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 : الصحيحالبديل  ( اختاري32( الى ) 1في الفقرات من )    

1 
 :ساعد على تجلط الدم من مكونات الدم وت

  الصفائح الدموية ()د الزما الب )جـ( خاليا الدم البيضاء  )ب( ا الدم الحمراء  خالي )أ(

2  
 :عها الدم جميل فصائل بيستق داأي األفر

 O )د( AB  )جـ( B )ب( A )أ(

3 
 :ة التي تسمى المانح العام الفصيل

 O )د( AB  )جـ( B )ب( A )أ(

4 
 : ب فيه المواد الغذائية وتذو %55 يمثل نسبة

 حمراء  الخاليا الدم )د(  خاليا الدم البيضاء )جـ(  الصفائح الدموية  )ب(   االبالزم)أ( 

5 
 :فينتج  للتحسسواد المثيرة للمسم ب الجييستج

 الهرمونات )د(  الهيموجلوبين  )جـ(    تامينالهس)ب(  مولد الضد  )أ( 

6 
 : عن القلب دا بعيحمل الدم يوعاء دموي 

 األوعية اللمفية   )د( الشعيرات الدموية  )جـ(  ايينالشر )ب( الوريد  )أ(

7 
 : هوب لللق ادئعاوعاء دموي يحمل األكسجين 

   األوعية الدموية  )د(  األوردة (ـ)ج الشرايين  )ب(   اللمف )أ(

8 
 بادل الغذاء واألكسجين والفضالت في :تحدث عملية ت

 )د( األوعية اللمفية  ويةلدمجـ( الشعيرات ا) )ب( األوردة )أ( الشرايين

9 
 مرض يصيب خاليا الدم البيضاء :

 السكري )د( يميالوكال جـ() يمياناأل )ب( الهيموفيليا )أ(

10 
 الجسم :في اع مسؤولة عن الدف 

 )د( البالزما )جـ( خاليا الدم البيضاء الصفائح الدموية  )ب( )أ( خاليا الدم الحمراء

11 
 ماء :  دم والذي يتكون معظمه منال يسمى الجزء السائل في

 يةوالدم حالصفائ)د(  البالزما)جـ(  اللمف)ب(  الهيموجلوبين)أ( 

 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

لتعليم بمحافظة  ل  اإلدارة العامة

 جدة 

   مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 ثاني البنك األسئلة للفصل الدراسي             

 هـ    1444  الدراسي لعاما

 

 المعلمة
أحالم الجميعي / مرام  

 الغامدي

 المتوسطة  المرحلة

 ط س ثاني متو الصف

 علــــــــــوم المادة

      اسم الطالبة:
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12 
 تمتاز بجدرانها السميكة المرنة :

 األوعية الدموية  )د( الشعيرات الدموية ـ()ج الشرايين )ب( األوردة )أ(

13 
 :مع األشخاص المصابين به التالمسالهواء وينتقل عن طريق 

 فقر الدم  ()د   المعديةمراض األ جـ() السرطان )ب( السكري )أ(

14 
 يمكن :امر بكيكون ضغط الدم أ

 ة ية اللمفي)د( األوع )جـ( الشعيرات الدموية )ب( األوردة الشرايين( )أ

15 
 :هي كز عليها أعضاؤك الداخلية ادة يرتوس تشكل

 المعدنية )د( األمالح )جـ( الدهون  )ب( الكربوهيدرات  )أ(  البروتينات

16 
 ة : بالقناة الهضمي من األعضاء الملحقة

 ألمعاء الدقيقة)د( ا )جـ( الكبد ةعدمل)ب( ا )أ( الفم

17 
 : تنفسيالمجرى المنع الطعام أو السوائل من دخول ي

 الحنجرة)د(  لسان المزمار  )جـ( القصيبة الهوائية)ب(  يةت الهوائصالالحوي)أ( 

18 

 ) توجد أكثر من إجابة صحيحة (   :من وظائف الدم الرئيسة 

نقل األكسجين وثاني أكسيد )أ( 

     نبوركال

 تصنيع فيتامين ك)د(    نقل المواد الغذائية)جـ(  ن دفيتامييع تصن)ب(  

19 
 :كون في الدم لمحاربة مولدات الضد تي

  األحماض )د(  مسببات المرض )جـ(  الهرمونات )ب(       االجسام المضادةأ( )

20 
 : مراء وتصبح غير قادرة على نقل األكسجين مرض يصيب خاليا الدم الح

 االيدز )د(  غط الدم  ض)جـ(  االنيميا)ب(     اللوكيميا( أ)

21 
 : دم ( ............... بأعداد هائلة كيميا ) سرطان التنتج في مرض اللو

 بالزما الدم  )د(  خاليا الدم الحمراء  )جـ(    خاليا الدم البيضاء)ب(   الصفائح الدموية  )أ(

22 

  : يالوظيفة الرئيسة للجهاز اللمف

افحة  على مك تساعد  ()أ

 األمراض

ينقل األكسجين من القلب )ب(  

   لجسم جزاء ا إلى جميع أ

ينقل األكسجين من  )جـ( 

    الرئتين إلى   القلب

ينتج خاليا الدم )د( 

   الحمراء 

23 

   :  ..........ى عل يمكن الحصول عند التغذي على اللحوم

      الماء (د)      ميناتيتاالف (جـ)       تارالكربوهيد (ب)         البروتينات )أ(

24 
 :يسبب األمراض المعدية

 المخلوقات الحية  )د( التحسس )جـ( المواد الكيميائية )ب( الوراثة  )أ(

 بيضاء ؟يا الدم الأي األمراض التالية سببه فيروس يهاجم خال 25



3 
 

 

 كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة لك أمام ضعي( 17) إلى( 1)من الفقرات في
  : خاطئة العبارة

  .الجسم  أجزاءإلى جميع  األكسجينبدم الغني الدورة الرئوية هي تدفق ال -1

  . والمتبرع يض من المر ل دم كلتتكون جلطه دموية يجب التأكد من فصائ حتى ال  -2

  يائية .لتفاعالت الكيماإلنزيمات نوع من الدهون يسرع ا -3

 من خصائص الخاليا السرطانية أنها تنتشر في الجسم . -4

  .ينة ة حرارة معالبسترة هي تسخين السائل لدرج -5 

 ية من مرض ارتفاع ضغط الدم . ممارسة التمارين الرياضية أحد أسباب الوقا -6

 .المانح العام   O  صيلة دمهالذي فخص يطلق على الش -7

   ة تزيد مساحة سطح األمعاء الدقيقة .انثناءات إصبعيالخمالت  -8

  المناعة الطبيعية هي أن يصنع الجسم مولدات الضد . -9

 في كريات الدم الحمراء .ن مادة كيميائية توجد لهيموجلوبيا -10

  .يم تحارب الجراث ء ضاة هي خاليا بيالخاليا اللمفي -12

   .الدممرض أ مناالنيميا  -13

   .دم البيضاء يب خاليا التصاالنيميا  -14

 ( البروتينات هي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم غالبا .  -14

 . ت تسمى الخمال اءاتثنبانظة صاص الطعام في األمعاء الغليتحدث معظم عملية امت -16

 لهضمي . الجهاز ا أعضاءالفم من  -17

    يسر في األذين األ الغني باألكسجين أولا  يدخل الدم -18

 ال شلل األطف)د(  الحصبة )جـ(  اإلنفلونزا)ب(  األيدز)أ( 

26 
 تدخين ؟بها الالتالية يسبأي األمراض  

 اإلنفلونزا)د(  سرطان الرئة )جـ(  انةالتهاب المث)ب(  السكري  )أ( 

27 
 .........  في  الطعاممتصاص تحدث عملية ا

 لبلعوم ا)د(  ة عدالم)جـ(   الدقيقة األمعاء)ب(   الغليظةاألمعاء )أ( 

28 
 بن والجبن للاي منتالمجموعات الغذائية التالية ي أي

  لبقولياتا)د(  الحبوب )جـ(   الفواكه)ب(    الكالسيوم)أ( 

29 

 : من أنواع الهضم 

 لوجييوالجلفيزيائي ا)د(    الجيلوجي )جـ(   الكيميائي)ب(  الفيزيائي )أ( 

 معًا 

30 
 خلطة يسمى .... مضغ الطعام و

 يلوجي  جم هض)د(    لهضمية القناة ا)جـ(  هضم كيميائي )ب(     يهضم ميكانيك)أ( 

31 
   الماءمتصاص معظم العضو الذي يتم فيه ا

 لبلعوما)د(     الدقيقة األمعاء )جـ(    يظةالغل األمعاءب( )  بد الك)أ( 

32 
   سائل كثيف القوام ناتج عن هضم الطعام في المعدة هو 

 نزيم اال)د(       الحركة الدودية )جـ(    الكيموس )ب(    الخمالت )أ( 
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 الفراغ بما يناسبه :  كملي أ2س 

   .  ......................................تيريا الضارة فيه يسمى تسخين سائل لقتل البك -1

   ....................و .............و ................................و ...يتكون الدم من .. -2

 .  ................................. أو ...............................ل األمراض المعدية عن طريق تنتق -3

 :ما الفرق بين  كل مما يلي  /3س

 الشعيرات الدموية                                        األوردة الشرايين                          

 

 

  

 

 الهضم الكيميائي                           الميكانيكي  هضمال                    

 

 

 

 

 الدورة الجسمية   الرئوية الدورة  القلبية الدورة 

 

 

  

 وظيفة كل من : اكتبي  /4س 

 .   .............. ....................... ............................. ....................................  : الحمراء كريات الدم

 ................ . ......................................................................................... ة :الصفائح الدموي

 ... . ................................................... .... ........................................................... : البروتينات

 ......................................................... . .................................................... ........:  تالكربوهيدرا

 ............................ . ..................... ..................................................................  :فيتامينات ال

 عللي مايلي : /5س

 . في األمعاء الغليظة جود أهمية كبيرة للبكتيريا التي تعيشو -أ

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

 . ةمراض غير المعدييصنف السكري في األ - ب

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

 دم قبل عمليات نقل الدم .يجب فحص فصائل ال - ج

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

 الدم لمن يمكنه التبرع : يتبرع بأن   AB أراد شخص فصيلة دمه  -د

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

 



 

 

 

 



                       1الصفحة 

  

 :  اختاري اإلجابة الصحيحةالتالية في الفقرات  1س

 :   السياالت العصبية تنتقل عبر الشق التشابكي بواسطة  1

 انزيمات )د(  الخاصية األسموزية  )جـ(  املواد الكيميائية  )ب(    خاصية االنتشار  )أ( 

 :  جزء في العين من وظائفه جمع الضوء  2

 القرنية  )د(  الشبكية  )جـ(  العدسة   )ب(    البؤبؤ )أ( 

 :  تزيد من قدرة الشخص على التمييز بين األطعمة املختلفة  3

   السياالت العصبية )د(    البراعم الذوقية )جـ(    اللعاب)ب(     األسنان  )أ( 

 :  تبطئ أنشطة الجهاز العصبي وتضعف التحكم     4

 الكافيين  )د(  الشاي  )جـ(  القهوة  )ب(    الكحول )أ( 

 : املرفق نوع املفصل في  5

 محوري )د(  رزي )جـ(  انزالقي  )ب(    كروي)أ( 

 : تناول كميات كبيرة  الكافيين مادة منبهة تؤثر على أنشطة الجهاز العصبي املركزي حيث 6

  والرعشة تسبب األرق )ب(  زيد من ضربات القلب. ي)أ(  

 . عند البعض 

 زيد من إنتاج البول. ي)جـ( 

 

 جميع ما سبق  )د( 

 : عند توقف اإلباضة ودورة الحيض تمر املرأة بمرحلة تسمى  7

 البلوغ  )د(  سن اإلخصاب   )جـ(  النمو)ب(  سن اليأس )أ( 

 الغدد اآلتية ليست صماء :إحدى   8

 الصنوبرية )د(  )جـ( الدرقية  )ب( النخامية )أ( اللعابية  

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 لتعليم بمحافظة جدة ل  اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية 

 تعليم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني

 هـ   1444  الدراسي لعاما

 

 المعلمة
أحالم الجميعي / مرام  

 الغامدي

 المتوسطة  المرحلة

متوسط ثاني  الصف  

 علــــــــــوم المادة

      اسم الطالبة:



                       2الصفحة 

  

 هرمون له دور هام في تطور الصفات الجنسية عند اإلناث :  9

 )د( األنسولين  )جـ( األدرينالين  )ب( اإلستروجين  )أ( التستوستيرون 

 ينمو الجنين ويتطور في :  10

 )د( املهبل  )جـ( املبيض  )ب( الرحم  )أ( قناة البيض  

 يتصل الجنين باملشيمة من خالل :  11

 )د( الرحم  )جـ( الحبل السري  )ب( الدم  )أ( الجلد 

 : رحلة التي يمر بها الجنين في أول شهرين من الحمل  امل 12

    مرحلة اكتمال النمو   )د(  املرحلة الجنينية املتأخرة  )جـ(  املرحلة الجنينية الثالثة  )ب(  املرحلة الجنينية األولى  )أ( 

 جزر النجرهانز مسؤولة عن :  13

 )د( تنظيم معدل األيض  )جـ( تحفيز النمو  )ب( تنظيم مستوى السكر )أ( الصفات الجنسية األنثوية 

 تتحرك البويضة عبر قناة البيض بواسطة :  14

 )د( الشعيرات  )جـ( األهداب  )ب( الزوائد   الخمالت )أ( 

 تدفق الدم من بطانة الرحم شهريا يسمى :  15

 )د( التلقيح  )جـ( الحيض  )ب( اإلباضة )أ( اإلخصاب 

 تبدأ البويضة في النضج :  16

 )د( في املرحلة الجنينية )جـ( في أثناء الطفولة  )ب( عند سن البلوغ  )أ( قبل الوالدة

 :  تحدث عملية االخصاب في   17

 املهبل  )د(  الرحم )جـ(  قناة البيض )ب(    املبيض)أ( 

 : بارة الصحيحة والحرف )خ( للعبارة الخاطئةضعي الحرف )ص( للعالتالية في الفقرات  /2س

 ينتج املبيض بويضتان كل شهر . )       (  ( 1

 توجد الغدة الدرقية في العنق . )       (  ( 2

 غدد النجرهانز تفرز هرمون األنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم . )       (  ( 3

 حيوان املنوي . )       ( حاد البويضة والات  اإلخصاب هو  ( 4

 يمكن معرفة جنس الجنين في الشهر الثاني من الحمل . )       (  ( 5

 تنتج التوائم غير املتماثلة عن انقسام البويضة املخصبة إلى خليتين  . )       (  ( 6

 غشاء يحمي البويضة  . )       (  )األمينوني( الكيس الرهلي  ( 7



                       3الصفحة 

  

 (          تبدأ عملية اإلباضة في اليوم الثامن عشر )  ( 8

 )      (     يتركب العصبون من جسم الخلية و الشجيرات العصبية فقط  ( 9

 )        (  الكافيين والكحول ليس لهما أي تأثير ضار في الجهاز العصبي ( 10

 )   (  يتكون الجهاز العصبي املركزي من الدماغ والحبل الشوكي ( 11

 )    (   الحبل الشوكي  من بأمر يحدث ردة الفعل املنعكس  ( 12

 )      (  الغدد الى غدد قنوية وغدد القنوية تنقسم  ( 13

 )   (   تؤدي الهرمونات إلى زيادة أو تقليل سرعة عمليات خلوية محددة ( 14

 )   (  الطفولة أهم أحداث مرحلة من يعتبر البلوغ الجنس ي  ( 15

 أكملي الفراغ بما يناسبه : /3س

 .........تفرز الغدد الصماء مادة كيميائية تسمى ........................  ( 1

 من اطوار الدورة الشهرية.  ................................ عملية اإلباضة تتم في الطور  ( 2

 ......... .......................ى يسمى كيس عضلي كمثري الشكل يوجد لدى األنث ( 3

 ................................تسمى الغدة التي توجد في العنق بالغدة ( 4

 الغدة التي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية من النمو حتى التكاثر هي ...................   ( 5

 .......................و ....................... يتركب الجهاز العصبي املركزي من  ( 6

 يتركب الجهاز العصبي الطرفي من .......................و .......................  ( 7

 ؟ اجيبي على األسئلة التالية /4س

 قارني بين التوائم املتماثلة وغير املتماثلة من حيث :  /أ

 التوائم الغير متماثلة  التوائم املتماثلة  من حيث : 

   كيفية التكوين 

   نوع الجنس 

 

   يلي : عللي ما /5س

 .  النخامية أهم الغدد الصماء في جسم االنسان تعد الغدة   -أ 

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

 إلى كميات أكبر من الحديد في وجباتها ؟  تحتاج املرأة   -ب



                       4الصفحة 

  

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

 ج: يجب امتناع األم الحامل عن التدخين ؟  

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

 مرحلة املراهقة (  -صفي أهم أحداث ) مرحلة الطفولة املبكرة  -د

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

 رتبي باألرقام مراحل دورة الحيض :   -ه

 

 تحدث عملية اإلباضة.  

 يبدأ تدفق الدم.  

 يزداد سمك بطانة الرحم.  

 تتحطم بطانة الرحم إذا لم تلقح البويضة.  


