
 

[نصا ً اكتب]  
 

لواء بني عبيد  /عليم وزارة التربية والت  

 مــدارس تقـــارب 

الفصل الدراسي األول                       

م 2022/ 2021للعام الدراسي         

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )      ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:    ضع إشارة )  : ولالسؤال األ

  . )      (لى المريءإالهوائية والطعام  القصبةلى إيعمل لسان المزمار على تنظيم دخول الهواء  -1

. )      (نزيم الببسين في المعدة بعض الجراثيمإ يُنشط -2  

)      (  .هضم الدهونعلى  نزيم الاليبيزيعمل إ -3  

. )      (لى خمس مجموعات حسب وظيفتهاإتصنف األوعية الدموية  -4  

. )       (لى المريءإرة الفؤادية على نقل الطعام من البلعوم صعضلة العاالتعمل  -5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :ثم أجب عما يلي  المجاورالسؤال الثاني: تأمل الشكل   

 

(..............................)في:  فرازاتهإيصب  المجاورالشكل  -أ    

 

ذكر وظيفة واحدة لكل من: أ -ب  

(...........................................................الكبد ) .1  

( ..........................................................)البنكرياس  .2  

(....................................................الصفراوية ) الحوصلة .3  

 

 

؟م القاعدية في البنكرياسوما أهمية بيكربونات الصودي -ج    

 

 

 

 

 

 

 

. )     (ول الثانوي العلمي األ  :والشعبة  الصف      .. ... . ................. ..... ............. :اسم الطالبـ/ـة   

............... .. ........ ............... التاريخ:  اليوم                                     الحياتيةالعلوم  المادة:  ً 
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[نصا ً اكتب]  
 

الفقرات اآلتية: : اختر اإلجابة الصحيحة لكل من الثالثالسؤال   

:من وظائف جهاز الدوران -1  

حماية الجسم -ج                 كسجين والهرموناتنقل األ -ب                 هضم الطعام  -أ  

: نزيمات لهضم الكربوهيدرات هيإلغدة التي تفرز ا -2  

            الكبد -ج                الحويصلة الصفراوية  -ب              البنكرياس -أ

: لى المريء هوه إخاللالطعام  نبوب عضلي طويل يمر أ -3  

      األمعاء -ج          البلعوم       -ب        الفم       -أ

:سائل كثيف القوام يستمر أثناء عملية الهضم -4  

     العصارة الصفراوية -ج                   كيموس -ب        نزيم       إ -أ

: نزيم الببسين فيإيفرز  -5  

الكبد  -ج           األمعاء     -ب         المعدة         -أ  

:توجد الزائدة الدودية في  -6  

األمعاء الغليظة-األمعاء الدقيقة                  ج -المعدة               ب -أ  

: للشرايين منتتكون الطبقة الداخلية  -7  

النسيج الضام  -طالئية            جال خاليا ال -ألياف الكوالجين           ب -أ  

هي:   ةتسمى العملية التي تفتت الدهون الى فقرات صغير -8  

امتصاص الدهون -تكوين الحموض         ج -استحالب الدهون       ب -أ  

نزيم يسمى: إتفرز الغدد اللعابية  -9  

ألفا أميليز  -الترابسين           ج -الببسين             ب -أ  

الجهاز الذي يتكون من األوعية الدموية والقلب والدم هو: -10  

        جهاز التنفسي -ن           ججهاز الدوراال -جهاز الهضمي       بال -أ

 

 

 

 

 

 سيا الوقفي والنجاح/ معلمة المادة: ا انتهت األسئلة/ ارجو لكم التوفيق
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