


 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/  /    التاريخ :  
 

 

 (ب) األولىالفترة  –وم ــــعلــاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س
 ف العظام ؟ماذا يغلف أطرا -1

 الغضروف -د العضالت -ج وتاراأل -ب األربطة -أ

 أي جزء من العين يتجمع عليه الضوء ؟ -2

 القرنية -د الشبكية -ج البؤبؤ -ب ساتدالع -أ

 ا مع االخرط عظمين أحداهمأنسجة صلبة ترب -3

 الغضروف -د العضالت -ج األوتار -ب األربطة -أ

 الجلد ؟يصنع في أي الفيتامينات التالية  -4

 د   -د ج   –ج  ب   -ب أ   -أ

 أين ينمو الجنين ويتطور ؟ -5

 المهبل -د الرحم -ج  قناة البيض -ب مبيضال -أ

 نشاطات الحيوية بالجسم الالغدة التي تسيطر على  -6

 النخامية -د الخصيتان –ج  الدرقية -ب الكظرية -أ

 كيس عضلي كمثري الشكل  -7

 الخصيتين -د مبيضال -ج المهبل -ب مالرح -أ

 لغذاءأنسجة وعائية لنقل ا -8

 السمحاق -د الكامبيوم -ج اللحاء -ب الخشب -أ

 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة مع تظليل اإلجابة في ورقة التظليل  2س
 صلب هو السمحاقعظم اللخارجي للالغطاء ا -1
 لة الجنينية األولى مرحلة التطور التي يمر بها الجنين الى لحظة والدته تسمى المرح -2
 ي المبيض منذ الوالدةتبدأ البويضة في النضج ف -3
 محوريمفصل المرفق يعد مفصل  -4
 اتات البذريةمن النب زازيات القائمةوحشيشة الكبد والح ذيل الحصان -5
 لشهر الرابعمعرفة جنس الجنين في ايمكن  -6
 الضوئي بناءالطبقة العمادية بالورقة تحوي البالستيدات ويحدث بها معظم مراحل ال -7
 ات بذرية والبذريةتصنف النباتات الوعائية الى نبات -8

 تسمى معراة البذور بهذا االسمبم تفسر: :  3س
.......................................................... 

 (يكتفي بنقطة واحدة:      ) من قارن بين كالا : 4س

 التوائم غير المتماثلة التوائم المتماثلة

 
 

 

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/  /     التاريخ :  
 

 

 (ب) األولىالفترة  –وم ــــعلــاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س
 ف العظام ؟ماذا يغلف أطرا -1

 الغضروف -د العضالت -ج وتاراأل -ب األربطة -أ

 أي جزء من العين يتجمع عليه الضوء ؟ -2

 القرنية -د الشبكية -ج البؤبؤ -ب ساتدالع -أ

 ا مع االخرط عظمين أحداهمأنسجة صلبة ترب -3

 الغضروف -د العضالت -ج األوتار -ب األربطة -أ

 الجلد ؟يصنع في أي الفيتامينات التالية  -4

 د   -د ج   –ج  ب   -ب أ   -أ

 أين ينمو الجنين ويتطور ؟ -5

 المهبل -د الرحم -ج  قناة البيض -ب مبيضال -أ

 نشاطات الحيوية بالجسم الالغدة التي تسيطر على  -6

 النخامية -د الخصيتان –ج  الدرقية -ب الكظرية -أ

 كيس عضلي كمثري الشكل  -7

 الخصيتين -د مبيضال -ج المهبل -ب مالرح -أ

 لغذاءأنسجة وعائية لنقل ا -8

 السمحاق -د الكامبيوم -ج اللحاء -ب الخشب -أ

 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة مع تظليل اإلجابة في ورقة التظليل  2س
 (صح)      صلب هو السمحاقعظم اللخارجي للاء االغط -1
 (خطأ)   لة الجنينية األولى مرحلة التطور التي يمر بها الجنين الى لحظة والدته تسمى المرح -2
 (خطأ)      ي المبيض منذ الوالدةتبدأ البويضة في النضج ف -3
 (صح)        محوريمفصل المرفق يعد مفصل  -4
 (خطأ)   اتات البذريةمن النب القائمة زازياتوحشيشة الكبد والح ذيل الحصان -5
 (صح)       لشهر الرابعمعرفة جنس الجنين في ايمكن  -6
 (صح) الضوئي بناءالطبقة العمادية بالورقة تحوي البالستيدات ويحدث بها معظم مراحل ال -7
 (خطأ)      ات بذرية والبذريةتصنف النباتات الوعائية الى نبات -8

 ة البذور بهذا االسمتسمى معرابم تفسر: :  3س
 ة بثمار ألن بذورها غير مغطا

 (يكتفي بنقطة واحدة:      ) من قارن بين كالا : 4س

 التوائم غير المتماثلة التوائم المتماثلة

 شأ من بويضة واحدةتن
 متماثالن في النوع

 

  مختلفتين يضتينشأ من بوتن
 وقد يختلفا اثالن في النوعقد يتم

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/ 12/6التاريخ :  
 

 (أ) األولىالفترة  –علــــــوم اختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س
 ين تنتج خاليا الدم الحمراء ؟أ -1

 الغضروف -د السمحاق -ج العظم الكثيف -ب نخاع العظام  -أ

 أي األجزاء التالية جزء من األذن الداخلية ؟ -2

 قوقعةال -د طبلة األذن -ج السندان -ب لمطرقةا -أ

 حزمة سميكة من األنسجة تصل العضالت بالعظام  -3

 الغضروف -د األوعية -ج  األوتار -ب سمحاقال -أ

 كيميائية التي تفرزها الغدد الصماء ؟ما المادة ال -4

 الهرمون -د الخاليا الهدف -ج اللعاب -ب االنزيم  -أ

 أين تحدث عملية االخصاب ؟ -5

 الخصية -د يضلمبا –ج  قناة البيض -ب الرحم -أ

 في أي شهر يمكن معرفة جنس الجنين ؟ -6

 الرابع -د الثالث -ج الثاني -ب األول -أ

 منوي مع البويضة ؟ماذا يسمى اتحاد الحيوان ال -7

 دورة الحيض -د لوغالب –ج  االخصاب -ب االباضة -أ

 ما النسيج الوعائي المسؤول عن نقل الماء في النبات ؟ -8

 السمحاق -د مبيومكاال –ج  شبالخ -ب اللحاء -أ

 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة مع تظليل اإلجابة في ورقة التظليل  2س
 الوحدة الوظيفية األساسية في الجهاز العصبيالخلية العصبية تعد  -1
 الطبقة الخارجية للجلد هي البشرة -2
 خليط الحيوانات المنوية والسائل يسمى اإلباضة -3
 قية في العنتوجد الغدة النخام -4
 نباتات الالوعائيةمن الوالقمح والفول ز األر -5
  في البيئات الجديدة تسمى األنواع الرائدةاألنواع التي تنمو أوالا  -6
 الجذر يستخدم لتثبيت النبات في التربة -7
 التوائم المتماثلة من بويضة واحدة مخصبةتنشأ  -8

 ا االسميسمى نبات حشيشة الكبد بهذبم تفسر: :  3س
       .......................................................... 

 (يكتفي بنقطة واحدة)                 : من قارن بين كالا : 4س

 النباتات معراة البذور لنباتات مغطاة البذورا

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/ 12/6التاريخ :  
 

 (أ) األولىالفترة  –علــــــوم اختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س
 ين تنتج خاليا الدم الحمراء ؟أ -1

 الغضروف -د السمحاق -ج العظم الكثيف -ب نخاع العظام  -أ

 أي األجزاء التالية جزء من األذن الداخلية ؟ -2

 قوقعةال -د طبلة األذن -ج السندان -ب لمطرقةا -أ

 حزمة سميكة من األنسجة تصل العضالت بالعظام  -3

 الغضروف -د األوعية -ج  األوتار -ب سمحاقال -أ

 كيميائية التي تفرزها الغدد الصماء ؟ما المادة ال -4

 الهرمون -د الخاليا الهدف -ج اللعاب -ب االنزيم  -أ

 أين تحدث عملية االخصاب ؟ -5

 الخصية -د يضلمبا –ج  قناة البيض -ب الرحم -أ

 في أي شهر يمكن معرفة جنس الجنين ؟ -6

 الرابع -د الثالث -ج الثاني -ب األول -أ

 منوي مع البويضة ؟ماذا يسمى اتحاد الحيوان ال -7

 دورة الحيض -د لوغالب –ج  االخصاب -ب االباضة -أ

 ما النسيج الوعائي المسؤول عن نقل الماء في النبات ؟ -8

 السمحاق -د مبيومكاال –ج  شبالخ -ب اللحاء -أ

 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة مع تظليل اإلجابة في ورقة التظليل  2س
 (صح)     الوحدة الوظيفية األساسية في الجهاز العصبيالخلية العصبية تعد  -1
 (صح)          الطبقة الخارجية للجلد هي البشرة -2
 (خطأ)    خليط الحيوانات المنوية والسائل يسمى اإلباضة -3
 (خطأ)      قية في العنتوجد الغدة النخام -4
 (خطأ)    نباتات الالوعائيةمن الوالقمح والفول ز األر -5
 (صح)   في البيئات الجديدة تسمى األنواع الرائدةاألنواع التي تنمو أوالا  -6
 (صح)     الجذر يستخدم لتثبيت النبات في التربة -7
 (صح)    ةالتوائم المتماثلة من بويضة واحدة مخصبتنشأ  -8

 ا االسميسمى نبات حشيشة الكبد بهذبم تفسر: :  3س
 وذلك ألنهم كانوا يعتقدوا قديماً أنها مفيدة للكبد

 (يكتفي بنقطة واحدة)                 : من قارن بين كالً : 4س

 النباتات معراة البذور لنباتات مغطاة البذورا

 مارنباتات تغطى بذورها بث نباتات تغطى بذورها بثمار
 

 
 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   /التاريخ :  
 

  األول علــــــومالاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الطبقة الخارجية للجلد -1

 مةاألد -د البشرة –ج  الطبقة الدهنية  -ب القشرة -أ

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأسفل التي من الجلد  طبقة -2

 القشرة -د دهنيةلطبقة اال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 طبقة من الجلد تقع اسفل األدمة -3

 القشرة -د طبقة الدهنيةال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 نينطبقة من طبقات الجلد تنتج مادة الميال -4

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  البشرة  -ب القشرة -أ

 مادة كيميائية تكسب الجلد لونة -5

 ينالكوكاي -د جينواالستير –ج  المايلين  -ب الميالنين -أ

 قلت كمية الميالنين في الجلد كان لونه كلما -6

 غامق ثم فاتح -د ال يتغير –ج  غامق  -ب فاتح -أ

 لجلدلألشعة فوق البنفسجية يصنع امع التعرض  -7

 د -د ج   –ج  ب   -ب أ  -أ

 لجلد درجة حرارة الجسم من خالل إفرازينظم ا -8

 ا سبقم جميع -د العرق –ج  السكر  -ب الدهون -أ

 اض واالنبساطلى االنقبعضو قادرع -9

 جميع ما سبق -د المفصل –ج  العظمة  -ب العضلة -أ

 األزرق واالحمر عند اإلصابة بالكدمة يرجع الىظهور اللون  -10

 االستيروجينهرمون  -د نيليصبغ الما –ج  ينصبغ الهيموجلوب  -ب ميالنينصبغ ال -أ

 لكي تبتسم تحتاج الى كم عضلة -11

 53 -د 43   –ج  23  -ب 13 -أ

 نسيج يربط العضالت مع العظام -12

 الجهاز العضلي -د الوتر –ج  المفصل  -ب األربطة -أ

 عضالت األوعية الدموية والقناة الهضمية من العضالت -13

 يكليةاله -د القلبية –ج  الالاردية  -ب األرادية -أ

 العضالت الالإرادية غيرالمخططة -14

 ا سبقجميع م -د قلبيةلا –ج  ليةالهيك  -ب الملساء -أ

 نوع من الخاليا في الشبكية يستجيب للضوء الباهت -15

 القزحية -د القرنية –ج  العصوية  -ب المخروطية -أ

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   /التاريخ :  

 

 نسيج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للضوء -16

 البؤبؤ -د القزحية –ج  الشبكية  -ب القرنية -أ

 لنوعا اء عضالت الذراع و الكتف يعد مثاال لرافعة منثنان -17

 الرابع -د الثالث  –ج  الثاني  -ب األول -أ

 عدد االعصاب الشوكية -18

 زوج 31 -د زوج 12 –ج  31  -ب 12 -أ

 عدد العظام في الشخص البالغ  -19

 404 -د 300أكثر من  –ج  206  -ب 200أقل من  -أ

 تنتج خاليا الدم في -20

 مالعظاع نخا -د العظم االسفنجي –ج  العظم الكثيف  -ب سمحاق العظام -أ

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/    / التاريخ :  
 

  األول علــــــومالاختبار  إجابة
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الطبقة الخارجية للجلد -1

 مةاألد -د البشرة –ج  الطبقة الدهنية  -ب القشرة -أ

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأسفل التي من الجلد  طبقة -2

 رةقشال -د دهنيةلطبقة اال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 طبقة من الجلد تقع اسفل األدمة -3

 القشرة -د طبقة الدهنيةال –ج  األدمة -ب البشرة -أ

 نينطبقة من طبقات الجلد تنتج مادة الميال -4

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  البشرة  -ب القشرة -أ

 مادة كيميائية تكسب الجلد لونة -5

 ينكايالكو -د جينوستيرالا –ج  المايلين  -ب الميالنين -أ

 قلت كمية الميالنين في الجلد كان لونه كلما -6

 غامق ثم فاتح -د ال يتغير –ج  غامق  -ب فاتح -أ

 لجلدلألشعة فوق البنفسجية يصنع امع التعرض  -7

 د -د ج   –ج  ب   -ب أ  -أ

 لجلد درجة حرارة الجسم من خالل إفرازينظم ا -8

 ا سبقم جميع -د العرق –ج  السكر  -ب الدهون -أ

 درعلى االنقباض واالنبساطقا عضو -9

 جميع ما سبق -د المفصل –ج  العظمة  -ب العضلة -أ

 األزرق واالحمر عند اإلصابة بالكدمة يرجع الىظهور اللون  -10

 االستيروجينهرمون  -د نيليصبغ الما –ج  ينصبغ الهيموجلوب  -ب ميالنينصبغ ال -أ

 لكي تبتسم تحتاج الى كم عضلة -11

 53 -د 43   –ج  23  -ب 13 -أ

 نسيج يربط العضالت مع العظام -12

 الجهاز العضلي -د الوتر –ج  المفصل  -ب األربطة -أ

 عضالت األوعية الدموية والقناة الهضمية من العضالت -13

 يكليةاله -د القلبية –ج  الالاردية  -ب األرادية -أ

 العضالت الالإرادية غيرالمخططة -14

 جميع ما سبق -د قلبيةلا –ج  ةيلالهيك  -ب الملساء -أ

 نوع من الخاليا في الشبكية يستجيب للضوء الباهت -15

 القزحية -د القرنية –ج  العصوية  -ب المخروطية -أ

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/    / التاريخ :  

 

 نسيج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للضوء -16

 البؤبؤ -د القزحية –ج  الشبكية  -ب القرنية -أ

 لنوعا فعة مناء عضالت الذراع و الكتف يعد مثاال لراثنان -17

 الرابع -د الثالث  –ج  الثاني  -ب ولاأل -أ

 عدد االعصاب الشوكية -18

 زوج 31 -د زوج 12 –ج  31  -ب 12 -أ

 عدد العظام في الشخص البالغ  -19

 404 -د 300أكثر من  –ج  206  -ب 200أقل من  -أ

 تنتج خاليا الدم في -20

 مالعظاع نخا -د العظم االسفنجي –ج  العظم الكثيف  -ب سمحاق العظام -أ

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   /   خ :  التاري
 

 ثانيال علــــــومالاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الغشاء الصلب الذي يغلف العظام -1

 نخاع العظام –ج  العظم االسفنجي –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 العظم الذي يحتوي على مسامات تجعله خفيفا   -2

 نخاع العظام –ج  سفنجيالعظم اال –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 لونه النخاع الذي ينتج خاليا الدم يكون -3

 بيضأ -د أزرق –ج  أصفر  -ب أحمر -أ

 طبقة ناعمة لزجة سميكة تغلف أطراف العظام -4

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مكان التقاء عظمتين أو أكثر -5

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه -6

 الشجيرات العصبية -د العصبية النبضات –ج  شق التشابكي لا  -ب السيال العصبي -أ

 مفصل فيه دوران عظم داخلي تجويف في عظم ثابت -7

 انزالقي -د ويكر –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 يعد مفصل الكتف و الحوض)الرجل( مفصال -8

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 مفصل فيه ينزلق عظم فوق عظم آخر -9

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 العصبونات التي تستقبل المعلومات وترسلها للدماغ أو الحبل الشوكي -10

 األلياف العصبية -د الحسية –ج  المحركة  -ب الموصلة -أ

 طبقة من طبقات الجلد عبارة عن خاليا ميته -11

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأعلى من الطبقة التي طبقة من طبقات الجلد  -12

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 ن الزائدةدهوتخزن فيها الالتي طبقة أعلى ال من الجلد طبقة -13

  -د الطبقة الدهنية -د القشرة –ج  األدمة  -ب البشرة -أ

 أكبر أعضاء الجسم  -14

 الجلد -د الكبد –ج  األمعاء الدقيقة  -ب البنكرياس -أ

 حمي الجلد من االشعةمادة كيميائية تنتج من خاليا البشرة وت -15

 األدينين -د الميالنين –ج  ستيروجيناال  -ب المايلين -أ

 



 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   /   خ :  التاري

 

 المع و األلوانلخاليا في الشبكية يستجيب للضوء النوع من ا -16

 القزحية -د القرنية –ج  المخروطية  -ب العصوية -أ

 من وظائف الجلد -17

 جميع ما سبق -د صنع فيتامين د –ج  االستجابة  -ب الحماية -أ

 لفيتامينتصنع الخاليا ا طبقة الجلد أي في -18

 نيةهالطبقة الد -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 لد/تحت الجلد يسمىموية في الجتحطم األوعية الد -19

 زراعة الجلد -د الخدوش –ج  الكدوم  -ب الجروح -أ

 الجهاز المسئول عن تحريك الجسم -20

 الجهاز العضلي -د از الهضميالجه –ج  الجهاز الهيكلي  -ب الجهاز الدوري -أ

 



 

 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   / التاريخ :  
 

 ثانيال علــــــومالاختبار  إجابة
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س

 الغشاء الصلب الذي يغلف العظام -1

 نخاع العظام –ج  العظم االسفنجي –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 العظم الذي يحتوي على مسامات تجعله خفيفا   -2

 نخاع العظام –ج  العظم االسفنجي –ج  السمحاق  -ب العظم الكثيف -أ

 لونه النخاع الذي ينتج خاليا الدم يكون -3

 بيضأ -د أزرق –ج  أصفر  -ب أحمر -أ

 طبقة ناعمة لزجة سميكة تغلف أطراف العظام -4

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مكان التقاء عظمتين أو أكثر -5

 وفالغضر -د األربطة –ج  األوتار  -ب المفصل -أ

 مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه -6

 الشجيرات العصبية -د العصبية النبضات –ج  شق التشابكي لا  -ب السيال العصبي -أ

 مفصل فيه دوران عظم داخلي تجويف في عظم ثابت -7

 انزالقي -د ويكر –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 الرجل( مفصاليعد مفصل الكتف و الحوض) -8

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب مفصلي -أ

 مفصل فيه ينزلق عظم فوق عظم آخر -9

 انزالقي -د كروي –ج  محوري  -ب يصلمف -أ

 العصبونات التي تستقبل المعلومات وترسلها للدماغ أو الحبل الشوكي -10

 األلياف العصبية -د الحسية –ج  المحركة  -ب الموصلة -أ
 

 خاليا ميته الجلد عبارة عنطبقة من طبقات  -11

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 وعية دموية وغدد عرقيةتحوي اأعلى من الطبقة التي طبقة من طبقات الجلد  -12

 الطبقة الدهنية -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 ن الزائدةدهوتخزن فيها الالتي طبقة أعلى ال من الجلد طبقة -13

  -د الطبقة الدهنية -د القشرة –ج  األدمة  -ب بشرةال -أ

 أكبر أعضاء الجسم  -14

 الجلد -د الكبد –ج  األمعاء الدقيقة  -ب البنكرياس -أ

 حمي الجلد من االشعةا البشرة وتمادة كيميائية تنتج من خالي -15



 

 

 

 

 

 ......................... ـم :ـاالس

 م / ....2      الفصل :

 هـ 1440/   / التاريخ :  

 األدينين -د الميالنين –ج  ستيروجيناال  -ب المايلين -أ

 

 

 بكية يستجيب للضوء الالمع و األلوانلخاليا في الشنوع من ا -16

 القزحية -د القرنية –ج  المخروطية  -ب العصوية -أ

 من وظائف الجلد -17

 ما سبق جميع -د صنع فيتامين د –ج  االستجابة  -ب الحماية -أ

 لفيتامينتصنع الخاليا ا طبقة الجلد أي في -18

 نيةهالطبقة الد -د األدمة –ج  القشرة  -ب البشرة -أ

 موية في الجلد/تحت الجلد يسمىوعية الدتحطم األ -19

 زراعة الجلد -د الخدوش –ج  الكدوم  -ب الجروح -أ

 الجهاز المسئول عن تحريك الجسم -20

 الجهاز العضلي -د از الهضميالجه –ج  ليالجهاز الهيك  -ب الجهاز الدوري -أ

 


