
 

 
 

      

 : الصحيحة اإلجابة اختاري( 03الى )( 1في الفقرات من )     

1 
 تحوي طبقة األدمة على :

 خاليا ميتة )د( صبغة كيميائية )جـ( غدد عرقية )ب( بشرة رقيقة )أ(

2 
 عند تبخر العرق فإن الجلد :

 يبرد )د( ن يسخ )جـ( ينقبض )ب( يتسع  )أ(

3 
 : يزداد إنتاجه عند تعرض اإلنسان لألشعة فوق البنفسجية

 الغضروف )د( السمحاق )جـ( الميالنين )ب( الهيموجلوبين  )أ(

4 
 أنها :بالعضالت في األمعاء تتصف 

 ملساء )د( إرادية )جـ( مخططة  )ب( هيكلية )أ(

5 
 عضالت إرادية  تعمل على تحريك العظام :

 تلقائية )د( ملساء )جـ( هيكلية )ب( لبية ق )أ(

6 
 إحدى طبقات الجلد تشكل طبقة عازلة للجسم :

 الميالنين )د( الطبقة الدهنية )جـ( األدمة )ب( البشرة )أ(

7 
 : عندما تسحق األوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد يحدث

 الخدش )د( الجرح )جـ( الكدم )ب( الحرق )أ(

8  
 دوم تتحول المنطقة المصابة إلى اللون :عند شفاء الك

 األرجواني )د( األصفر )جـ( األزرق )ب( األحمر )أ(

9 
 :حزمة سميكة من األنسجة تصل العضالت مع العظام 

 سياالت )د( خيوط )جـ( وتارأ )ب( ربطةأ )أ(

10 
 فيتامين د يساعد على امتصاص عنصر :

 الفوسفور )د( لسيومالكا )جـ( الحديد )ب( البوتاسيوم )أ(

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

لتعليم ل اإلدارة العامة

 بمحافظة جدة

  مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني            

 هـ 1442  الدراسي لعاما

 

 / صالحةناهد  المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 ـــــــومعلـــ المادة

 81ص إلى 18ص من    اسم الطالبة:

1  



 

 
 

             

11 

 يمتاز الغضروف ب :

 قسوته )د( مرونته )جـ( صالبته )ب( خشونته )أ(

12 
 يعّد من أعراض التهاب المفاصل :

 الدوخة )د( الخمول )جـ( التصلب )ب( الصداع )أ(

13 
 توجد المفاصل الثابتة عند اإلنسان في :

 الجمجمة )د( رسغ ال )جـ( العنق  )ب( المرفق  )أ(

14 
 تحمي الحبل الشوكي من الضرر:

 األوتار )د( األربطة )جـ( الغضاريف )ب( المفاصل  )أ(

15 
 أوامر رد الفعل المنعكس يتحكم فيها :

 الحبل الشوكي  )د( الدماغ  )جـ( الخاليا الحسية )ب( الخاليا المحركة )أ(

16 
 لجلد :تسمى العصبونات التي تستقبل المنبه في ا

 الخاليا الحسية )د( الشق التشابكي )جـ( العصب الحركي )ب( خاليا موصلة )أ(

17 
 مادة تمأل التجويف العظمي :

 الميالنين )د( نخاع العظم  )جـ( األربطة )ب( الغضروف )أ(

18  
 : أمالح تخزين نتيجة بصالبته الكثيف يمتاز العظم

 )د( اليود والكالسيوم )جـ( الكالسيوم والفوسفور  والبوتاسيوم )ب( الكالسيوم )أ( الفوسفور واليود 

19 
 تسمى الرسالة التي يحملها العصبون :

 )د( الزوائد الشجرية العصبي )جـ( السّيال العصبي)ب( المحور )أ( التشابك العصبي

20 
 العضو الذي يتحكم في التوازن هو :

 )د( األذن الداخلية دان)جـ( السن )ب( المطرقة )أ( األذن الخارجية

 

 

21 
 إحدى الغدد اآلتية ليست صماء :

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

22 
 هرمون له دور هام في تطور الصفات الجنسية عند اإلناث :

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

23 
 : في رويتطو الجنين ينمو

 )د( المهبل )جـ( المبيض )ب( الرحم )أ( قناة البيض 

24 
 يتصل الجنين بالمشيمة من خالل :

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

25 
 الجلوكوز ضروري خالل عملية التنفس الخلوي ألنه :

 )د( يؤثر في األنسجة الهدف )جـ( يزيد إفراز الغدد )ب( يقلل كمية األنسولين )أ( ينتج الطاقة

 

 

 

 جزر النجرهانز مسؤولة عن : 26
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 )ب( تنظيم مستوى السكر )أ( الصفات الجنسية األنثوية

 

 

 

 )د( تنظيم معدل األيض )جـ( تحفيز النمو

27  
 تتحرك البويضة عبر قناة البيض بواسطة :

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

28 
 تدفق الدم من بطانة الرحم شهريا يسمى :

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

29 
 تبدأ البويضة في النضج :

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

30 
 تتمزق بطانة الرحم عندما :

 )د( يتقلص الرحم )جـ( تغزر الهرمونات )ب(تخصب البويضة )أ( مستوى الهرمونات يقل 

 

 : العلمية ( اقرني بين المفاهيم ومدلوالتها8لى )إ( 1في الفقرات من )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالعلمي مدلوالتها المفاهيم

 ( األدمة 1) 
 

 ( تصل العضالت بالعظام .أ )

 ( األربطة2) 
 

 ( تشكل طبقة عازلة للجسم .ب)

 ن ( الميالني3) 
 

 ( تكسب الجلد لونه .ج)

 ( الخاليا الدهنية 4) 
 

 ( يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم .د)

 ( األوتار 5) 
 

 ( تحوي األوعية الدموية والغدد العرقية .هـ)

 ( التعرق 6) 
 

 تحدث عندما تسحق األوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد المتضرر .( و)

 ( البشرة 7) 
 

 م بعضها ببعض .تربط العظا ( ز)

 من الجلد تتكون من خاليا ميتة . طبقة خارجية رقيقة ( ح) ( الكدمة 8) 
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 : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعي (24إلى )( 1) في الفقرات من   

 )       (  خاليا ميتة . األدمة طبقة خارجية رقيقة من الجلد تتكون من -1

 )       (   الجلد الفاتح اللون يحوي كمية أقل من الميالنين . -2

 )       (  تكسب صبغة الميالنين الجلد نعومة ونضارة . -3

 )       (  فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم . -4

 )       (  المتضررة . عند حدوث الكدمات ترشح خاليا الدم البيضاء من األوعية -5

 )       ( عضالت األطراف من العضالت الالإرادية . -6

 )       (  . مثلة العضالت الملساء عضالت األمعاءأمن  -7

 .   )       ( صالبة العظم تكسب التي المعادن من الصوديوم -8

 .   )       ( بتناولها اإلفراط عند والرعشة األرق المنبهات تسبب -9

 .   )       ( الحوض عظام المتحركة المفاصل من -01

 .   )       ( المنعكس الفعل برد  الدماغ يتحكم -00

 .  )       ( الداخلية األذن أجزاء من والسندان الركاب -01

 .   )       ( المعدنية األمالح من الكثير الغضروف يحوي - 01

 . )       ( الدماغ ىإل المعلومات تنقل الحسية العصبية الخلية -01

 .  )       ( اللسان في التذوق مستقبالت تشكل تراكيب هي الذوقية البراعم -01

 . )       ( الفم في األطعمة بإذابة يقوم اللعاب -01

 . )       (   الجسم توازن على يحافظ األمبولي العرف -01

 )       ( . شهر كل بويضتان المبيض ينتج -18

 )       ( . العنق في الدرقية دةالغ توجد -19

 )       ( . الدم في السكر نسبة ينظم الذي األنسولين هرمون تفرز النجرهانز غدد -20

 )       ( . المنوي والحيوان البويضة إتحاد هو اإلخصاب -21

 )       ( . الحمل من الثاني الشهر في الجنين جنس معرفة يمكن -22

 )       ( .  خليتين إلى المخصبة البويضة انقسام عن تماثلةالم غير التوائم تنتج -23

 )       ( .  البويضة يحمي غشاء الرهلي الكيس -24
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 ( اختاري اإلجابة الصحيحة :02( الى )1في الفقرات من ) /1س    

1 
 :بواسطة  تتكاثر النباتات الالوعائية

 )د( األبواغ )جـ( التبرعم )ب( االنقسام المتساوي )أ( البذور

0 
 لها : تختلف السرخسيات عن الحزازيات بأن

 )د( أزهار )جـ( أوعية ناقلة )ب( مخاريط ذور)أ( ب

3  
 يستخدم في تحسين نوع التربة :

 الغاز الطبيعي)د(  )جـ( الخث )ب( النفط )أ( الفحم 

4 
 تتحكم في فتح وغلق ثغور الورقة :

 )د( الخاليا الحارسة )جـ( البشرة )ب( الخاليا العمادية )أ( الطبقة االسفنجية

5 
 : ر من سنتين لتنمو وتنضجأكث إلى تاجتح اتاتنب

 معمرة)د(  فصلية)جـ(  )ب( ذات حولين )أ( ذات الحول

6 
 نباتات تخزن الغذاء في جذورها :

 )د( الصبار )جـ( البطاطس )ب( الشمندر )أ( العنب

7 
 نباتات وعائية البذرية :

 لصنوبر)د( ا ذيل الحصان)جـ(  حشيشة الكبد)ب(  الحزازيات)أ( 

8 
 ي عملية البناء الضوئي :دم فيستخ

 الكلوروفيل)د(  السليلوز)جـ(  الحديد)ب(  الدم)أ( 

9 
 يقصد بالنسيج الوعائي في النباتات البذرية ب:

 اللحاء والخشب والكامبيوم)د(  اللحاء والخشب فقط)جـ(  الخشب فقط)ب(  اللحاء فقط)أ( 

12 
 مثال على نبات ذو فلقة واحدة :

 لذرة)د( ا الفاصوليا)جـ(  التفاحب( ) بالعن)أ( 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

لتعليم ل اإلدارة العامة

 بمحافظة جدة

  مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني            

 هـ 4112  الدراسي لعاما

 

 صالحةناهد /  المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 ــومـــــعلـــ ةالماد

 411ص إلى 88ص من    اسم الطالبة:
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. 

 ( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( اذا كانت العبارة صحيحة 10( إلى )1لفقرات من )في ا / 3س                         

 )خ( إذا كانت العبارة خاطئة : والحرف                           

 . تستخدم في تخزين الطعامالفلقة جزء من البذرة  -1

 . دويرالت إعادة عملية في عوبةص المواد أكثر من البالستيك يعد -2

 .ثر النباتات الالبذرية الالوعائية باألبواغ تتكا -3

 . الحراري االحتباس لظاهرة الرئيسي المسبب الكلوروفلوروكربون مركبات -4

 . للهواء ملوثة غير بأنها الكهرومائية الطاقة تتميز -5

 . الدفيئة غازات من النيتروجين يعد -6

 ح.راكيب التكاثر في التفاالمخاريط هي ت -7

 . الجذور في الغذاء تصنيع عمليات ممعظ تحدث -8

11 
 تنشطر أنوية ذرات اليورانيوم وتطلق طاقة هائلة هي الطاقة :

 )د( الجوفية )جـ( الضوئية )ب( النووية )أ( الحرارية

10 
 : تستخدم بسرعة أكبر من تعويضها

 متجددة موارد غير)د(  )جـ( الخشب )ب( موارد متجددة  )أ( ملوثات 

13 
 غاز الرادون المشع من نواتج :د يع

 )د( ناقالت النفط )جـ( تشغيل الطابعات )ب( بعض الصخور )أ( حرق الوقود

14 
 نستخدم السدود لتوليد الطاقة :

 )د( النووية )جـ( الكهربية )ب( الشمسية )أ( الحرارية

15 
 تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية :

 )د( طاقة الرياح )جـ( الخاليا الشمسية )ب( الطاقة الكهرومائية لطاقة النووية)أ( محطات ا

16 
 يمكن تحويل قصاصات العشب وقشور الفواكه بعملية التدوير إلى :

 )د( علب المشروبات الغازية )جـ( البالستيك )ب( الورق )أ( تربة خصبة

17 
 ينشأ الضباب الدخاني من تفاعل ملوثات الهواء مع :

 )د( بخار الماء )جـ( مركبات الكلوروفلوروكربون ( ضوء الشمس)ب )أ( المطر

18  
 أي الموارد الطبيعية يصنع منها كل من البالستيك والبنزين ؟

 الغاز الطبيعي)د(  النفط)جـ(  خام الحديد)ب(  الفحم الحجري)أ( 

19 
 يحدث ثقب األوزون بفعل غازات ملوثة من أهمها :

 )د( أكاسيد النيتروجين )جـ( أكاسيد الكبريت )ب( مركبات الكلوروفلوروكربون أكسيد الكربون)أ( ثاني 

02 
 من أسباب وصول األشعة فوق البنفسجية بكميات كبيرة لألرض :

 )د( ثقب األوزون )جـ( االحتباس الحراري )ب( المطر الحمضي )أ( الضباب الدخاني
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 . الخضراء البالستيدات من العديد تحوي طبقة الكيوتيكل -9

 . متجددة طبيعية موارد على مثال المعادن -11

 . الماء بخار مع الهواء ملوثات تفاعل من الدخاني الضباب ينشأ -11

 . التربة يف الموجودة المغذية وادالم الحمضي المطر ينزع -12

       

 

 

................................................................................................................................ ..... 
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 :الصحيحة اإلجابة حول دائرة ضعي( 02الى )( 1الفقرات من )في            

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

لتعليم ل اإلدارة العامة

 بمحافظة جدة

  مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني            

 هـ 1112   الدراسي لعاما

 

 صالحةناهد /  المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 ــــومــــعلــ ةالماد

 201ص إلى 152ص من    اسم الطالبة:

1 
 تتمدد المواد بالحرارة نظرا ألن الجزيئات :

 )د( يزداد عددها )جـ( تتغير درجة حرارتها )ب( تنقص سرعتها )أ( تزداد سرعتها 

2 
 : التعرض لألشعة فوق البنفسجية تسبب كمية زيادة

 )د( ارتفاع ضغط الدم )جـ( سرطان الجلد  )ب( تحطم الرئتين )أ( سرطان الرئة 

3 
 متر وسعة الموجة : 0.8المسافة بين القمة والقاع لموجة هي 

 متر 21 )د( متر 2.1)جـ(  متر 3.0)ب(  متر 3.0)أ( 

1 
 الضوء :سباب انكسار موجات أن م

 )د( تغير سرعة الموجة )جـ( زيادة سعة الموجة )ب( نقصان التردد ادة الطول الموجيزي )أ(

5 
 في ثالجات العرض  الزجاج عبارة عن طبقتين بينهما هواء ألنه :

 )د( عازل )جـ( موصل )ب( مشع )أ( خفيف

6 
 الغاية من ترك فراغات صغيرة بين قضبان السكك الحديدية أنها :

 )د( تتمدد صيفا شتاءا)جـ( تتقلص  )ب( تتمدد شتاءا فاقلص صي)أ( تت

7 
 عندما يتالمس جسمان مختلفان في درجة الحرارة تحدث عملية :

 )د( توصيل حراري )جـ( تمدد )ب( تكثف )أ( حمل حراري

8 
 ينتقل الصوت بصورة أسرع في :

 الفوالذ)د(  الهواء)جـ(  الماء)ب(  )أ( الفراغ

9 
 ئات المادة داخل الموجة الطولية تسمى :يارب جزماكن تقأ

 )د( التخلخالت )جـ( التضاغطات )ب( القيعان )أ( القمم

10 
 تبطن جدران القاعات الكبيرة بمواد لينة لتجنب حدوث :

 )د( اإلشعاع )جـ( الصدى )ب( انعكاس الضوء )أ( انكسار الضوء

12  



 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

11 
 تقاس شدة الصوت بوحدة :

 )د( الهرتز )جـ( الديسيبل مربعالر المت)ب(  نو)أ( النا

12 
 مصدر الطاقة الحرارية في محرك آلة االحتراق الداخلي :

 التبريد)د(  الماء الحار)جـ(  حرق الوقود)ب(  البخار)أ( 

13 
 :وسيلسف وهي تعادل بالمقياس الس 68بلغت درجة حرارة الجو في نيوزلندا 

 س 03)د(  س 12)جـ(  س 13)ب(  س 21)أ( 

11 
 مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات الجسم تسمى :

 الحرارة النوعية)د(  الطاقة الحرارية)جـ(  درجة الحرارة)ب(  الحرارة)أ( 

15 
 انتقال الطاقة الحرارية من الشمس إلى األرض مثال على :

 اإلشعاع)د(  التوصيل الحراري )جـ(  التمدد)ب(  الحمل الحراري)أ( 

16 
 خين معظم المواد فإنها :ا يتم تسدمعن

 تتمدد)د(  تتبخر)جـ(  تطفو)ب(  تتقلص)أ( 

17 
 خاصية تحدد مقدار الطاقة التي تحملها الموجة :

 سرعة الموجة)د(  الطول الموجي)جـ(  التردد)ب(  السعة )أ( 

18 
 تعد من الموجات الطولية :

 الموجات تحت الحمراء)د(  المرئي وءضالجـ( ) موجات الصوت)ب(  موجات الراديو)أ( 

19 
 ما الذي يولد الموجات ؟

 االهتزازات)د(  نقل الطاقة )جـ(  الحرارة)ب(  الصوت)أ( 

20 
 تعتمد زيادة حدة الصوت على زيادة :

 علو الصوت)د(  الطول الموجي)جـ(  التردد)ب(  الشدة)أ( 
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 في العمود الثاني:أهميتها في العمود األول والمصطلحات ( اقرني بين  10 ( الى )1)ن رات مفي الفق   

 

  : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعي( 01) إلى( 1في الفقرات من)           

 تستخدم فرق اإلنقاذ نظارات ليلية حساسة للموجات فوق البنفسجية  . -1

 سية.موجات الضوء مثال على الموجات الكهرومغناطي -2

 تصدر األجسام الساخنة إشعاعات أكثر من األجسام الباردة . -3

 يحدث التوصيل الحراري عن طريق التالمس المباشر بين جسمين مختلفين في درجة الحرارة . -4

 المحرك الحراري أداة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية . -5

 تزداد الطاقة التي تنقلها الموجة بزيادة سعتها . -6

 . الصوت لترددعلو الصوت هو إدراك اإلنسان  -7

 . غلب األجسام بالحرارة وتتقلص بالبرودةأتتمدد  -8

 . تزداد سرعة حركة جزيئات المادة عند تبريدها -9

 . درجة تجمد الماء صفر درجة مئوية على المقياس الفهرنهايتي -11

 

 أهميتها المصطلحات

 ( تستخدم في جهاز التحكم بالتلفاز .    ) األشعة السينية. ( 2) 

 ( تلعب دورا هاما في تكوين فيتامين د .    ) لينة . مواد( 1) 

 م في تصوير كسور العظام .خد( تست    ) ( الخاليا الشمسية .0) 

 ( تستخدم كعوازل حرارية .    ) أوساط مختلفة بالكثافة .  ( 0)

 سخونة الجسم أو برودته . (     ) الموجات تحت الحمراء. ( 2) 

 تنتقل عبر المادة أو عبر الفراغ .(     ) ( الموجات فوق البنفسجية .  1)
 جة حرارة الماء نظرا إلضافة ماء حار إليهدرتفاع ار(     ) فراغات هوائية . (  7)

 تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية (     ) التلوث الحراري .  (  1)

 تسبب انكسار الضوء . (     ) درجة الحرارة .(  9)

 ( تمنع حدوث ظاهرة الصدى .    ) الموجات الكهرومغناطيسية .( 23)

 يئات الجسم .جزكية لمتوسط الطاقة الحر(     )   
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