
 

  االصه:                           االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 عة و ىصف، املدة: صــا200الدرجة:                                                علـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                
 التاريذ:                                    الدوام الصباحي( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                      

 درجة( 80)                                                                                      أجب عن األسئلة اآلتية : 
 ؟مم ِتألف يّكل اجلرع؟ َ ما نُع املفاصل بني عظام اجلمجمٕ (1

 مساحل احلظ الشعُزٓ َ الفعل اإلزادٓ بدءًا مو التهبٌّ, َ أِو تقع الباحٕ احملسكٕ؟زّتب  (2

 ماذا ِهتج عو : (3

 .مي اخللفي لهزة العنيسيادة طول احملور األما .أ 

 .تتالي الجكوب الفكزية .ب 

 .ختزيب امليطكة خلف شل روالىدو .ج 

 .تعظه غطاريف الينو يف صً الجامية عشزة تكزيبًا .د 

 درجة( 210)                                                                                 األسئلة اآلتية: أجب عن 

 مما ِلْ: ألزبع فقطاعط تفطريًا علمًّا  (1

 .تضنية العطالت املدططة بهذا االصه .أ 

 .تيعدو الزؤية يف اليكطة العنياء .ب 

 .تصلح طبكة الضرتاتوصفري للطرياٌ .ج 

 .متأل الفزاغات الػشاء العيهبوتي بضائل دماغي شوني خارجي .د 

 .يضبب ىكص فيتامني )د( مً غذاء األطفال مزض الهضاح .ٍ 

  َاحدٔ لكل مما ِلْ:اذكس َظّفٕ  (2

 األو اجلافية -الشىار الهتفي 

 املشينية  -            املديذ

 الحظ الشكل اجملاَز َ انقل األزقام احملددٔ إىل َزقٕ إجابتك. (3

 :اخرت اإلجابٕ الصخّخٕ لكل مما ِأتْ َ انقلًا إىل َزقٕ إجابتك (4

 يرتانه يف العطالت أثياء العنل الشام: .أ 

 أ محض اللنب ب ىرتات الفطة ج البولة د محض اخلل

 يوجد مزنش التعزم يف املادة الزمادية ألحد البيى العصبية اآلتية: .ب 

 أ املذ ب ملديذا ج البصلة الضيضائية د اليداع الشوني

 .ّخيف املخًا مو حّث: املكُنات , َ مُقعالسمادِٕ َ املادٔ  البّضاء قازى بني املادٔ  (5

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
 



 

  االصه:                           االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 عة و ىصف، املدة: صــا200الدرجة:                                                علـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                
 التاريذ:                                    لدوام الظهـــــر ( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                      

 درجة( 80)                                                                                      :أجب عن األسئلة اآلتية  
 مم تتألف يّكل األذى الداخلّٕ؟ َكّف تتصل مع األذى الُضطٖ؟ َ ما الطائل الرٓ ميلؤيا؟ (1

 زّتب عهاصس احلسكٕ االنعكاضّٕ , َأِو ِقع مسكص إفساش اللعاب؟ (2

 ماذا ِهتج عو : (3

 ختزيب امليطكة أماو شل روالىدو. .أ 

 (.أىكص فيتامني ) .ب 

 اصتئصال املديذ عيد حيواٌ ما. .ج 

 سيادة طول احملور األمامي اخللفي لهزة العني. .د 

 درجة( 210)                                                                                 :األسئلة اآلتية أجب عن 

  مما ِلْ: ألزبع فقطاعط تفطريًا علمًّا  (1

 وجود أقزاص غطزوفية بني الفكزات. .أ 

 يطعف الشه يف ىهاية الشناو. .ب 

 اىتصاب األشعار يف حالة الربد و اخلوف. .ج 

 تشهل الشبهات الػذائية. .د 

 تيعدو الزؤية يف اليكطة العنياء. .ٍ 

  اذكس َظّفٕ َاحدٔ لكل مما ِلْ: (2

 الضائل الدماغي الشوني اخلارجي  -ني   امليالى

 الشىار احلوضي -    احلدقة 

 حّدد مُقع كالًّ مما ِلْ: (3

 هاداٌ   امل -   اجلضه اهلدبي  

 غاس األوسوٌ -الباحة البصزية   

 ضع املطمّات املهاضبٕ حطب أزقامًا. (4

 يف املخ.قازى بني املادٔ السمادِٕ َ املادٔ البّضاء مو حّث: املكُنات , َ املُقع  (5

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
 


