
 الثاني المتوسطالصف  –للفصل الدراسي الثاني  المذكرة النهائية
 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

 تعطي أمالح الكالسيوم والفسفور للعظام                    .1

 الحياة د الصالبة ج الليونة ب النعومة أ

 تختلف األنسجة الملساء عن األنسجة القلبية في أنها      .2

 ال إرادية د غير مخططة ج مخططة ب ال إرادية أ

 عندما تسحق األوعية الدموية تحت الجلد يحدث            .3

 الفعل االنعكاسي د الخدوش ج الكدوم ب الجروح أ

 أن كلتاهماتشترك العضالت الهيكلية والقلبية في  .4

 ال إرادية د إرادية ج ملساء ب مخطط أ

 نسيج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للطاقة الضوئية .5

 الشبكية د القزحية ج العدسة ب القرنية أ

 عدد األعصاب الشوكية .6

 زوج 34 د زوج 33 ج زوج 32 ب زوج 31 أ

 عدد األعصاب الدماغية  .7

 زوج 14 د زوج13 ج زوج 12 ب زوج 11 أ

 يمكن معرفة جنس الجنين في الشهر .8

 السابع د السادس ج الخامس ب الرابع أ

 ما عداكل الغدد التالية صماء  .9

 الصنوبرية د الزعترية ج اللعابية ب النخامية أ

 ويسمى السن الذي تتوقف فيه عملية االباضة .11

 سن اليأس د سن الزواج ج سن الرشد ب سن البلوغ أ

 تجرى الوالدة القيصرية عندما .11

 رأس الجنين لألسفل د الوالدة األولى ج حوض األم واسع ب حوض األم ضيق أ

 تتراوح فترة حمل اإلنسان  .12

 أسبوعا  39-38 د أسبوعا  35-34 ج أسبوعا  46-45 ب أسبوعا  49-48 أ

 تفرز هرمونات تقوم بتنظيم األنشطة الحيوكيميائية .13

 النخامية د الدرقية ج الصنوبرية ب الزعترية أ

 عدد البويضات التي تنتجها المرأة .14

 اثنتان شهريا د واحدة اسبوعيا ج واحدة شهريا ب واحدة يوميا أ

 هي :أجهزة السيطرة في الجسم  .15

 الهرموني والدموي د التناسلي و الدموي ج الدموي والعصبي ب الهرموني والعصبي أ

 يفقد بعض صفات الطفولة في سن .16

 السادسة د الخامسة ج الرابعة ب الثالثة أ

 يظهر رأس الجنين وفيه العينان واألنف والفم في األسبوع .17

 السادس د الخامس ج الرابع ب الثالث أ

 الجنسي لكاسيات البذور هوعضو التكاثر  .18
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 األرشجوانة د الجاميت    ج الكيوتيكل ب الكامبيوم أ
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 الحصانذيل  د الفحم الحجري    ج الخث ب قدم الذئب   أ

 أي أجزاء النبات يعمل على تثبيته في التربة .21

 الجذور د األوراق ج األزهار ب السيقان أ

 ساقها عشبي .22

 الملوخية د الصنوبر ج النخيل ب البرتقال أ

 تنمو و تكتمل دورة حياتها خالل اكثر من سنتين .23

 المعمرة د ذات الحولين ج الحولية ب قصيرة األجل أ

 والذرة والفول منوالشعير واألرز  .24

 المعمرة د ذات الحولين ج الحولية ب قصيرة األجل أ

 



 حزازيات قدم الذئب مهددة باالنقراض ألنها تستخدم .25

 في صناعة األثاث د في تكوين الخث ج في عمل أكاليل الزهور ب في صناعة السالل أ

 أي األمثلة التالية يعتبر مثال على مورد غير متجدد .26

 ضوء الشمس د الوقود األحفوري   ج المحاصيل الزراعية ب الماء أ

 درجة حموضة المطر الحمضي تساوي :    .27

 14 د    7 ج 5.6 ب 6. 5 أ

 أي الغازات التالية هو أهم غازات الدفيئة : .28

 أكاسيد الكبريت د األكسجين ج   الكلورو فلورو كربون ب ثاني أكسيد الكربون   أ

 عملية التدوير من أكثر المواد صعوبة في  .29

 المعادن د الزجاج ج الورق ب البالستيك أ

  توجد طبقة األوزون في طبقة الجو  .31

 األيونية د الستراتوسفير ج الحرارية   ب التربوسفير أ

 عدد ذرات األكسجين المكونة لألوزون               .31

 4 د 3 ج 2 ب 1 أ

 من أهم االشعة الضارة التي تصل لنا من الشمس .32

 الرادون د السينية ج تحت الحمراء IR ب فوق البنفسجية UV أ

 ظاهرة طبيعية لوالها لكانت األرض أكثر برودة .33

 استنزاف طبقة االوزون د الضباب الدخاني ج االحتباس الحراري ب االمطار الحمضية أ

 من مسببات األمطار الحمضية .34

 أكاسيد النيتروجين د الرادون ج ثاني أكسيد الكربون ب أول أكسيد الكربون أ

 تسربها للمسطحات المائية يسبب تلوث حراري للماء   .35

 مياه تبريد محطات إنتاج الطاقة د رجيع المصانع ج مياه الصرف الصحي ب رجيع المزارع أ

 درجة ، هذا المقياس يسمى 100هو مقياس لدرجة الحرارة ، مقسم من صفر درجة إلى  .36

 رنكون د كالفن ج فهرنهايتي ب سيليزي أ

 درجة تجمد الماء بمقياس كالفن هي .37

 273 د 100 ج 32 ب صفر أ

 انتقال حرارة الشمس إلى األرض مثال انتقال الحرارة بطريقة .38
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 الحمل القسري د الحمل الطبيعي ج اإلشعاع ب التوصيل     أ

 يتم دخول الهواء وحقن الوقود داخل االسطوانة في شوط   .41

 العادم   د االشتعال ج الضغط ب الحقن أ

 أي مما يلي يصف الثالجة .41

 موصل د ناقل حراري ج محرك حراري ب مضخة حرارية أ

 يطلق على الطاقة المنتقلة من الجسم الساخن للجسم البارد  .42

 درجة حرارة د حرارة ج نوعيةحرارة  ب طاقة حركية أ
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 صفر مئوي د صفر مطلق ج صفر فهرنهايتي ب صفر سليزي أ
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 ( أمام العبارة الخاطئة( أمام العبارات الصحيحة و )) عالمةضع :  2س 
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 العضالت الملساء عضالت غير مخططة . .3 
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 ويكسبه الصالبة الشق التشابكي هو غشاء صلب يغلف سطح العظم .5 
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              الحيض من عالمات بلوغ الذكر .10 
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 ذيل الحصان يستخدم ساقه في تنظيف األواني الحتوائه على السليكا .20 

 .الفلقتينجوز الهند والمشمش والكرز من النباتات ذوات  .21 

 وعائية بأنها نباتات بسيطة توجد في األماكن الجافة. من مميزات النباتات الال .22 

 الرياح  واألمطار  ال تسبب  التعرية وانجرافها     .23 

 األمطار الحمضية هي تفاعل ملوثات الهواء مع الماء الموجود في الغالف الجوي لتكوين حموض قوية .24 

 باستغالل ضوء الشمسالطاقة الكهرومائية هي إنتاج الكهرباء  .25 

 ارخص الطاقات هي الطاقة الشمسية             .26 

 األبخرة البركانية ملوثات طبيعية .27 

 المبيدات الحشرية من ملوثات التربة والماء والهواء     .28 

 من ملوثات المياه الجوفية اإلبحار وتسرب النفط من السفن .29 

 باستغالل حرارة باطن األرضالطاقة الحرارة الجوفية هي إنتاج الكهرباء  .30 

 ارخص الطاقات هي الطاقة المائية           .31 

 التدوير أفضل طرق التخلص من النفايات استخداما                     .32 

 الحمل الحراري انتقال للحرارة بين جزيئات نفس المادة  .33 

 في مجز العشب تدمج المراحل لتصبح مرحلتين .34 

 احتراق محرك الديزل يحتوي شمعة .35 

 يعمل الترمومتر يعمل بمبدأ التمدد والتقلص .36 

 قسما 180يقسم الترمومتر بمقياس كلفن إلى  .37 

 كلما زادت درجة الحرارة  زادت معها الطاقة الحركية لجزيئات المادة .38 

 المواد العازلة للحرارة هي التي ال تستطيع نقل الحرارة بسهولة .39 

 الحرارةتزداد سرعة الصوت  إذا قلت درجة  .40 

 ال ينتقل الصوت في الفراغ .41 

 .سعتها قلت الموجة تحملها التي الطاقة زادت كلما .42 

 اخفض صوت يمكن لإلنسان سماعه يكون بمستوى صفر ديسيبل .43 

 في قصر النظر ال يرى المريض األجسام القريبة ويرى البعيدة .44 

 كل الموجات الكهرومغناطيسية موجات طولية .45 
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 الكنتورية .15 الديسبل .14 عنق الرحم .13 النانومتر .12 سن اليأس .11
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 على بالستيدة خضراء واحدة فقط فيها تحتوي خليةال........................... هي نباتات  – 15
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 .............................................  هي  اقل درجة حرارة يمكن لألجسام أن تقترب منها في مقياس الكلفن. - 17

 وحدة قياس شدة الصوت هي ..................... - 18
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 : علل ما يلي : 4س 

 .تتحرك النبضات العصبية في األلياف العصبية باتجاه واحد فقط 

 .يمتاز الغضروف بمونته ويمأل بسائل لزج 

 .مفاصل جمجمة الطفل غير ملتحمة 

 امتناع األم الحامل عن التدخين وتناول العقاقير الطبية . 

  البول والسائل المنوي بالرغم من مرورهما بنفس الممرعدم اختالط . 

 . تطابق الصفات الجسدية للتوائم المتماثلة 

 . النباتات الال وعائية ال تنمو أكثر من عدة سنتمترات 

 . تسمية النباتات الوعائية بهذا االسم 

 الكيوتيكل تغلف أوراق بعض النباتات بطبقة . 

 اعات هوائيةتحتوي معظم المواد العازلة على فق 

 انتقال الحرارة بالتوصيل في المواد الصلبة والسائلة أسهل وأسرع من المواد الغازية 

  رديئة التوصيل للحرارة –بعض المواد ومنها الفلين الصناعي والفرو والريش 

 ال يستخدم محرك الديزل شمعات احتراق 

 رمال الشاطئ تسخن بسرعة أكبر من ماء البحر 

   تقل شدة الضوء  كلما ابتعدنا عن مصدره 

 ؟ تراهم ال كنت إذا حتى مفتوح بابها مجاورة حجرة في أناس أصوات تسمع 

 ؟ مصدره عن مبتعدا   الصوت انتشر كلما الصوت موجات شدة تتناقص 



 : اكمل المقارنات التالية : 5س 

 األعصاب الدماغية األعصاب الشوكية وجه المقارنة

   تخرج من

   عددها

   أنواعها

 

 التوائم غير المتماثلة التوائم المتماثلة وجه المقارنة

   نوع الجنس

   أصلهما

   الصفات الجسدية
 

 ذوات الفلقتين ذوات الفلقة الواحدة وجه المقارنة

 الورقةشكل  
  

 العروق
  

 الوعائية ترتيب الحزم
  

 عدد بتالت الزهرة
  

 

 

النظرقصر  وجه المقارنة  طول النظر 

   األجسام التي  يراها

   األجسام التي ال يراها

   شكل كره العين

   موقع صورة الجسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسائل الرياضية

 ، فكم تبلغ درجة حرارة جسمه على مقياس سيليسوس ؟ ف5 86قام طالب بقياس درجة حرارة جسمه فكانت 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 . فكم ستكون القراءة على مقياس فهرنهايت؟ س5 35إذا كانت القراءة في المقياس السيليزي 
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 مستعينا بالرسم أجب عن األسئلة التالية :

  

 

 نوع المفصل : 

 مثال آخر لنفس النوع : 

 

 ( يشير إلى ..................... 1الرقم ) 

 ( يشير إلى ...................... 4الرقم ) 

 

  

 

 الغدة الصنوبرية مشار إليها بالرقم ..................

 الكظرية مشار إليها بالرقم ............................

 

 نوع التوائم  : ..................................

 السبب ............................................................

 

 

 

 

 النبات من ذوات .....................................

 السبب ..............................................................

  

 الطبقة العمادية مشار إليها بالرقم .....................

 البشرة السفلى مشار إليها بالرقم .........................

 

 



  

 

 اسم الطاقة ................................

 نوعها .......................................

 

 اسم الظاهرة  ........................................

 .......................................................سببها 

 

  

 

 اسم الطاقة ..................................

 أهم عيوبها ...................................

 

 ( .......................... 2نوع انتقال الحرارة في رقم ) 

 ........................(  3نوع انتقال الحرارة في رقم ) 

 

 

  

 

 نوع الموجة .......................................

 طول الموجي للموجة  ...........................

 

 اسم الظاهرة .....................................

 السهم يشير لـ ........................................

 


