
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/8science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مْن يتبع الصواب دومًا ..       جعلك اهلل ِم .  اختـر اإلجـابة الصحيحية  (أ

  

     الناتج الذي يقوم الباحث  بقياسه يف التجربة    :  
 املستقل املتغري  - د الفرضية  -ج العامل الظابط    -ب لتابع املتغري ا   -أ

 
 

  :ُيفَضل حقن أجسام مضادة ، بدل حقن مسبب مرض ُمضعَّف 

 عند نقص الصفائح الدموية -د بعد التعرض ملسبب املرض   -ج دائمـًا   -ب قبل التعرض ملسبب املرض  -أ
 

 

اجلزء الذي حيدث فيه معظم اهلضم الكيميائي: 

 لكـــبد  ا  -د عدةــاملـ -ج عاء الدقيقةـاألم -ب االثـناعشر -أ
 
 
   ُأصيب شخص فصيلة دمه(A) دم إليه، فما نوع الفصيلة اليت ميكن أن ُتنقل إليه ؟فـتطلب األمر نقل    -سري يف أثناء حادث 

 ((O,A  -د (                             B,O)  -ج -أ (  (A -ب (          AB)  -أ

 
  : مــرض سـببه فيــروس ،  يـهـاجم كريات الدم البيـضاء 

 درنــال-د دزــااليـ   -ج حصبةــال -ب الـشلـل األطف  -أ
 
 

               الغذائية موعـة اجملينتمي اللــنب واجلــنب اىل: 
 لفـواكــها-د الـحبـــوب   -ج ألطعمة الغنية بالكالسيوما -ب البــــروتينات  -أ
 

 منوذج االجــــــابة

السؤال األول 
:

 األول االختبار النهائي للفصل الدراسي  
o  هـ 3417/  3416لعام 

  علـوماملادة :          -     :الثــاني املتوسطالصف 
 سـاعتان  

 
 وزارة التــــعليم

 الدوادمي دارة التعليم مبنطقةإ
  مدرسة حطني املتوسطة
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  : بالكلمة املناسبة أكمل الفراغات التالية  ب (    
 

 الحويصلات الهوائية   االكياس ذات اجلدر الرقيقة املوجودة يف الرئة                                                         Alveoli 

 حمض الهيدروكلوريك اليت تدخل مع الطعام املـرض من مسببات ـ ويقتل العديدفرز يف املعدهــُي         HCl  

  فقر الدم مرض ينتج عنه ضعف كفاءة خاليا  الدم احلمراء يف نقل األكسجني                                                         Anemia 

 الصفائح الدموية   أجزاء خلوية تسـاعد على جتلط الدم                                                                                                    platelets 

 الحالب  أنبوب يصل املثانة بالكلية                                                 Ureter 

 الأمينيةالأحماض  تتكون الربوتينات من وحدات بنـائية صغرية ُتسمى Amino Acide                       

 يف عالج احلساسية   ينالهستـام   ُيمكن استخدام مضادات                                                                               Anti histamine 

 

 :  عرف مايلي      (ج
   (هرمون تفرزه غدة البنكرياس)   .   وز من مجرى الدم إلى خلايا الجسمــــوكـينقل الجل  ونــهرم : وه األنسولني 

  الكيميائية في الجسم سرع معدل التفاعلاتـــتُ –نوع من البـروتينات :  االنزميات هي .  

 

 

 ) اذكر السبب (:   علل ما يــليد(   
 

 مكن أن تلتصق البكتيرييا جبدار املعدة الداخلي ــال ُي 
 لاحتواء المخاط الذي يبطن القناة الهضمية .. على  مواد كيميائية تحيط بالكتيريا 

 
 

  حصانة من املرض؟ ، وشفي منه - مبرض جدري املاء -ملاذا تكون للشخص الذي مرض 

  بقيت في جسمه ذاكرة مناعية ضد المرض. ,بعد أن يشفى الشخص 

تبقى في الجسم خلايا ذاكرة خاصة بهذا المسبب. وفي حالة دخول هذا النوع من  ,دخول مسبب المرض في المرة الاولى
لهذا  ,وأشد وتمنع تكاثر الانتيجين في الجسمردها سيكون أسرع  ,تتكاثر خلايا الذاكرة بسرعة ,الانتيجين للجسم مرة اخرى

 يمنع ظهور المرض.
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 –متباينة  -إجابات محتملة
 ة" الذاكر لخاليا "يجب ذكر  المتعلم 
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    :  اكتب املصطلح العلمي لكل من العبارات التالية( أ               

 املصطلح العلمي العبـــــــــارات        
البسترة الضارة فيهعملـية تسخني السـائل إىل درجة معينة لقتل البكترييا  

 الهيموجلوبين جزيء حيمل األكسجني لينقله من الرئتني إىل خاليا اجلسم 
 اللزوجة  ة السائل للجريان أو اإلنسيابخاصية ُتـعرب عن مقاوم

 التكثف حتول املادة من احلالة الغازية اىل احلالة السائلة
  phالرقم الهيدروجيني  مقياس حلمضية أو قاعدية احمللول

 
  : أمام العبارة اخلاطئة وفقك اخلالق لذلك)×( العبارة الصحيحة وعالمة  أمام( √)  عالمة ضع ب(

 
 
 
 

 
 

 سبها من اجملموعة الثانية : ااقرن اجملموعة األوىل مبا ينـ (ج
 

 [ ×]    o3H-أيون اهليدرونيوم له شحنة سالبة وصيغتة    3

 [ ×]    األمحــاض والقـواعد مواد غري موصلة للكهرباء 2

 [  √]    2وحــدة قـياس الضغط :    نيوتن/م 1

 اجملموعة الثانية  اجملموعة األوىل م

 أقراص مضادات الحموضةمنه تُـصنع  7 اللوكيميا ) سرطان الدم( 1
 من أمراض الدم التي تصيب خاليا الدم البيــضاء  1 المعدة 2
 األول ضد مسببات المرض خـط الدفاع 6  الهيموفيليا  3
 ـرض نزف الدم ــمـ 3 هيدروكسيد الصوديوم 4
 كيس عضلي يتمدد عند دخول الطعام إليه من المريء 2 المريء 5
   الجلد 6

 هيدروكسيد الماغنسيوم 7

 : السؤال الثــاني


