
    
   

  استعن با ثم اجب عن االسئلھ االتیھ                                               
  
 -: من االختیارات االتیة اختر االجایة الصحیحة - :

    
  امتصاص الطعام    -ھضم الطعام          ب - ا........   وظیفة الخمالت فى االمعاء الدقیقة ھى   - ١

  مضغ الطعام -تحریك الطعام        د - ج                                                                 
  

  كیمیائى     - ب                               میكانیكى  -ا        ..............    یحدث فى الفم ھضم  -٢
 ال شيء مما سبق  - میكانیكى وكیمیائى                  د  -ج                                                       

  
  

  الكالسیتونین        -ا.................      اي الھرمونات االتیة مسؤولة عن استجابة المواجھة او الھروب   -٣
     الثیروكسین - االبینفرین                               د - ج                الجلوكاجون   - ب                       

  ...........     ...اى من االتى یعد من خصائص الحزازیات - ٤
 اشباة الجزور    - البذور                 د  - االزھار                 ج- ب            االنسجة الوعائیة   -أ       
   

 الكیس البوغى - السعفة              ب  -ا................       اى التراكیب االتیة یحوى تجمعا بوغیا    -٥
 الساق    -النصل                د - ج                                                                              

  

  .......................              خط الدفاع االول لالنسان ضد المرض المعدى ھو   -٦
 الجلد - الخلیة البالزمیة                د -ج           الجسم المضاد     - ب       الخلیة التائیة المساعدة  - ا      

  

  اللمفیة العقد  –د     الطحال –الغدة الزعتریة    ج –نخاع العظام     ب  - ا ...........خالیا اللمفیة فىتنتج ال  -٧
  

 .............   عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم فان البنكریاس یفرز -٨
  االنسولین والجلوكاجون معا -الجلیكوجین        د- ج        االنسولین –الجلوكاجون            ب -ا  
 

 من الصفات المشتركة لألسماك-٩
 الفكوك -أ      العمود الفقرى -ب الخیاشیم -ج جمیع ما سبق -د

  
  

   ........الخالیا اللمفیة فىتنتج  -١٠
 اللمفیة  العقد  –د            الطحال –ج         الغدة الزعتریة   –ب        نخاع العظام   -ا                              

  

 .....مستوى السكر فى الدم فان البنكریاس یفرزعند انخفاض -١١

  السعـودیةالعـربیة  لمملكـةا

  
  لتعلیم بالمنطقة الشرقیةاإلدارة العامة ل
 بالجبیل التعلیممكتب 

  
 الرحمــن الرحیــم هللا بسـم

  
  ھـ١٤٤٠:            /            /   التاریخ                      

  االحیاء    : المادة       

  الثانى الثانوى   : ــف الص        الصـ

  ثالث ساعات      : الز     الزمن 

 الدرجة   االسم 
   

 

10  ٤٠  

   الصف
  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

  أسئلة اختبار المرحلة الثانویة 
  الصف الثانى ثانوى مقررات 

  االول :  الدور 
  ھـ ١٤٣٩/١٤٤٠:العام الدراسي 



  االنسولین والجلوكاجون معا                        الجلیكوجین   -ج  االنسولین   –الجلوكاجون       ب -ا
  

 ............. تشعر االم الحامل بحركة الجنین -٩
 في االشھر الثالثة الثانیة       - في االشھر الثالثة االولي        ب -ا                                      

  فقطفي الشھر االخیر  - د    في االشھر الثالثة االخیرة    -ج                                                  
ال تننتج  - ا                                         .........  ماذا تتوقع ان یحدث لو خلق الرجل وخصیتاه داخل جسمھ  -١٠

 درجة الحرارة    الحیوانات المنویة بسبب ارتفاع 
 یرتفع تركیز التستوسیترون بسبب ارتفاع درجة الحرارة     -ب  
  نویة  ي وجود الحویصلة المال حاجة ال -ج
  یصعب وصول الھرمونات من الخصیة الي الدم -د 

 بروتین مضاد للفیروس یُفرز من الخالیا المصابة بالفیروس  -١١

 
 االنسولين -أ االنترفيرون - ب الكوكايين -ج األلدوستيرون -د

 أغشیة تحیط بالجنین............ خالل مراحل نمو الجنین األولى تتكون   -١٢

 ستھ  –خمسھ               د     -اربعھ           ج -ثالثھ                  ب  -  أ

 یحتاج جسم االنسان لبناء البروتینات فیھ عدد معین من االحماض االمینیة یبلغ -١٣

 حمض  ٢٠ -حمض       د ٣٠ -ج       حمض    ٤٠ -ب        حمض   ٥٠  -  أ

    

  للجنین................... تكوین كیس المح ال یحتوى على مح ولكنھ یعمل على -١٤

 السائل الرھلى  - خالیا الدم البیضاء  د -البالزما      ج - خالیا الدم الحمراء      ب  -  أ

    

     

 یقوم بتخزین الدم وتحطیم كرات الدم الحمراء التالفة والھرمة -١٥
 الطحال  - االثنى عشر              د -المراره                   ج - الكبد                  ب  - أ
 ھرمون مسئول عن إظھار الصفات الثانویة  فى الذكور  -١٦

 الثيروكسين -أ .الكالسيتونين - ب االنسولين -ج التستوستيرون -د

 تحدث الدورة الشھریة فى األنثى غالبا كل  -١٧

 يوم ١٥ -أ يوم ١٧ - ب يوم ٢٨ -ج يوم ٤٥ -د

 تابع الورقة التالية            



 عضو عضلى انثوى فى حجم قبضة الید فیھ ینمو الجنین فترة الحمل  -١٨

 المبيض -أ المهبل - ب الرحم -ج المثانة -د

    

 فى مرحلتى االنقسام المنصف للبویضات ینتج عنھما -١٩

 بويضة واحدة -أ بويضتان  - ب ثالث بويضات -ج .أربع بويضات -د

 سیدة الغدد والتى تنظم عمل الغدد الصم األخرى -٢٠

 

 الغدة الكظرية -أ الغدة الدرقية - ب الغدة العرقية -ج .الغدة النخامية -د

 

 تقع الغدد الكظرية  -٢١

 تحت الكليتين -أ .فوق الكليتين - ب منتصف الكليتين -ج داخل الكليتين -د

 تفرز الغدة الكظرية هرمون مهم إلعادة امتصاص أيونات الصوديوم هو هرمون -٢٢

 الكورتيزول -أ النمو - ب االنسولين -ج .ألدوستيرون -د

 مواد بروتينية تنظم األنشطة الحيوية فى الجسم -٢٣

 االنزيمات -أ المستقبالت - ب .الهرمونات -ج الفيتامينات -د

 ويحلل الكربوهيدرات والنشا المعقدة إلى سكريات بسيطةانزيم يوجد فى اللعاب  -٢٤

  

 
 

 
 
 
 

 الببسین     - ب

االنسولین   - ج

  -االمیلیز               -  أ

الثیروكسین                               

 تجويف الفم  - الحنجره  د - المرىء   ج -لسان المزمار      ب -انبوب عضلى يربط البلعوم بالمعده    ا  -٢٥ 
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