
 

  االضه:                          االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 ع٘، املدٗ: ضــا200الدزد٘:                                          علـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                
 التازٓخ:   الدوام الصباحي( 0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                          

 (ةدرج 86) اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي: :السؤال األول
    .ىطٔر عظنٕ ْٓدد يف املػاغتني: 

 أ اليطٔخ الػضسّيف ب اليطٔر العظنٕ االضفيذٕ ج الطنحام د اليطٔر العظنٕ الهجٔف

    .٘ٔتيتكل الطٔال٘ العصبٔ٘ باجتاِ دطه اخلل: 

 أ احملْاز ب الدبل العصيب ج األشزاز د االضتطاالت اهلْٔلٔ٘

    .٘ٔٓفسشاٌ مً الػدٗ الدزق: 

ْىني ْضٔت ّ الهال نطني  ّ التريّنطني د الترّي ْلني  ًْٓ ج األىط ّ الهالطٔت  ٌ زمْ مٌْ ب البازاْث ّ البازاْث  أ التريّنطني 

    . ًعْٔب السؤٓ٘ ٓكع فُٔ اخلٔال أماو الػبهٔ٘م: 

 أ الطنظ ب قصس البصس ج الكدع د مد البصس

    .٘لٔطت مً صفات العضل٘ املتكلص: 

 أ تصداد صالبتَا ب حذنَا ٓتػري ج ٓصداد قطسٍا د ٓكصس طْهلا

    .٘إحدى الػدد اآلتٔ٘ خمتلط: 

 أ العسقٔ٘ ب البيهسٓاع ج اليخامٔ٘ د الدٍئ٘

 (ةدرج 57) أجب عن كل مما يأتي:السؤال الثاني : 
أنقل األرقام احملددة إىل ورقة إجابتك .: 
أجب عن األسئلة اآلتية .: 

 اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي:. ①       

 العصب الػْنٕ  -غػاء الطبل   -اجلطه البلْزٖ            

 مما يأتي:حّدد بدّقة موقع كلٍّ . ②       

 ىكٕ العظه  -الطائل الدماغٕ الػْنٕ الداخلٕ  - الػدد دازات الدزقٔ٘           

 مما يأتي:ماذا ينتج عن كلٍّ . ③       

 ىكص إفساش ٍسمٌْ الهْزتٔصّل.-      ختسٓب امليطك٘ أماو غل زّالىدّ.-           

 (ةدرج 66) :يأتيمما ألربع أعط تفسريًا علميًا  :لثالسؤال الثا
  .٘ٓتبلؼ قْٗ البصس غدتَا يف احلفريٗ املسنص.                                        .تضعف حاض٘ الػه يف بدآ٘ الصناو. 

  .إصاب٘ العضالت بالتعب العضلٕ بعد دَد غام.                               .بعض األصْات ال ميهً مساعَا.  

  .ّاخلْف اىتصاب األغعاز يف حال٘ الربد أ. 

 .اجلطٔنات احلطٔ٘ ّ اليَآات العصبٔ٘ مً حٔح املْقع ّ الْظٔف٘. (ةدرج 46) . :بني  قارن : السؤال الرابع
                                                                                              .٘ٔمً حٔح العدد ّ الْظٔف٘. احملْز االضطْاىٕ ّ االضتطاالت اهلْٔل 

  زتب عياصس احلسن٘ االىعهاضٔ٘ عيد ّخص اجللد بػْن٘ بػهل مفادئ.: (ةدرج 47 ) :اجب عن السؤال اآلتي السؤال اخلامس:
 (ةدرج 68 )  :لديك احلالتان اآلتيتان الضطراب يف بعض الغدد الصم :السادسالسؤال 
  . ّ ازتفاع دزد٘ حسازٗ اجلطهغخص ٓعاىٕ ىكص الْشٌ ّ ضسع٘ ضسبات الكلب. 

  .غخص مصاب بتضخه غري متياضل يف عظاو الْدُ ّ األطساف. 

 ما الػدٗ اليت حدخ فَٔا االضطساب يف احلالتني.. ①, و املطلوب: 

 اذنس الطبب الرٖ أّدى إىل األعساض الطابك٘ يف نّل حال٘.. ② 
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