييكمية ألن خالياىا متفخعة -   
 
 6س  25ص  أزواج.العزالت تعسل في -6
 ألن عشجما تذج العزمة أي تشقبس تشبدط العزمة األخخى ... -  
 
 18س  27ص  األول.عشجما تخفع أو تخفض رأسػ فإنػ تدتخجم رافعة مؽ الشؾع -7
السقاومة ىي  العزالت،القػة ىي  السفاصل،ىػ  االرتكاز )محػر والسقاومة،يقع بيغ القػة  االرتكازألن محػر ... - 

 تحخكو(تحسمو أو  شيءالعطام واألندجة التي تتحخك وأي 
 

 23س 27ص  الثاني.الؾقؾف عمى أطخاف األصابع يحخك رافعة مؽ الشؾع -8
القػة ىي  قجميظ،ىػ السفاصل رؤوس عطام  االرتكاز )محػر االرتكاز،ألن السقاومة تقع بيغ القػة ومحػر ...... - 

 الجدع(السقاومة ىي وزن  القجم،العزالت في سسانة 
 

 29س  27ص  الثالث.عشجما تدتخجم ذراعػ لتذخب شيئا فأنت تذغل رافعة مؽ الشؾع -9
ىػ مفرل السخفق ، القػة ىي العزمة ذات الخأسيغ ،  االرتكاز) محػر  االرتكازألن القػة تقع بيغ السقاومة ومحػر ..-  

 السقاومة ىي يجك وساعجك والػعاء وما فيو مغ سائل (
 

 الدبب:أي مسا يمي ال يشتسي لمسجسؾعة مع ذكخ  الخامذ:الدؤال 
  3س  94ص        الفخح. –القمب  –االوعية الجمػية  –ججار السعجة 

 ..........لفخحا........... :ىؾالسختمف 
 ...عزالت ال ارادية........... والباقي: ...ألنو عزمة ارادية...... :الدبب

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

  4س 22عشج عجم وجؾد الجياز العزمي ص 
 .... ال تدتصيع العطام أن تتحخك في مفاصميا وال التشفذ وال حتى ابتالع الغحاء -     
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 أسئمة الجمج إجابة بشػ
 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 

 33ليع جمج لػنو: ص الكاروتيغ غ لجييع صبغو السيالنيغ و ياالشخاص الح-1
 قخنفمي      قاتع          يبش      اسػد      احسخ او اصفخ             

 32الصبقة العميا مغ الجمج تدسى: ص-9
 القذخة       الكاروتيغ           األدمة            ةالبذخ      

 31ص الغجد الحي يطيخ تأثيخىا بػضػح اثشاء التساريغ الخياضية ىي الغجد:-3
 اليخمػنية       الرشػبخية      لجىشيةا      العخقية      

 32الدفمى مغ الجمج تدسى: صالصبقة -4
 القذخة       الكاروتيغ           األدمة            ةالبذخ      

 99البخوتيغ الحي يػجج في خاليا الجمج يدسى: ص-5
 ندػليغأ       ميالنيغ           تيغ      يخاالك      كاروتيغ     

 31جسيع ما يمي مغ مكػنات األدمة ما عجا: ص-6
     مدام العخق        الغجد العخقية             الغجد الجىشية                 بريمة الذعخ       

 32عمى كخاتيغ ما عجا: ص ي جسيع ما يمي يحتػ -7
 العزالت       القخون        األضافخ              الذعخ       

 31بسدام عمى سصح الجمج تدسى: ص يتشتي يالت ةنابيب السمتفاأل-8
 بريالت الذعخ           الغجد المعابية         الغجد الجىشية                  الغجد العخقية     

 31سائل يحتػي عمى الساء واالمالح والفزالت وتفخزه غجد في األدمة ىػ: ص-9
 المعاب       العخق       الجم        البػل               
 31الجمج مغ: ص يف ةتتكػن البذخ -12

 شبقات 3       شبقات       4      شبقتان                      شبقات      5     
 31البذخة والذعخ عمى عجد كبيخ مغ الغجد: ص ي تحتػ -11

 المعابية       اليخمػنية            الجىشية                        العخقية      
 99ص الجمج يدسى: ةندجأكبخ نديج مغ أ-19

 شالئي       ضام                 يعزم                            عربي       
 99الجمج ما عجا: ص ةندجأمغ  يميجسيع ما -13

 ىيكمي       ضام                 يعزم                            عربي       
                                   



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

9 
 

 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 
 (ةصحيح)                                          99ص  الجمج.واالضافخ جدأن مغ  الذعخ-1
 (خصأ)     32وكاروتيغ. صيتكػن الذعخ واالضافخ مغ خاليا ميتو -9
 (خصا)     99العزمي. صنديج مغ اندجو الجمج ىػ الشديج  أكبخ-3
 (خصأ)     31. ص البذخةاقل سسكا مغ  األدمة -4
 ( خصأ)     32. صتتكػن مغ شبقتان رئيديتان  البذخةشبقو  -5
 (ةصحيح)     31الذعخ. صتؤدى الى حػيرالت  الجىشية الغجد-6
 (ةصحيح)     39. ص اشخاف االصابع المدان فيتتخكد مدتقبالت المسذ  -7
 (خصأ)     39الجمج. ص في بالتداوي  الحديةالسدتقبالت  تتػزع-8
 (خصأ)     99وصالبو. صيعصى االضافخ قػه  الكاروتيغ-9

 (ةصحيح)     33ميالنيغ. صليذ لجبيع  القخنفمية البذخةاصحاب  االشخاص-12
 خصأ()     31. ص العخقيةيحتػى جمج الخاس والػجو عمى اكبخ عجد مغ الغجد -11
 (ةصحيح)     31الذعخ. صالى بريالت  الجىشيةتؤدى الغجد -19
 (خصأ)     99الجدع. صاجيده  أكبخ الجمج-13
 (خصأ)     32ميتو. صخالياىا  األدمةالعميا مغ  الصبقو-14
 (ةصحيح)     31الجدع. ص حخارةيداعج عمى تشطيع درجو  التعخق -15
 (خصأ)     33السيالنيغ. صبيغ لػن الجمج وندبو  عكدية عالقة تػجج-16
   (خصأ)        33االخخيغ. صمغ  أكثخالحسخاء لجييع كيخاتيغ  البذخةاصحاب  االشخاص-17

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

 الجىشية-1
 العخقية-9
 المعابية-3

 32ص الجمج.الغجد السدئػلة عغ السحافطة عمى رشػبة    -
 31الدائجة. صالغجد السدئػلة عغ تخمز الجدع مغ الساء واالمالح  -

  (1 ) 
  (9 ) 

 البذخة -1
 القذخة -9
 األدمة -3

 31الجمج. صاالقل سسكا مغ  لصبقةا -
 31ص الجمج.مغ  الحية الصبقة -

  (1 ) 
 (3 ) 

 الكاروتيغ -1
 الكيخاتيغ -9
 السيالنيغ-3

 33االسػد. صالسدئػل عغ لػن الجمج  -
 33االحسخ. صالسدئػل عغ لػن الجمج  -

   (3 ) 
  (1 ) 

 شبقات 5   –  1
 شبقات 6    -9
 شبقتان      -3

 32الجمج. صعجد شبقات  -
 32البذخة. صعجد شبقات  -

 ( 3 ) 
 ( 1 )  
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 :)أذكخ الدبب العمسي( سميساي تعميال عمسيا معمل لسا يالدؤال الخابع: 
 99الجدع. صاعزاء  أكبخ الجمج-1

 الجاخميةيغصى الجدع مغ الخارج وبعس األعزاء  -   
 

 32شبقي. صلو تخكيب  الجمج-9
 واألدمة البذخةيتكػن مغ شبقتيغ  -   

 

 31ميتو. صالعميا مغ الجمج  الصبقة-3
 وصػل الغحاء واألكدجيغ  نقز في -
 

 31الجىشية. صالغجد  أىسية-4
 الذعخ والجمج رشػبةتفخز الديػت والجىػن التي تحافظ عمى  - 
 

 31العخقية. صالغجد  أىسية-5
 الجدع حخارةعشجما يتبخخ عمى تشطيع درجو  والفزالت ويداعجالمالح اعمى الساء و  يحتػي  الحيتفخز العخق   -
 

 31البذخة. صالستػاصل مغ الخاليا الى شبقو  األمجاد-6
 الدفمى مغ الجمج الصبقةمحميا خاليا ججيجه مغ  فتسػت فيحلالعميا يشقز وصػل الغحاء واالكدجيغ ليا  الصبقة -
 

 33قخنفميو. صاالشخاص لجييع بذخه  بعج-7
 السيالنيغبدبب عجم وجػد صبغو  -
 

 33سػداء. صجشػب افخيقيا يتستعػن ببذخه  سكان-8
 في ندبو صبغ السيالنيغ زيادةبدبب   -
 

 32واالضافخ. صعشج قز الذعخ  باأللعنذعخ  ال-9
 وكيخاتيغ ةألنيا تتكػن مغ خاليا ميت -
 

 31بالحسى. ص اإلصابةاو  الجخي العخق عشج  يدداد-12
 الجدع حخارةالن العخق عشجما يتبخخ يدبب انخفاض في درجو  -
 

 31الجدع. ص حخارةيشطع درجو  التعخق -11
يدداد اندياب الجم تدتخمز كسيو كبيخه مغ العخق وعشجما يتبخخ  الجمػية األوعيةالجدع تتسجد  حخارةعشجما تختفع درجو  -

 والعكذ عشجما يبخد الجدع الحخارةتشخفس درجو 
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 ؾب في الججاول التالية:مي حدب ما ىؾ مظمقارن بيؽ كل مسا ي الخامذ:الدؤال 
 االدمة البذخة وجو السقارنة

 أكبخ سسكا أقل سسكا 32ص الدسػ.

 البذخة الجمج وجو السقارنة

 5 2 32عجد الظبقات ص

 الكخاتيؽ الكاروتيؽ وجو السقارنة

 الجمج رشػبةعمى  السحافطة إعصاء الجمج المػن األحسخ واالصفخ 33األىسية ص

 الديؾت العخق  وجو السقارنة

 الجىشية العخقية ص31 السدئؾلةالغجه 

 المؾن االحسخ المؾن االسؾد وجو السقارنة

 الكاروتيغ السيالنيغ الربغ

 حؾيرالت الذعخ السدام وجو السقارنة

 ةاالدم البذخة 31مكانيا ص 

 اندجو الجمجاكبخ  اكبخ اعزاء الجدؼ وجو السقارنة

 الصالئي الجمج االسؼ

 الدفمى لمجمج الظبقة العميا لمجمج الظبقة 29وجو السقارنة ص

 ةاالدم ةالبذخ  االسؼ

 ةالبشي ةصحاب البذخ أ ةالقخنفمي ةصحاب البذخ أ 33ص السقارنةوجو 

 مغ السيالنيغ متػسصةعمى ندبو  تحتػي  تخمػ مغ السيالنيغ الدبب
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 يأتي:مسا  أىسية كالأذكخ  الدادس:الدؤال 
 31ص العخقية: الغجد-1
 لجدعا حخارةعمى تشطيع درجو  الجم( وتحافظتدتخمز العخق )ماء وأمالح وفزالت مغ  -
 

 31الجىشية: ص الغجد-2 
 الجمج والذعخ رشػبةتفخز الديػت والجىػن التي تحافظ عمى  -
 

 33ص الكاروتيؽ:-3
 إعصاء الجمج المػن األحسخ واالصفخ  -
 

 29الكيخاتيؽ: ص-4
 الذعخ والجمج رشػبةعمى  السحافطة -
 

 33السيالنيؽ: ص-5
 الجمج المػن األسػد والبشى ءاعصا -
 

 31العخق: ص-6
 الجدع حخارةيخمز الجدع مغ الساء واالمالح الدائج والفزالت ويعسل عمى تشطيع درجو  -

 
 التالية:كال مؽ الحاالت  فيماذا يحجث  الدابع:الدؤال 

 31الحخارة. صدرجو  ارتفاع-1
 الجدع حخارةدرجو  ستشخفالعخق وعشجما يتبخخ  العخقيةالغجد  الجم تدتخمزيشداب الكثيخ مغ  الجمػية األوعية دتتسج -

 

 31الجدؼ. ص بخودة-2
 (الحخارةفيقل اندياب الجم ويقل خخوج العخق فال يبخد الجدع )يحافظ عمى درجو  الجمػية األوعيةتشكسر  -
 

 33الجمج. صاصباغ  انعجام-3
 قخنفميو )ورديو( البذخةتربح  -
 33الكيخاتيؽ. صالجمج مؽ  خمؾ-4
 يربح جاف غيخ رشب -
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 ثؼ اجب عؽ السظمؾب: التاليةادرس الخسؾمات  الثامؽ:الدؤال 
 
 32السقابل يػضح جدء مغ الجمج    ص الخسع-1

 ةالغجد العخقييذيخ الى  (1) الديع
 السدام ةسصح الجمج بػاسص تفتح عمى

 الجىشيةالغجد ( يذيخ الى 9) الديع-9
 الجمج رطؾبةالتي تحافظ عمى وضيفتيا افخاز الجىػن والديػت 

 
 
 33عشج الشاس ص البذخةلػان أ تتجرج-2

 االصباغ:ذلظ يخجع الى نػعيغ مغ  فيالدبب 
 السيالنيؽيدسى  الخئيدي -1

 المؾن األسؾد والبشى البذخةيعصى 
 الكاروتيؽالربغ الحى يعصى المػن االحسخ يدسى  -9
 قخنفميوالربغ لجييع 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: 

  73 ص الجياز:الجدؼ ىؾ  والتحكؼ في االترالجياز -1
 الجوري               العربي                    العزمي                      الييكمي                      

 74صىؾ: الجدؼ  في الخئيديمخكد التحكؼ  -2
 السدتصيلالشخاع       السخيخ      السخ                                الذػكيالحبل      

 78ىؾ: صالجدء األسفل مؽ جحع السخ  -3
 جحع السخ      الشخاع السدتصيل      السخيخ                                الذػكيالحبل      

 79صاستجابة بديظة ألحج السؤثخات:  -4
 العربيالجياز                الذػكيالحبل                       فعل مشعكذ                حديمدتقبل      

 74صمؽ السخ و:  السخكدي  العربيالجياز  يتكؾن  -5
 الشخاع السدتصيل      السخيخ                       األعراب                  الذػكيالحبل      

 79ص السشعكدة يتؼ ضبظيا أو التحكؼ فييا عؽ طخيق: األفعال -6
 الذػكيالحبل                        جحع السخ      الشخاع السدتصيل                  السخيخ     

 .76مشظقة: صبيؽ الخاليا العربية تدسى  الثغخة-7
 الفجػة      الفعل السشعكذ                        العزميالتذابظ       العربيالتذابظ      

 77عربية: صمميارات خمية  12كثخ أالسخ مؽ  يتكؾن -8
 مخكدية      بيشية      حخكية      حدية     

 76صمؽ الدوائج الذجيخية الى جدؼ الخمية ثؼ الى السحؾر مدتخجما الظاقة:  العربييشتقل الديال -9
 الشػوية      الذسدية      الكيسيائية      الكيخبائية     

 74باألعراب: صالجدؼ مؽ بيؽ الفقخات تعخف  جانبيمؽ االعراب عمى  وثالثؾن زوجا  واحج -12
 الذػكية      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
 الشػوية      الذسدية      الكيسيائية      الكيخبائية     

 78صمؽ السخ ىؾ:  الثانياالكبخ  الجدء-13
 السدتصيلالشخاع       السخيخ      الجماغ      الحبل الذػكي     

 78ص: الظخفي العربي..................... بالجياز  الذؾكييؾصل الحبل -14
 العزالت      الشخاع السدتصيل      السخيخ      السخ     

 78األعراب: صجسيع أنحاء الجدؼ عبخ  فيباألعراب السؾجؾدة  الذؾكييترل الحبل -15
 العزمية      الجماغية      الذػكية      الييكمية     

 79صبيؽ الخاليا العربية الحدية والحخكية بؾاسظة خاليا عربية:  فيساالدياالت العربية  تشتقل-16
 عزمية      حخكية      حدية      رابصة     
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 :( لمعبارة غيخ الرحيحة عمسياوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالثاني: اكتالدؤال 
 ( صحيحة)      73يدتقبل السعمػمات مغ البيئة و مغ داخل الجدع و يجعل الجدع يدتجيب . ص  العربيالجياز -1
  ) صحيحة (                                        73يزبط الحخكات و يحسيظ مغ األذى .  ص العزميالجياز -9
 ) خظأ (           74. ص الذػكيترل الى القمب و الخئتيغ تزبط أفعاليا ذاتيا بػاسصة الحبل  األعراب التي-3
 ) صحيحة  (                               75كل خمية عربية تدتقبل و تخسل رسائل كيخبائية و كيسيائية .    ص-4
  ( خظأ)                                                         77آالف خمية عربية . ص  12يتكػن السخ مغ -5
 (خظأ )                                                78الحخكات اإلرادية لمجدع .      ص  فييتحكع السخيخ -6
  ( صحيحة )                           77تأتى مغ أعزاء الحذ . ص  التيتفدخ الكخة السخية الدياالت العربية -7
  ( خظأ)                                        78يزبط الشرف األيسغ لمكخة السخية مقجرتظ عمى الكالم .  ص -8
 ( خظأ )                    78الفشية . ص  االبتكاراتنرف الكخة السخية األيدخ ىػ مخكد السػىبة السػسيقية و -9

 ( صحيحة)                   78الدياالت العربية مغ الشخاع السدتصيل عسميات الجدع الالإرادية . ص  تزبط-12
 

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

( 1 ) 
( 2 ) 

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

 السخية الكخة-1
 الشخاع السدتظيل-2
 الذؾكيالحبل -3

( 5 ) 
( 6 ) 

 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

( 8 ) 
( 7 ) 

 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 معمل لسا ي الخابع:الدؤال 
 78ص .يلاآلتختمف حخكة جدؼ اإلندان عؽ حخكة اإلندان -1
 االتدان.لػجػد السخيخ السدئػل عغ  -

 
 77ص باألغذية.لمسخ  العربييحاط الشديج -2
 ألنيا تغحى و تحسى السخ .     -
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 سجسؾعة مع ذكخ الدبب:مي ال يشتسي لممسا ي الخامذ: أيالدؤال 
 74ص األعراب .  –الجسجسة  – الذػكيالحبل  –السخ  -1

  األعراب السختمف ىؾ :
  السخكدي  العربيالجياز  والباقي مؽ:      الصخفي العربيالجياز  ألنو مغ :الدبب

 

 77ص الشخاع السدتصيل .  –االعراب الذػكية  –السخيخ  –السخ  -9
  االعراب الذػكية السختمف ىؾ :

 .  أجداء الجماغ والباقي مؽ:        الصخفي العربيالجياز  ألنو مغ الدبب

 77 - 74السخظط التالي :      ص  الدادس: اكسلالدؤال 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 مؽ:وعيفة كال  الدابع: اذكخالدؤال 

 الؾعيفة األساسية لمسخ    -1
 77ص   الجدع.الػاردة مغ خارج وداخل  وتفديخ الخسائلاستقبال 

 وعيفة السخيخ  -2
 78ص      االتدان.مدؤول عغ 

 وعيفة الشخاع السدتظيل   -3
 78ص  الجم.ضغط  – التشفذ-القمبضبط عسميات الجدع الالإرادية مثل ضخبات 

 
 

 العربيالجياز 

     العربيالجياز 
 السخكدي 

 الصخفي العربيالجياز 

الشخاع 
 السدتظيل

 اعراب
 دماغية

 اعراب
 الذؾكية

 الذؾكيالحبل  السخ

 الكخة
 السخية

 السخيخ
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 وعيفة الكخة السخية  -4
 اليجحخكة  –الحخكات اإلرادية لمجدع مثل العجو  فيلتحكع ا
 77ص   . الجمج( –المدان  –األنف  –األذنيغ  – )العيشيغتفديخ سياالت اعزاء الحذ  

  الذؾكيالحبل  -5
 .السشعكدة /      التحكع باألفعال     الصخفي. العربييػصل السخ بالجياز 

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

 78الشخاع السدتظيل ص  78السخيخ ص  وجو السقارنة

ضبط عسميات الجدع الالإرادية مثل ضخبات  االتدان.مدؤول عغ  الؾعيفة
 ضغط الجم . – التشفذ-القمب

 78نرف الكخة السخية األيسؽ  ص  78نرف الكخة السخية األيدخ ص  وجو السقارنة

 الؾعيفة
استخجام  –يزبط السقجرة عمى الكالم 

 السشصقيالتفكيخ  –الخياضيات 
 

 –الفشية  االبتكارات–السػسيقية مخكد السػىبة 
 العػاشف

 75تدبب انقباض العزمة  ص  75تحسل السعمؾمات الحدية ص  وجو السقارنة

 حخكية حدية نؾع الخمية العربية

 عربياستقبال السؤثخ وتحؾيمو لديال  75ص    العربيتفديخ الديال  وجو السقارنة

 الحدية بيشية / رابصة / مػصمة نؾع الخمية العربية

  
  
 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  التاسع:الدؤال 

 75 ص اجب:أنغخ الى الذكل السجاور ثؼ  اوال :
  خمية عربيةامامظ يسثل  الحيالخسع  -1
  تفخيعات شجيخية( يذيخ الى  1الديع رقع )  -9
  الشػاة  ( يذيخ الى 9الديع رقع )  -3
  جدع الخمية( يذيخ الى  3الديع رقع )  -4
  نيايات السحػر( يذيخ الى  4الديع رقع )  -5
 السحػر ( يذيخ الى  5الديع رقع )  -6

 
 2 

1 

5 

4 3
1 



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

18 
 

 
 

 75ص  :العربيةثانيا: أنغخ الى الذكل السجاور والحي يبيؽ أنؾاع الخاليا 
  خمية عربية حدية  (:1نػع الخمية رقع )

  . عربيتدتقبل السؤثخ و تحػلو الى سيال  الػضيفة:
  خمية عربية بيشية / مػصمة / رابصة (:9رقع )نػع الخمية 

 تفديخ الدياالت العربية الػضيفة:
  خمية عربية حخكية(:3نػع الخمية رقع )

  تدتجيب كيالت الى العزالت االخمية الحخكية الدي لتخس الػضيفة:
 
 
 

 77ص  جب :أ ؼالسجاور ثثالثا : أنغخ الى الذكل 
  (3) اإلرادية رقعالحخكات  فييتحكع  الحيجدء السخ  -1
 (2) الالإرادية رقعيزبط العسميات  الحيجدء السخ  -2
 التؾازن  حفظ( 4)أىسية الجدء رقع  -3
  الذؾكي الحبلالى يذيخ  (1)الديع رقع  -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
 السػجات الرػتية              األشعة الزػئية      الزغط             السحاق               

 االذن .  فيقشؾات تستمئ بدائل و مدتقبالت حخكية  -3
 القشػات الياللية        السصخقة              القػقعة              قشاة األذن         

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

 -العيؽ تكتذف  : فيالسدتقبالت الحدية  -5
 السػاد الكيسيائية            االىتدازاتاألشعة الزػئية     السػجات الرػتية            

  -األنف و المدان تحذ ب : فيالسدتقبالت الحدية  -6
 السػاد الكيسيائية          االىتدازاتاألشعة الزػئية      السػجات الرػتية             

  -األذن تدتجيب ل : فيالسدتقبالت الحدية  -7
 السػاد الكيسيائية           االىتدازاتاألشعة الزػئية      السػجات الرػتية            

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

 84ص -السراب بقرخ الشغخ ال يدتظيع رؤية االشياء.............بؾضؾح : -9
 الرغيخة        الكبيخة                القخيبة               البعيجة                

 86ص -و تحؾليا الى سياالت عربية : االىتدازاتاألذن عمى نيايات عربية تكتذف  في ...............تحتؾى -12
 القػقعة                القشػات الياللية        الريػان             قشاة األذن              

 84ص  -عشجما تكؾن كخة العيؽ طؾيمة ججا تتكؾن الرؾرة  .................  الذبكية :-11      
 عمى          تحت                    خمف                أمام                

 83ص  -مقجار الزؾء الحى يجخل العيؽ: فيجدء العيؽ يتحكؼ   -12      
 السذيسية            القدحية                      البؤبؤالذبكية                      

 88ص   -المدان تدسى : فيالسدتقبالت الحدية  -13     
 محاقات          البرمة الذسية         بخاعع التحوق         حسزيات    

 83 ص-تسخ خالليا يدسى : التيتخكيب العيؽ الحى يكدخ األشعة الزؾئية  -14    
 العجسة                الذبكية              القخنية               القدحية           
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 87ص  -تدسى : األنف فيالسدتقبالت الحدية  - 15
 مشبيات              محاقات        البرمة الذسية         بخاعع التحوق          

  87ص اليؾاء .  فيمؾاد كيسيائية محسؾلة  -16
 السػالح           السحقات                الخوائح             السشبيات             

 86 ص -جدء مؽ األذن يسكؽ اإلندان مؽ السحافغة عمى التؾازن : -17
 القشػات الياللية        العطيسات الثالثة      الصبمة        القػقعة                

 88ص  -مقجمة المدان أكثخ احداس بالظعؼ : -18
 الحامس                الحمػ              السالح                  السخ          

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

 
 ( خظأ)                                    84ص .   الصبيعيتدقط الرػرة أمام الذبكية عشج الذخز -1

 ) خظأ (      84صبعيج تربح عجسة العيغ أكثخ تدصحًا لتكػن صػرة األشياء  .  شيءلى إعشج الشطخ -9

 ) خظأ (                                         86ص الدسع .   فياألذن تدتخجم  فيالقشػات الياللية -3

 ) صحيحة (               ص مدتقبالت الخائحة السختمفة تدتجيب لألنػاع السختمفة مغ السػاد الكيسيائية . -4

 87ص ) صحيحة (الدػائل.  فيو الجديئات الحائبة أالمدان تدتجيب لجديئات الحالة الدائمة  فيالسدتقبالت الحدية -5

 ) صحيحة (                    89ص الجمج .   فيالجمج تػجج عشج مدتػيات مختمفة  فيالسدتقبالت الحدية -6

 ) صحيحة (                           88ص بيغ الذع و التحوق .    فيساالػاقع تجسع  فيمعطع السحاقات -7

 ) خظأ (                                       83شبقة السذيسية .   فيالعيغ تػجج  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

 (3 ) 
 (1 ) 

 84ص مغ الجاخل  العيغوجػانب  الخمفيبصانة الجدء  -
 لمعيغ. الخارجيالغالف الستيغ األبيس  -

 الرمبة-1
 السذيسية-9
 الذبكية-3

 (4 ) 
 (5 ) 

 84 العيغ. صمقجمة  فيشبقة السذيسية  فيفتحة  -
 86صاآلذن. فيغذاء رقيق مدتجيخ مذجود بإحكام يشقل الرػت الى العطام الثالثة -

 البؤبؤ-4
 الصبمة-5
 القخنية-6

 (7 ) 
 (8 ) 

 .يجخل العيغ الحيمقجار الزػء  فيقخص مدتجيخ ممػن يتحكع  -
 83ص  مقجمة العيغ فيشبقة السذيسية  فيفتحة  -

 القدحية-7
 اندان العيغ-8
 القخنية-9

 سميسا )أذكخ الدبب العمسي(:ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع:الدؤال 
  84ص  تقجم العسخ؟ضبط صؾر االشياء القخيبة يربح اكثخ صعؾبة مع  -1

 ألن عجسة العيغ تدداد صالبة و تفقج قابميتيا لتغييخ شكميا فال تربح سسيكة بجرجة كافية لخؤية األشياء القخيبة .
 
  84ص يشرح السرابؾن بقرخ الشغخ ارتجاء عجسات مقعخة .  -2

 تداعج في اسقاط الرػرة الى الخمف لتدقط عمى الذبكية .
 

  تتؾقع أن يحجث في كل مؽ الحاالت التالية:الدؤال الخامذ: ماذا 
 84ص الذبكية الزؾء .  فيعشجما تمتقط الخاليا الحدية  -1

 تحػل الزػء الى سياالت عربية تخسل لمسخ بػاسصة العرب البرخى .
 
 84ص مؽ العيؽ لمسخ .  العربيعشجما يرل الديال  -2

ليكػن صػرة  يحػل الرػرة الى معتجلة و يجسع الرػرتيغ يدتخجم السخ الدياالت العربية و يعيج تذكيل الرػرة حيث
 ثالثية األبعاد . 

 
 84ص  اذا كانت كخة العيؽ طؾيمة ججا . -3

 تدقط الرػرة امام الذبكية . 
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 84ص  اذا كانت كخة العيؽ قريخة ججا . -4
 تدقط الرػرة خمف الذبكية .

  
 86ص عشجما تختظؼ السؾجات الرؾتية بظبمة األذن .  -5

 تشتقل ىحه االىتدازات الى ثالث عطام رقيقة مترمة بالصبمة . 
 

 86ص األذن  فيعشجما تتمف القشؾات الياللية  -6
 ال تدتصيع حفظ التػازن . 

 
 86ص  األذن . فيعشجما تتمف الثالث عغام الخقيقة  -7

 الى القػقعة .  االىتدازاتال ترل 
 

 84ص عشجما تتعخص عجسة العيؽ لمتمف .  -8
 ال تدتصيع اسقاط الرػرة عمى الذبكية . 

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

 88 - 82ص بخاعؼ التحوق  –العيؽ  –المدان  –األنف  -1
 خاعع التحوق ب  . السختمف ىؾ :

  أعزاء الحذ . مغ: . والباقي            ألنيا مدتقبل حدى ألنو مغ. الدبب
 

 88ص الحامض .  –المدان  –السخ  –الحمؾ  -2
  المدان ىػ :  السختمف

 محاقات  مغ:  والباقي. . ألنو مغ أعزاء الحذ ألنو مغ. الدبب
 

  89-87ص  الزغط . –األلؼ  –ح  ئالخوا –البخودة  -3
 حئلخواا ىػ : . السختمف

 .  يتأثخ بيع الجمج : مغ والباقي.   يتأثخ بيا األنف ألنيامغ. ألنو  الدبب
 

  82ص  األنف .  –الجسجسة  –األذن  –العيؽ  -4
 لجسجسةاىػ :  السختمف

  حػاسمغ:  والباقي           الييكميأعزاء الجياز مغ  ألنو مغ. الدبب
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 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  الدابع:الدؤال 
 
  83ص امامظ يسثل العيغ  الحيالخسع  -1

  القدحية ( يذيخ الى . 1) الديع رقع 
  العرب البرخى ( يذيخ الى . 4الديع رقع ) 
  ( 3 )ى يحتػى عمى السدتقبالت الحدية رقع حجدء العيغ ال

  . تكدخ األشعة الزؾئية و تخكدىا عمى الذبكية (  9ىسية الجدء رقع ) أ 
 
 
 85ص  الشغخ قرخاإلبرار ىػ عيػب  أحجالذكل السقابل يػضح  -2

  مقعخة. عجسةاج اصالح ىحا العيب استخجام يحت   
 
 
  طؾل الشغخ اإلبرار ىػ.عيػب  أحجالسقابل يػضح  الذكل -3
  .عجسة محجبةج اصالح ىحا العيب استخجام يحتا  
 
 
 
 
 86ص  الريؾان يخ الى( يذ 1ع رقع ) يالد -4

  الظبمة ( يذيخ الى . 9ع رقع ) يالد        
  حفظ التؾازن (  3وضيفة الجدء رقع ) 
  تحتؾى السدتقبالت ألنياتدتخجم في الدسع (  4وضيفة الجدء رقع ) 

 و تحؾليا الى سياالت عربية  االىتدازاتالحدية التي تدتقبل 
 
 
  88ص الحمػ  ( األكثخ احداس  1 التحوق )مشصقة  -5

 لسالح ا األكثخ احداس (  9مشصقة التحوق )         
 الحامس  ( األكثخ احداس  3 التحوق )مشصقة         
 السخ ( األكثخ احداس . 4 مشصقة التحوق )       

2 

3 

4 

1 

3 

4 
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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 84قرخ الشغخ ص  وجو السقارنة

 قريخ طؾيمة كخة العيؽ

 خمف الذبكية امام الذبكية تكؾن الرؾرةمكان 

 القخيبة البعيجة ال يدتظيع رؤية

 عجسة محجبة عجسة مقعخة العالج
 88ص المدان     87ص األنف    وجو السقارنة

 بخاعؼ التحوق  البرمة الذسية الحديالسدتقبل 
 األذن العيؽ وجو السقارنة

 الخاليا الحدية في القؾقعة الخاليا الحدية في الذبكية الحديالسدتقبل 
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 الجياز االفخازي إجابة بشػ أسئمة 
 في السخبع السقابل ليا:( )عالمة الرحيحة عمسيا لكل مؽ العبارات التالية وضع  ةاختخ اإلجابالدؤال األول: 

 93ص -يشطع كسية الكالديػم في العطام ىػ:  ىخمػن - 1
      كالديتػنيغال                   األستخوجيغ               الباراثيخمػن                      الثيخوكديغ        

 

 93ص -الحي يحفد نسػ بصانة الخحع :  اليخمػن -9
     التدتػستيخون                   األستخوجيغ                البخوجدتيخون                 الثيخوكديغ        

 

 93ص : الغجة التي تقػم بإفخاز ىخمػن الشسػ ىي-3
   لغجة الجرقيةا                  الغجة الشخامية                        خياسلبشكا                   لكطخيتانا       
 

 93ص :يفخز ىخمػن الثيخوكديغ في الغجة-4
 الشديج                 ءالغجد الرسا                 اليخمػن              الغجه الغيخ صساء         

 

 91الجدع: ص فيتمدم عزػ اخخ  كيسيائيةيشتج مػاد  الحي العزػ-5
 الشديج                  ءالغجد الرسا                  اليخمػن              الغجه الغيخ صساء        

 

 91ص تدسى: الرساء تفخزىا الغجد التي الكيسيائية السػاد-6
 افخازات                بخوتيشات                    ىخمػنات                  فيتاميشات               
 

 95ص الصعام: فيالشاتج عغ نقز اليػد  السخض-7
 الجراق                       ي الدكخ                        العسمقة                       القدامة      

 

 95لى: صإليخمػن الشسػ يسكغ ان يؤدى  الشخاميةافخاز الغجه  في الخمل-8
   الجراق                    الدكخى                         العسمقة                 السشاعةنقز       

  
 الى ن يؤدىأيسكغ  الجرقيةليخمػن السشذط لمغجه  الشخاميةافخاز الغجه  في الخمل-9

     الجراق                        ي الدكخ                       العسمقة                السشاعةنقز        
 

 99يدسى: ص الجاخميوجياز االفخاز  العربييخبط الجياز  الحي العزػ-12
 تحت السياد                الغجه التيسػثية                  الشخاميةالغجه               الديال العربي      
 

 93ص الصعام ىي:مغ  الصاقةتزبط انصالق  التي ةالغج-11
  الكطخية                       التيسػثية                  الجرقيةجار                       الجرقية      
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 : ( أ واكتب رقسيا أمام ما يشاسبيا مؽ عبارات السجسؾعة  ): اختخ العبارة مؽ السجسؾعة ) ب ( الثانيالدؤال 
 ب ( السجسؾعة ) السجسؾعة ) أ ( الخقؼ

 (2 ) 
 (1 ) 

 93ص   .الجم فيعؽ ضبط مدتؾى الدكخ  السدئؾلةالغجد -
 الجم فيعؽ ضبط مدتؾى الكالديؾم  السدئؾلةالغجد -

 ةالجرقي-1
 البشكخياس-2
 المعابية-3

 (6 ) 
 (4 ) 

 93ص الظارئة. اليخمؾن السدئؾل عؽ مؾاجيو الحاالت -
 اليخمؾن السدئؾل عؽ تحفيد انظالق الجمؾكؾز مؽ الكبج-

 الجمؾكاجؾن -4
 االندؾليؽ-5
 االدريشاليؽ-6

 (7 ) 
 (9 ) 

 95ص :   لىإيؤدى ارتفاع مدتؾى الثيخوكديؽ -
 الشخامية إلى: ةيؤدى ارتفاع مدتؾى ىخمؾن الغج-

 لشذاط الدائجا-7
 الجراق -8
 العسمقة-9

 (12 ) 
 (12 ) 

 91ص :    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

 الكيسيائيةالسػاد  91ص      العربيةالدياالت  العسل ةطخيق
 الغجد التي ليا قشؾات الغجد الرساء وجو السقارنة

 االعزاء 91الجم    ص اإفخازاتيمكان 
 الكالديتؾنيؽ الثيخوكديؽ وجو السقارنة

 ضبط ندبو الكالديػم في الجم 93ضبط عسميات االيس   ص األىسية
 الثيسؾسيؽ االدريشاليؽ وجو السقارنة

 التيسػثية 93ص    الكطخية السدئؾلةالغجه 
 العسمقة الجراق وجو السقارنة

 افخاز ىخمػن الشسػ زيادة 95ص   نقز اليػد في الصعام  الدبب
 االستخوجيؽ 93التدتؾستيخون   ص وجو السقارنة

عمى  والسحافطةضيػر التغيخات في جدع الحكخ  األىسية
 عمى جدع االنثىضيػر عالمات البمػغ  التشاسميالجياز 

 الجم فيتشغيؼ الكالديؾم  العغام فيتشغيؼ الكالديؾم  وجو السقارنة
 الكالديتػنيغ 93ص  الباراثيخمػن  اسؼ اليخمؾن 
 السبيزان 93الخريتان ص وجو السقارنة
 البخوجدتخون /االستخوجيغ التدتػستيخون  اسؼ اليخمؾن 
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  )أذكخ الدبب العمسي(:سميسا ي تعميال عمسيا معمل لسا ي الخابع:الدؤال 
 

 93: ص الجخي مدابقات  فييبمغ سخعو بعض االشخاص أكبخ مؽ سخعو العجائيؽ  -1
 الصارئةيداعج الجدع عمى مػاجو السػاقف  يالح الكطخية ةتفخزه الغج االدريشاليغ الحيبدبب ىخمػن 

 

 93ص  . الجاخميوجيد االفخاز  العربيتختمف طخيقو عسل الجياز  -2
 الكيسيائيةيعسل بالسػاد  الجاخميوجياز االفخاز  العربيةيعسل عغ شخيق الدياالت  العربيالجياز 

 

 92. صداخل الجدؼجور ىام بيقؾم تحت السياد  -3
 الشخامية/ ويتحكع في نذاط الغجه    الجاخميبجياز االفخاز  العربييخبط الجياز 

 

 91لمجدؼ . ص ةكبيخ  أىسيةيخمؾنات لم -4
 في الجدع /تدبب تغيخات في أعزاء الجدع الحيػيةتشطع العسميات 

 

 95.ص بالعسمقةيراب بعض الشاس  -5
 ىخمػن الشسػ يزياده ف

 

 95.ص الجرقية ةالغج فييراب بعض الشاس بتزخؼ  -6
 نقز اليػد في الصعام

 

 95. ص بالقدامةيراب بعض الشاس  -7
 نقز في ىخمػن الشسػ

 

 94.ص الخاجعة التغحية ةأىسي -8
 مدتػى اليخمػنات في الجمضبط 

 

 95حجوث نذاط زائج عشج بعض االشخاص . ص -9
 الجرقيةزياده في ىخمػن الثيخوكديغ الحى تفخزه الغجه 

 

 93. ص الظارئةالسؾاقف  ةال يدتظيع الذخص مؾاجي الكغخية ةالغج ةزالإعشج  -12
 الصارئةال يفخز الجدع االدريشاليغ فال يدتصيع مػاجيو السػاقف 

 

 91صساء . ص بغجة الجرقية ةتدسي الغج  -11
 الن ليذ ليا قشػات وترب افخازاتيا في الجم

 

 94الجمؾكاجؾن واالندؾليؽ بتؾافق معا .ص ىخمؾنيعسل  ةأىسي -12
 عمى ضبط مدتػى الدكخ في الجم ألنيسا يعسالن
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 :غيخ الرحيحة عمسيا ( لمعبارةوكمسة)خظأ( لمعبارة الرحيحة كمسة)صحيحةبيؽ القؾسيؽ  بالخامذ: اكتالدؤال 
 ( خصأ ) 91ص                                  بػاسصو اليخمػنات .       العربييعسل الجياز    -1
 (ة صحيح ) 91ص                                 بػاسصو الدياالت .     الجاخمييعسل جياز االفخاز   -9
 ( خصأ ) 91ص                             اعزاء الجدع .       في اإفخازاتيالغجد الرساء ترب   -3
 (ة صحيح ) 91ص                           الجم .                    في اإفخازاتيالغجد الرساء ترب  -4
 ( خصأ ) 99ص                            .                الخقبة في الحشجخةتحت السياد يػجج امام  -5
 (ة صحيح ) 93ص                              الجم .          فيط مدتػى الكالديػم بالكالديتػنيغ يز -6
 (ة صحيح ) 93ص                               .                       ةثيػ يستالاالندػليغ تفخزه الغجه  -7
 (ة صحيح ) 93ص                              الغجد . باقيعمى عسل  السذخفة ةالغج ىي الشخاميةالغجه  -8
 ( خصأ ) 93ص                                         تفخز الخريتان ىخمػن البخوجدتخون .     -9

 (ة صحيح ) 93ص                                يفخز السبيزان اكثخ مغ ىخمػن .                  -12
 (ة صحيح ) 91ص                              .    الصارئةاألدريشاليغ يداعج عمى مػاجيو السػاقف  -11
 (ة صحيح ) 93ص                               .               السشاعةالثيسػسيغ  يداعج عمى تقػيو  -19
 (ة صحيح ) 94ص                                عسل اليخمػنات .        فيتػازن  الخاجعة التغحية -13
 ( خصأ ) 91ص                              تفخزىا الغجد تدسى فيتاميشات .  التي الكيسيائيةالسػاد  -14
 (ة صحيح ) 91ص                               .الجاخميالجياز الحى يفخز االدريشاليغ يدسى االفخاز  -15
 (ة صحيح ) 93ص                               .          الكطخيةتفخز االدريشاليغ تدسى  تيالالغجه  -16
 ( خصأ ) 91ص                              الجم مباشخه .   فيالغجد الرساء ليا قشػات ترب بيا  -17
 

 : ميكال مسا ي ةأىسي الدادس: أذكخالدؤال 
 

 93ص  الشخاميةالغجه  -1
 التشاسمية األجيدةالغجد /تفخز ىخمػن الشسػ/تشطع السحتػى السائي/تشذط عسل  باقيتتحكع في 

 

 92تحت السياد ص -2
 الجاخميبجياز االفخاز  العربي/يخبط الجياز  الشخاميةيتحكع في الغجه 

 
 94ص الخاجعة التغحية -3

 ضبط مدتػى اليخمػنات في الجم
 

 93ص الجرقية ةالغج -4
 الجمضبط مدتػى الدكخ في االيس /ضبط عسميو 
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 93ص  التيسؾثية ةالغج -5
 السشاعةالتحكع في 

 

  95الظعام   ص فياليؾد  -6
 الجرقيةضبط عسل الغجه 

  
 91اليخمؾنات  ص -7

 /  تغييخ في اعزاء الجدع السختمفةالجدع  نذصةأ ضبط
 

 91الغجد ص -8
 تمدم أماكغ معيشو في الجدع كيسيائيةتفخز مػاد 

 

 94الجمؾكاجؾن واالندؾليؽ معا   ص -9
 في الجم الدكخضبط مدتػى 

 

  93ىخمؾن الشسؾ ص  -12
 ةاو قدام عسمقةالتحكع في الشسػ وعجم حجوث 

 

 93االستخوجيؽ ص -11
 النثىااحجاث تغيخات في جدع 

 

 93ص التدتؾستيخون   -12
 السحكخ  /ضيػر عالمات البمػغ التشاسميعمى الجياز  السحافطة

 

 كسل السخظط التالي :أ:  1س  الدابع:الدؤال 
 
 
 
 
 
 
 

 البنكرياس يعمل

البنكرياستوقف   

 إفراز هرمون األنسولين

 انخفاض السكر في الدم

 ارتفاع السكر في الدم

 توقف هرمون األنسولين
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 95ص : أكسل الججول التالي : 2س 
 االضظخاب الدبب

 البؾل الدكخي  الدكخعجم مقجره الخاليا عمى استيالك 
 الجراق انخفاض مدتؾى اليؾم في الظعام بجرجة كبيخة

 الشذاط الدائج الجرقيةخمل في الغجه  نتيجة في ىخمؾن الثيخوكديؽ زيادة
  التالية:الحاالت  فيماذا يحجث  الثامؽ:الدؤال 

 

 :ىخمؾن الشسؾ في نقص-1
 يؤدي إلى القدامة. -

 :الظعام فياليؾد  نقص-2
 .الجراقيؤدي إلى  -

 :افخازات البشكخياس في خمل-3
 البػل الدكخى يؤدي إلى  -

  :ىخمؾن الثيخوكديؽ في نقص-4
 خمل في معجل االيس /ومعجل الكالديػم في الجميؤدي إلى  -

 
 

 السظمؾب:ادرس الخسؾمات التالية ثؼ أجب عؽ  التاسع:الدؤال 
  

  93ص   ا:اثشان مغ الغجد ىس الشكل المقابل يوضحأ ( 
 .تشذط عسميو االيس والتي الجرقيةلغجه ا -1
  .العطام فيالكالديػم  ةتشطع كسي التيوىى  الجرقيةجار  ةالغج -9

  
 
 
 

 28ص :الجمجمةالمقابل يوضح ما بداخل  الشكل ب(
 
 المهاد : تحتإلى( يشير 1رقم ) السهم-1
 
  هرمون النمو( يفرز 2رقم ) الجزء-2

  

(1) 
(2) 


