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------------------------------------------------------------------924/11/2011
 

 :السؤال األول 
 

 كًهخ انصحٍحخ نكم يًب ٌأتً تانًٌٍٍ (  ) ضع عاليخ 
 

 :عذد انحٍىاَبد انًُىٌخ انتً تهقح انجىٌضخ (1

 03 *    64*    واحذ *    أستعح* 
 

 :صُف يٍ انًىاد انغذائٍخ ٌحتبجهب انجسى ثكًٍبد قهٍهخ نهًحبفظخ عهى انصحخ وضًبٌ انًُى (2

 انًاء*    انذهىٌ *  انفٍتايٍُاخ*   انكشتىهٍذساخ* 
 

 

 :ٌُسًى احتىاء انجسى عهى َسجخ يئىٌخ عبنٍخ يٍ انذهىٌ (3

 انغم*    فقذاٌ انشهٍح*  انششِ انًشظً *   انثذاَح* 
 

 

 :ثذٌٍبد تهذ صغبرهب يتطىرح جشئًٍب ويعظًهب نهب جٍىة ٌتبثع انصغٍز انًُى ثذاخههب (4

 انهٍهٍح*    انكٍغٍح *  انثٍىظح*    انًشًٍٍح* 
 

  :تُقً انذو يٍ انًخهفبد وانًبء انشائذسوج يٍ األعضبء انتً  (5

 انكهٍتاٌ*    انخصٍتاٌ*   انحانثاٌ*    انشئتاٌ *
 

 :عذو إَتبج حٍىاَبد يُىٌخ سهًٍخ ثكًٍخ كبفٍخ ٌسجت (6

 انغفهظ *    انعقى*   اإلٌذص *  عشطاٌ انثشوعتاتا *
 

 :انهضىهى عضى كجٍز ـ أكجز أعضبء انجسى انذاخهٍخ ـ ثًُ يبئم نالحًزار ٌسبهى فً  (7

 انًعذج*     انجهذ *   انكثذ *  انحىصهح انصفشاوٌح *
 

 

 .يُهب غذح انجزوستبتب دأَجىة تختهط فٍه انحٍىاَبد انًُىٌخ ثسىائم يختهفخ يٍ عذح غذ (8

 انقعٍة*    قُاج فانىب*   انىعاء انُاقم *   اإلحهٍم* 
 

 

 :هى انكزثىهٍذراد انًعقذح إنى سكز ثسٍطٌجذأ انهضى انكًٍٍبئً حٍث ٌحتىي عهى إَشٌى ٌحىل أول يٍ  (9

 انهعاب*   انعصاسج انصفشاوٌح *  حًط انًعذج*   عصاسج انًعذج* 
 

  :فً تُفصم أجشاء يٍ انكبئٍ انحً نتكىٌ أفزاد جذٌذح يًبثهخ نهفزد األصهً (10

 انتجذد*   انتكاثش انجُغً*   انتجضؤ*   االَقغاو انًُصف *

 2.. / ٌتجع 
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  : الثانيالسؤال 
 أجت عًب ٌهً: أواًل 

 

 كٍف ٌُال انجغى يٍ انششاب انًحتىي عهى انكافٍٍٍ كًٍح يٍ انًاء أقم يٍ كىب ياء؟ (2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ٍ انًؤثشاخ انتً تحذد عذد انغعشاخ انحشاسٌح انتً ٌحتاجها انجغىعِذد اثٍٍُ ي (0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ؟انًٍكاٍَكًانهعى انكًٍٍائً وانهعى تٍٍ  واحذ فشقاركش   (3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  انهعى انكًٍٍائـً

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  انهعى انًٍكاٍَكً

 اركش فائذج واحذج إلطالق انًعذج نهكًٍىط تثطء إنى األيعاء انذقٍقح؟ (6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .صحح يب تحته خط واكتت انكهًخ انصحٍحٍخ ثٍٍ انقىسٍٍ: بًٍَب ث

 .تىفشها تاقً انًىاد انغزائٍح طاقح أكثش يٍ انتً زوتٍُبدجان تىفش ( ------------------------ ) (2

 . انسزطبٌٌغثة يشض  عذو انشغثح فً تُاول انطعاو وانخىف انشذٌذ يٍ صٌادج انكتهح ( ------------------------ ) (0

  .طشحهاتعغطها وتانًىاد غٍش انقاتهح نههعى ثى  انًعذح خضٌت ( ------------------------ ) (3

 .ٌىيًا 240انىاحذج  انحٍط تغتًش دوسج ( ------------------------ ) (6

 .انجٍٍُوٌتكىٌ ٌحذث االتحاد تٍٍ  انحٍىاٌ انًُىي وانثىٌعح  ( ------------------------ ) (5

 .يستخذيب انًفبهٍى انتبنٍخ، ارسى خزٌطخ يفبهٍى يقجىنخ تجًعهى يعًب:  ثبنثًب
 

 انفىـ انجُكزٌبص ـ األيعبء انغهٍظخ ـ أعضبء أَجىثٍخ ـ انجهعىو ـ أعضبء غٍز أَجىثٍخ ـ انكجذ 

 .ـ انغذح انهعبثٍخ  أجشاء انجهبس انهضًًـ ـ األيعبء انذقٍقخ 
 

 

 

 

 

 

 

 مع خالص متنيات    

 حممد امحد عبدالباري

 العلوم معلم         
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