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الصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل
ُيتوقّــع مــن طلبــة ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكونـوا قادريــن علــى تفســير �آليــة الحركــة فــي جســم ال�إ نســان ،والتّعـ ّرف
�إلــى �أهم ّيــة ِ
الجلــد ،والتعــرف �إلــى التكهــرب وطرقــه مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1استنتاج وظائف بعض �أجزاء الجهاز الهيكلي عملياً.
2.2التّمييز بين �أنواع المفاصل حسب حركتها عملياً.
3.3التّمييــز بيــن �أنـواع العضــلات فــي جســم ال�إ نســان مــن حيــث التّركيــب و�آليــة العمــل
مــن خــلال الصــور.
4.4التّع ّرف �إلى الجلد من حيث التّركيب والوظيفة من خلال الصور والرسومات.
5.5تطبيــق بعــض الطــرق للعنايــة بصحــة ك ٍّل مــن الجهــاز الهيكلــي والجهــاز العضلــي
والجلــد.
وصل �إلى طرق التّكهرب عملياً.
6.6التّ ّ
 7.7التّع ّرف �إلى نوعي الشّ حنة الكهربائ ّية عملياً وبالرسم.
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َ
َّ
َّ
الدرس األول

الجهاز الهيكلي

ُأ َف ِّكر ُوأناقش :يحتاج جسمي �إلى ِدعا َمة ِ
وحماية.
ِ
الصورة المجاورة ،و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل ّ
 .1ما الذي يدعم جسم ال�إ نسان؟
_________________________________.
عظام
 .2ترتبط العظام ببعضها ل ُت َش ّكل هيكلاً ُيس ّمى
________________________________.
 .3يعمل الجهاز الهيكلي على حماية بعض �أعضاء الجسم،
�أعطي �أمثلة_________________________________.
_________________________________________.
وضح.
 .4عظام جسمي لها �أشكال مختلفة� .أ ِّ
__________________________________________
__________________________________________.
الهيكلي:
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للجهاز
� .5أ ُ
ّ
__________________________________________
__________________________________________.
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ٌ
معلومة

مفيدة

تُصنّــف العظــام �إلــى ثلاثــة
�أنــواع مــن حيــث الشّ ــكل:
عظــام مسـ ّطحة :مثــل عظام
الجمجمــة ،وعظــام طويلــة
مثــل عظــم الفخــذ ،وعظــام
قصيــرة مثــل عظــام �أصابــع
اليــد و�أصابــع القــدم.

لي
نشاط (� :)١أقسا ُم الجِ هاز الهي َك ّ

الهيكلي ،و�أتع ّرف �إلى �أجزائه مستعيناً بالشّ كل ال�آتي:
مجسماً للجهاز
* �أحض ُر ومعلمي ّ
ّ
ال ُجم ُجمة

منطقة اتّصال

دري
َفص ّ
الص ّ
الق ُ
الفقاري
العمود
ّ
منطقة اتّصال

طرف علوي

طرف ُسفلي

الجد َولَ ال�آتي:
السابق �أك ِم ُل َ
ُ .1مستعيناً بالشَّ كل ّ
المحوري
�أجزا ُء الهي َكل
ّ

�أجزا ُء الهيكل الطّرفي

�.2أستنتج �أن :الجهاز الهيكلي ُيقسم �إلى قسمين ،هما_________________________:
و ________________________ ،ويرتبطان معاً بوساطة منطقتي الاتّصال.
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ُ
ُ
ناقش زمالئي:
أ
ِ

المحوري بهذا الاسم.
الهيكلي
سبب تسمية الجهاز
ّ
ّ

المحوري
نشاط ( :)٢الهيكل
ّ

أ�ولا :الجمجمة
* �أحض ُر ومعلمي نموذجاً للهيكل العظمي،
و�أتف ّحص الجمجمة مستعيناً بالشّ كل المجاور.
 .1ما نوع عظام الجمجمة؟ ____________________.
 .٢يوجد لل�إ نسان ف ّكان ُهما:
___________________ و ____________________.
العلوي من عظام جمجمتي؟
 .٣هل �أستطيع تحريك الجزء
ّ
لماذا؟ ____________________________________.

مسطّحة
عظام َ

عظام
ُّ
العلوي
الفك
ّ
الجمجمة
ُّ
فلي
الفك ّ
الس ّ

� .٤أحاولُ تحريك ّ
العلوي ،هل �أستطيع تحريكه؟
الفك
ّ
لماذا؟ ____________________________________.
* ترتبط عظام ّ
العلوي مع عظام الجمجمة "بمفاصل ثابتة".
الفك
ّ
فلي.
� .٥أحاولُ مضغ قطعة من الخبز دون تحريك الفك ّ
الس ّ
هل �أستطيع؟ �أس ّجل ملاحظاتي.
_________________________________________.
 .٦ترتبط عظام ّ
فلي مع عظام الجمجمة "بمفاصل
الفك ّ
الس ّ
متح ّركة" ،ما �أهم ّية ذلك؟
_________________________________________.
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ٌ
معلومة

مفيدة

المفصل :مـــكــــــان اتصــــال
عظمتيــن �أو �أكثــر وهــو نوعــان:
ثابــت مثــل ال ـدّرزات المس ـنّنة
بيــن عظــــــــــــــام الجمجمــة،
ومتح ـ ّرك مثــل مفصــل الفـ ّ
ـك
السفلي.
ّ

* �أت�أمل الشكل ال�آتي و�أس ّمي ال�أعضاء التي تحميها جمجمتي.
الدّماغ
تجويف العين
تجويف ال�أنف
تجويف ال�أذن
ثانيا :العمود الفقاري
مجسماً للعمود الفقاري ،و�أجيب:
ص ّ
* �أتف ّح ُ

فقرة
قرص غضروفي

العمود
الفقاري

 .1على ماذا ترتكز الجمجمة؟ __________________________________________.
 .2ماذا تس ّمى الكائنات الح ّية التي يحتوي جسمها على عمود فقاري؟ ______________.
 .3م َّم يتكون العمود الفقاري؟ __________________________________________.
 .4يفصل بين الفقرات �أقراص تُس ّمى _________________ تعطي العمود الفقاري المرونة
الضغط الواقع عليه.
ال ّلازمة لتسهيل الحركة ،وتساعده على تح ّمل ّ
العلوي من جسمي باتّجاهات مختلفة،كما في ال�أشكال ال�آتية،
قف و�أحاولُ ثني الجزء
ّ
� .٥أ ُ
هل �أستطيع ذلك؟ __________________________________________________.
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 .٦ترتبط معظم فقرات العمود الفقاري بمفاصل محدودة الحركة ،لماذا س ّميت بهذا الاسم؟
_______________________________________________________________.
الفقاري____________________________________ :
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للعمود
ّ
� .٧أ ُ
_______________________________________________________________.
دري:
ثالث ًا :القفص الصّ ّ
دري في جسمي.
* �أح ّد ُد مكان وجود القفص ّ
الص ّ
دري ال�آتية ،و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل صورة القفص ّ
الص ّ
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ال ّرئـتان

القص
عظمة ّ

القلب

ال�أضلاع

دري ،وتساوي __________ضلعاً� ،أي ________________
� .١أع ُّد �أضلاع القفص ّ
الص ّ
زوجاً من ال�أضلاع.
 .٢ترتبط عشرة �أزواج من ال�أضلاع بعظمة ____________ بينما يبقى زوجان من ال�أضلاع
بشكل حر.
دري؟ ______________ و _______________.
 .٣ما ال�أعضاء التي يحميها القفص ّ
الص ّ
الصدري بهذا الاسم؟
 .٤لماذا ُس ّمي القفص ّ
_______________________________________________________________.
دري يتك ّون من __________________ و _______________.
 �أستنتج �أن القفص ّالص ّ
و�أهم ّيته هي.______________________________________________________ :

رفي
نشاط ( :)٣الهيكل ال ّط ّ
ص �أجزاء الهيكل الطّرفي ،و�أجيب:
مجسماً للهيكل
* �أحض ُر ومعلمي ّ
العظمي ،و�أتف ّح ُ
ّ
عظام الكتف(منطقة اتّصال)
عظام الحوض (منطقة اتّصال)
عظمة الفخذ

عظمة ال َع ُضد
لوي
عظمتا ّ
الساعد طرف ُع ّ
عظام الكف

طرف
الساق
سفلي عظمتا ّ
ّ
عظام القدم

9

الطرفي من:
• يتك ّون الهيكل
ّ
مفيدة
 .1طرفين علويـين ،ويتك ّون ك ّل طرف من ____________
و __________________ و ___________________- .يتكــ ّون الــ ّذراع مــن عظمــة
الســاعد.
 .2طرفين سفليين ،ويتكون ك ّل طرف من ____________ العضــد وعظمتــي ّ
ّ
ّ
تتكــ ّون ال ِّرجــل مــن عظمــةالســاق.
و __________________ و ___________________ .الفخــذ ،وعظمتــي ّ
 .3منطقة اتّصال ال�أطراف العلوية بالعمود الفقاري ،وتُس ّمى عظام _________________.
ٌ
معلومة

الفقاري ،وتُس ّمى عظام ________________.
السفلية بالعمود
ّ
 .4منطقة اتّصال ال�أطراف ّ
 .٥أ�حــاولُ ثنــي ذراعــي مــن مفصــل ال ِمرفــق بيــن
الســاعد فــي الاتجاهــات
عظ َمــة العضــد وعظ َم َتــي ّ
عظمة العضد
جميعها،هــل �أســتطيع؟
________________________________.
الساعد
مفصل ال ِمرفق
ُ .٦يس ـ ّمى المفصــل الــذي يتح ـ ّرك باتجــاه واحــد ،عظمتا ّ
مفصــلاً محــدود الحركــة مثــل مفصــل المرفــق،
�أذكــر �أمثلــة �أخــرى علــى مفاصــل محــدودة الحركــة
فــي جســمي:
________________________________
� .٧أحاولُ تحريك ذراعي حركة دورانية من المفصل الذي يربط عظام الكتف بال ّذراع.
هل �أستطيع ذلك؟ __________________________.
عظام الكتف

ُ .٨يس ّمى المفصل الذي يتح ّرك في الاتجاهات جميعها مفصلاً واسع الحركة مثل المفصل
الذي يربط عظام الكتف بال ّذراع� ،أذكر �أمثلة �أخرى على مفاصل واسعة الحركة في جسمي:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٤مفاصل جسمي
* �أح ِّركُ مفاصل جسمي ،و�أصنّفها في الجدول ال�آتي بوضع �إشارة (✔) في المكان المناسب:
درزات ُمسنّنة
فصل ّ
فلي
ِم َ
الفك ّ
الس ّ
فصل الكتف
ِم َ
فصل المرفق
ِم َ
مفاصل العمود الفقاري
فصل ال ُّرسغ
ِم َ

فصل الــُّركبة
ِم َ

فصل الحوض
ِم َ

فصل الكاحل
ِم َ
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نوع المفصل
اسم المفصل
الدّرزات المسنّنة
مفصل الكتف
مفصل المرفق
مفصل الرسغ
مفصل الحوض
مفصل ال ُّركبة
مفصل الكاحل
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مفاصل ثابتة

مفاصل متح ّركة
مفاصل محدودة مفاصل واسعة الحركة
الحركة
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مهمة تعليمية

و
ي َتك ّون من
عدّة فقرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي َتك ّون مــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ�كم ُل المخطط ال�آتي:

الجمجمة

ت َتك ّون من
مجموعة
عظام ُمسطّحة

و

الجهاز الهيكلي

ي َتك ّون من

قســـــــم �إِلى
ُي َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي َتك ّون كل طرف من

و

رفي
الهي َكل الطّ ّ
ي َتك ّون من
و الطّرفين السفليين و
ّ ّ
ي َتك ّون كل طرف من

دري
القفص ّ
الص ّ

مناطق الاتّصال

ت َتك ّون من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عظام الكتف
و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و
الساعد
َعظ َمتي ّ
و

عظام اليد
عظام ال َقدَم

الهيكلي
نشاط ( :)٥ص ّح ُة جهازي
ّ

* �أقر�أ النّص ال�آتي و�أجيب:
الصهيونــي ،فخــرج فــي مســيرة
ــن زكريّــا مــع �إضــراب ال�أســرى فــي ســجون الاحتــلال ّ
تضا َم َ
الســاق ،تـ ّم �إســعافه حيــث
تضامن ّيــة �أصيــب خلالهــا بال ّرصــاص الحـ ّـي ،وتعـ ّرض لكسـ ٍر فــي عظــام ّ
قدّمــت لــه الطّبيبــة العــلاج المناســب ونصحتــه بشــرب الحليــب الغنـ ّـي ب�أمــلاح الكالســيوم.

 .1ما �أهم ّية �أملاح الكالسيوم لجسم ال�إ نسان؟
____________________________________
____________________________________.
� .٢أكتب �أسماء �أغذية تحتوي على �أملاح الكالسيوم.
____________________________________
____________________________________.
الضروري لبناء العظام وال�أجسام؟
 .٣ما الفيتامين ّ
____________________________________.
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ٌ
معلومة

مفيدة

يع ـ ُّد الكالسيــــــــوم مــن العناصــر
الكيمــيائ ّيــــة ال�أســاس ّيــــة لبنــاء
العظــام وال�أســنان ،حيــث �إ ّن
تعـ ّرض �أجســامنا ل�أشــعة الّشــمس
فــي الصبــاح الباكــر يســاعد فــي
تكويــن فيتاميــن (د) الــذي يعمل
علــى زيــادة امتصــاص �أمــلاح
الكالســيوم فــي الجســم.

ّ
َّ
الدرس الثاني

ُ
هاز َ
الع َضليّ
الج
ِ

نشاط ( :)1العضلات
الصو َر المجا ِو َرة ،و�أجيب:
* �أ َت�أ َّمل ّ
العضلات
 .1مــا الــذي يغطّــي (يكســو) الجهــاز
الهيكل ّية ال ُم َخطّ َطة
الهيكلــي؟ __________________.
 .2هــل توجــد عضــلات فــي �أماكــن
العضلات
�أخــرى داخــل جســم ال�إ نســان؟ �أكتــب
الـقـلــبــ ّيــة
�أمثلــة.
(مخطّطة)
_________________________
العضلات الملساء
_________________________
غــيــر ال ُم َخطّطةَ
_________________________
ـب �أنـواع العضــلات التــي تظهــر
� .3أكتـ ُ
فــي الشّ ــكل المجــاور ،حســب مــكان
وجودهــا فــي جســم ال�إ نســان.
________________________________ و ______________________________
و _____________________________.
 .4لماذا ُس ّميت ك ّل من العضلات ال�آتية بهذا الاسم:
 العضلات الهيكل ّية._________________________________________________: العضلات الملسـاء._________________________________________________: -العضلات القـلـبـيـّة._________________________________________________:
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الجدول ال�آتي:
� .5أك ِم ُل وزميلي َ
العض َلة العضلات الملساء
نوع َ
َوج ُه ال ُمقا َر َنة
مكان وجودها في
الجسم

تجاويف وقنوات
الجسم المختلفة مثل
القناة الهضم ّية

مخطّطة/غير مخطّطة
وظيفتها

العضلات الهيكليّة

العضلات القلبيّة

مخطّطة
تحريك المواد عبر
ال�أعضاء الدّاخلية في
الجسم

ضخ الدّم

ستنتج بعضاً من �أهم ّية العضلات لجسم إِال�نسان.
� .6أ َت�أ ّم ُل ّ
الصور ال�آتية ،و�أ ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ
معلومة مفيدة

العضلات هي �أنسجة تشكل %40- ٪30من كتلة جسم ال�إ نسان.
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نشاط ( :)٢عضلات إ�راد ّية ،وعضلات لا إ�راد ّية
لعب مع زميلي و�أحاول تحريك عضلاتي ،و�أكم ُل الجدول ال�آتي:
* �أ ُ
الحركة
�أرفع ذراعي �إلى �أعلى.
�أح ّركُ لساني.
دفع ساقي �إلى ال�أمام.
�أ ُ
منع حركة �أمعائي.
�أ ُ
�أتح ّك ُم في ضخ الدّم في القلب.

أ�ستطيع التّح ّكم بها

لا أ�ستطيع التّح ّكم بها

� .١أس ّمي العضلات التي �أستطيع التّح ّكم بها عضلات إ�راد ّية الحركة� ،أعطي �أمثلة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� .2أس ّمي العضلات التي لا �أستطيع التّح ّكم بها عضلات لا إ�راد ّية الحركة� ،أعطي �أمثلة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط ( :)٣عضلاتي تعمل
* �أثني ذراعي كما في الشّ كل (.)1
انبساط
ـس العضلــة �أســفل الــذراع� ،أ ِصفُهــا العضلة
� .1أ َت ّ
حسـ ُ
�أسفل
(منقبضة/منبســطة)؟
ال ّذراع

انقباض
العضلة �أعلى
ال ّذراع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـس العضــلات �أعلــى الــذراع �أ ِصفُهــا
� .2أ َت ّ
حسـ ُ
(منقبضة/منبسطة)؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ني ال ِذراع
الشّ كل (َ )١ث ُ
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* �أم ّد ذراعي كما في الشّ كل( .) 2
ـس العضلــة �أســفل الــذراع� ،أ ِصفُهــا
� .1أ َت ّ
حسـ ُ
(منقبضة/منبسطة)؟

انبساط
العضلة �أعلى
ال ّذراع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــس العضــلات �أعلــى الــذراع
� .2أ َت ّ
حس ُ
�أ ِصفُهــا (منقبضة/منبســطة)؟

انقباض
العضلة �أسفل ال ّذراع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ستنتج �أ ّن:
�أ ُ
العضــلات الهيكل ّيــة تعمــل علــى شــكل
�أزواج ،فعنــد
المقابلــة لهــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العضلــة ال�أولــى

الشّ كل (َ )٢م ُّد ال ِذراع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العضلــة الثّانيــة

العضلي
نشاط ( :)٤سلا َم ُة جهازي
ّ

* �أقر�أ وزملائي النّص ال�آتي ،و�أجيب:
�أثنــاء متابعــة �أســامة مبــاراة كرة القــدم للمنتخب
الفلســطيني� ،أشــار المعلّــق �إلــى تبديــل �أحــد
عضلــي.
ال ّلاعبيــن بســبب �إصابتــه بتشــنج
ّ
َب َحــث �أســامة فــي الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة عــن
التّشـنّج العضلـ ّـي ،فوجــد �أ ّن تشـنّج العضــلات
هــو انقبــاض فــي العضلــة دون �أن يتبعه انبســاط
كمــا فــي الحالــة الطّبيعيــة ،ممــا يس ـ ّبب �آلام ـاً شــديدة.
 .1ما المقصود بتشنّج العضلات؟
 .٢يقوم ال ّلاعبون عادة ب�أنشطة ال�إ حماء قبل ممارسة ال ّرياضة ،لماذا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهمة تعليمية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لي.
* �أ ُ
كتب في دفترك ثلاث نصائح �أحافظ من خلالها على ِص ّحة ِجهازي ال َع َض ّ

18

ّ
َّ
الدرس الثالث

الـــجـــلـــد
ِ

نشاط (ِ :)1غطا ُء ِجسمي
الصو َر المجا ِو َرة ،و�أجيب:
* �أ َت�أ َّمل ّ
 .١ما اسم الجزء الذي يغطّي عضلاتي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� .2أتف ّحص جلدي بالعدسة المك ّبرة ،و�أصفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� .٣أ ُ
الصورة ال�آتية ،ثم �أتركه ،ماذا �ألاحظ؟
مسك جلدي كما في ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� .٤أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للجلد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ٌ
مفيدة
معلومة
يتك ّون جلـــدي مـــن مجمـــوعة
من الخلايا مختـــلفـــة التّركيب،
وتتكامل للقيام بوظيفة محددة،
ومن الضروري شرب كمية
كافية من الماء يومياً للحفاظ
على حيويته.
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نشاط (� :)2أجزا ُء الجلد
ص �أجزاءه ُمستعيناً بالشّ كل
* �أحضر ومعلّمي نموذجاً لمقطع
عرضي لطبقات الجلد ،ثم �أتف ّح ُ
ّ
ال�آتي ،و�أجيب:
شعرة
َمسامة َع َر ِقـ ّيـة
طبقة ال َب َش َرة
طبقة ال�أ َدمة
ُغدّة َع َر ِقـ ّيـة

�أوعية دمويّة

غدّة دهنية ُبصي َلة الشَّ َعر
ّ

كتب �أسماء طبقات الجلد من الخارج �إلى الدّاخل
� .١أ ُ
 .٢تحتوي طبقة ال�أدمة على:
�أ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ.
 .٣يختلف لون البشرة من شخص �إلى �آخر،
لماذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ب.
د.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ
معلومة مفيدة

تُقسم البشرة �إلى طبقتين:
السطحية :تتكون من خلايا غير ح ّية غير من ّفذة للماء.
البشرة ّ
البشــرة الدّاخل ّيــة :تتكـ ّون مــن خلايــا ح ّيــة متجـدّدة تعـ ّوض الخلايــا الم ّيتــة ،وتحتوي
علــى صبغــة الميلانيــن التي تُ ِ
كســب الجلــد اللون.

نشاط ( :)٣وظائف الجلد
الصور ال�آتية:
ناقش وزملائي في المجموعة وظائف الجلد
ّ
الموضحة في ّ
* �أ ُ

� .1إفراز ال َعرق للتّخلّص من الماء وال�أملاح ال ّزائدة.

 .٢تنظيم درجة حرارة الجسم.

.3حماية الجسم من الغبار وال�أوساخ
والجراثيم.

 .٤ال�إ حساس بالـمؤثّـــرات الخارجيّة.
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نشاط (َ :)4سلامة ِجسمي ِمن َسلامة ِجلدي
السبب:
السلوك ّيات ال�آتية �إلى سلوك ّيات �إيجاب ّية �أو سلوك ّيات سلب ّية مع بيان ّ
* �أصنّف وزملائي ّ
 .1جلس �أحمد على شاطئ البحر الم ّيت طوال فترة الظّهيرة (منتصف النّهار) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصيف.
خاصة في فصل ّ
 .2تحرص ُمنى على شرب الماء باستمرار ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرح �أصيب به �أثناء اللعب.
 .٣لم يقم زميلي بتضميد ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤يهتم عامل البناء بارتداء ق ّفازات واقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مريض مرهماً لعلاج بعض البثور في جسمه دون استشارة الطّبيب.
 .٥استخدم
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البصمات هي خطوط منحنية على اطراف الاصابع تحدد هوية الشخص.
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َّ
الدرس الرابع

التكهرب

نشاط ( :)١التَّكه ُرب بِالدَّلك

* �أحض ُر ومعلمي الموا ّد وال�أدوات ال�آتية:

مس َطرة بلاستيك ّية

قضيب زجاج

قطعة حرير

قصاصات ورق ّية

قطعة صوف

ُس ّكر مطحون

� .1أ َقـ ِّر ُب كــــــ ّلاً مــن َطـ َرف المســطرة البلاســتيك ّية ،وقضيــب ال ُّزجــاج مـــــن قـــصاصـــــات الــورق
السـ ّكر المطحــون ،و�أسـ ِّج ُل ملاحظاتــي:
�أو ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصــوف ،ثــم �أ َق ِّربــ ُه مــن قصاصــات الــورق �أو
� .2أدلُــك طــرف المســطرة البلاســتيك ّية بقطعــة ّ
الســ ّكر المطحــون ،و�أســ ِّج ُل ملاحظاتــي:
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ّكر المطحون ،و�أس ِّج ُل ملاحظاتي:
� .3أ َق ّر ُب قطعة ّ
الصوف بعد الدّلك من قصاصات الورق �أو ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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� .4أدلُ ُ
الســ ّكر
ــك طــرف قضيــب ال ُّزجــاج بقطعــة الحريــر ثــم �أ َق ِّر ُبــه مــن قصاصــات الــورق �أو ّ
المطحــون ،و�أســ ِّج ُل ملاحظاتــي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ّكر المطحون ،و�أس ِّج ُل ملاحظاتي:
� .5أ َق ِّر ُب قطعة الحرير بعد الدّلك من قصاصات الورق �أو ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

 الجزء الدّالك والجزء المدلوك يمتلكان خاص ّيةوتُس ّمى هذه الخاص ّية بالتّكهرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصغيرة،
الدّقائق ّ

نشاط (ّ :)٢
الشحنة الكهربائ ّية و أ�نواعها:

جيب:
درس ال�أشكال ال�آتية التي تمثّ ُل عمل ّية دلك مسطرة بلاستيك ّية بقطعة صوف ،و�أ ُ
* �أ ُ

�أثناء الدّلك

قبل الدّلك

بعد الدّلك
ٌ
معلومة

مفيدة

ـب َنوعــي الشّ ــحنات الكهربائ ّيــة التــي �أراهــا فــي * ُيرمــز للجســم المتعــادل (غيــر
� .1أكتـ ُ
المشــحون) بال ّرمــز ( )±حيــث تكــون
و
ال�أشــكال
السالبة ( )-مساوية
حنات
عدد
فيه
الشّ
ّ
 .٢علــى �أ ّي جــزء مــن المســطرة تولّــدت الشّ ــحنات لعــدد الشّ ــحنات الموجبــة (.)+
السالبة هي التي تنتقل من
* الشّ حنات ّ
الكهربائ ّيــة بعــد الدّلــك؟
جسم �إلى �آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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� .3أقــار ُن المســطرة البلاســتيك ّية قبــل الدّلــك وبعــد الدّلــك مــن حيــث نــوع الشّ ــحنة ،وعددهــا،
وطبيعــة الجســم فــي الجــدول ال�آتــي:
المسطرة

الجسم
قبل الدّلك

وجه المقارنة
الشّ حنة
ال�أكثر عدداً
نوع الشّ حنة

بعد الدّلك

الصوف
قطعة ّ
بعد الدّلك
قبل الدّلك

صف ما يحدث في عمل ّية الدّلك.
�.4أ ُ
� .٥أج ِّرب:
 �أقـ ِّر ُب كلا ًّ مــن الجــزء المدلــوك والجــزء الدّالــك مــن قصاصــات الــورق بعــد دقيقتيــن مــن عمل ّيــةالدّلــك ،و�أسـ ِّج ُل ملاحظاتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الشّ حنة الكهربائ ّية نوعان:
شحنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجسم المتعادل كهربائ ّياً: -الجسم المشحون:

وشحنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشخنات المتشابهه تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

* تولّد الشّ حنات الكهربائيّة على ال�أجسام بعد دلكها وبقاؤها فترة مؤقّتة من ال ّزمن ساكنة في
السكون ّية.
مكانها ،وتُس ّمى الكهرباء ّ
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َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة الثالثة
أ ِ
ال�جابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية:
ضع دائرة حول رمز إ
ّ
السؤال ال�أ ّول :أ� ُ

� .١أ ّي ال�آتية يعطي الجسم الدّعامة ال ّرئيسة؟
جـ .العضلات
ب .العظام
�أ .الجلد
� .٢أ ّي ال�آتية ليست من عظام الهيكل المحوري؟
الصدري جـ .القدم
�أ .الجمجمة
ب .القفص ّ
 .٣ما الجزء المتح ّرك من الجمجمة؟
�أّ .
العلوي جـ .عظام الخد
السفلي ب .الفك
الفك
ّ
ّ
 .7ما الذي يربط العضلات الهيكل ّية بالعظام؟
ب .ال�أوعية الدّموية جـ .ال�أوتار
�أ.المفاصل

د.ال�أقراص الغضروف ّية
د .العمود الفقاري
د .عظام تجويف العين
د .الغضاريف

السؤال الثّاني�:أعلّل ما ي أ�تي:
ّ
الساق للخلف ولا يمكن ثنيها لل�أمام.
 .1يمكن ثني ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2يتم ّيز العمود الفقاري باللّيونة وسهولة الحركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3المفاصل مه ّمة في جسم ال�إ نسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف العضلات ال�آتية حسب �أنواعها في الجدول ال�آتي:
السؤال الخامس� :أصنّ ُ
ّ
الساق ،عضلات ال�أمعاء الدّقيقة ،عضلات المعدة ،عضلة القلب ،عضلات الوجه،
عضلات ّ
عضلات المريء.
عضلات هيكل ّية
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عضلات ملساء

عضلات قلب ّية

السادس� :أصنّف العضلات ال�آتية إ�لى عضلات إ�راد ّية الحركة وعضلات لا إ�راد ّية الحركة:
السؤال ّ
ّ

 .1عضلات جفن العين:
 .2عضلة اللّسان:
 .3عضلات الرقبة:
 .4عضلات �أصابع اليد:
 .5عضلات ال�أمعاء:
 .6عضلة الحجاب الحاجز:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السابع :وضح بالرسم كيفية تكون شحنة سالبة على المسطرة البلاستيكية وشحنة موجبة
على قطعة الصوف عند دلكهما معاً.

للمعلم:
سلم تقدير لفظي

استراتيجية العمل التعاوني

مقبول
جيد
جيد جد ًا
ممتاز
المعايير
(علامتان)
( ٣علامات)
(٤علامات)
(٥علامات)
تصنيف �أقسام الجهاز الهيكلي .صنّف ثلاثة من الجهاز صنف اثنين من الجهاز صنف اثنين من الجهاز الخلط في تصنيف
الهيكلي المحوري،
الهيكلي المحوري،
الهيكلي المحوري،
الجهاز الهيكلي
واثنين من الجهاز
واثنين من الجهاز
وواحد من الجهاز
المحوري والجهاز
الهيكلي الطرفي.
الهيكلي الطرفي.
الهيكلي الطرفي.
الهيكلي الطرفي.
تعاون بشكل كبير
التّعاون والاحترام.
تعاون مع الطّلبة
تعاون الطّلبة ،ولم يتقبل يحترم الطّلبة �آراء
بصعوبة.
بعضهم.
واحترم �آراء الطّلبة في الر�أي ال�أخر.
المجموعات الثنائية.
رتّب �أقسام الجهاز
الترتيب �أثناء الكتابة.
رتب بمساعدة زملائه.
رتب كتابة الجهاز
رتب كتابة �أقسام
الهيكلي و الجهاز
الجهاز الهيكلي فقط .بشكل مقروء.
الطرفي بشكل مقروء.
العالمة:
االسم:
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اختبار ذاتي
السؤال ال�أول� :أضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة قيما ي�أتي:
.1ما صفات عظام الجمجمة؟
ب.مفاصلها محدودة الحركة
	�أ .جميع مفاصلها واسعة الحركة
د .تعتبر من العظام الطويلة في الجسم
جـ .جميع مفاصلها ثابتة
 .2يصــف الجــدول ال�آتــي وجبــة ال�إ فطــار لمجموعــة مــن ال�أطفــال� ،أي منهــم �أكثــر عرضــة لل�إ صابــة
ب�أمـراض الجهــاز الهيكلــي؟
اسم الطفل

رغد

�أمل

كريم

�أنس

رقائق بطاطا
وجبة ال�إ فطار الحليب والفول
ومشروب غازي
د� .أمل
جـ� .أنس
ب.كريم
�أ .رغد
 .3ما الصفة المشتركة بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية؟
ب .وجود الجدار الخلوي
	�أ .وجود النواة
د.جميعها �إرادية الحركة
جـ .جميعها مخططة
 .4لعب �أولاد على شاطئ البحر .ما المعلومات التي استقبلها ال�أولاد بوساطة الجلد ؟
	�أ.كانت السماء صافية وزرقاء
ب .طلب المنقذ من السابحين �أن يحذروا
جـ .انتشرت رائحة السمك من شبكة الصيد
د .كانت مياه البحر باردة وكان الرمل دافئاً
 .5تشكو علياء من ظهور طبقة جلدية محمرة بين �أصابع قدمها وخروج رائحة كريهة ،فبماذا تنصحها؟
ب .تحافظ على نظافة قدمها
�أ .تلبس حذاء عالياً لتحمي قدمها من رطوبة ال�أرض
د( .ب ،جـ) صحيحان
جـ .تهوية القدمين وتعريضها ل�أشعة الشمس
موز وتفاح
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خبز وجبنة

 .6على ماذا تساعد تراص خلايا الجلد في �أجسامنا؟
ب .امتصاص الاكسجين في الجسم
�أ .الحماية من البرد
د .امتصاص الرطوبة من الجو
جـ .الحماية من دخول الجراثيم
 .7ماذا يحدث عند دلك قضيب زجاج بقطعة حرير؟
�أ .تتولد شحنة موجبة على قضيب الزجاج
ب .تتولد شحنة سالبة على قطعة حرير
جـ .تساوي شحنات المتولدة على قضيب الزجاج وقطعة الحرير
د .ما سبق جميعه صحيح
 .8لماذا يشحن البلاستيك عند دلكه بالصوف بشحنة سالبة ؟
�أ.ل�أن البلاستيك اكتسب شحنات سالبة
ب .ل�أن البلاستيك اكتسب شحنات موجبة
جـ.ل�أن الصوف فقد شحنات موجبة
د .ل�أن البلاستيك فقد شحنات موجبة
 .9ما شحنة جميع ال�أجسام في حالتها الطبيعية؟
د .جميع مما سبق صحيح
جـ .متعادلة
ب .سالبة
�أ .موجبة
السؤال الثاني:
ثلاثــة قضبــان ( �أ ،ب ،ج) مشــحونة� ،إذا علمــت �أن شــحنة القضيــب (�أ)ســالبة .ادرس حــالات
ال�آتيــة لتحديــد شــحنة كل مــن القضيــب (ب) و(ج)؟
قرب القضيب (�أ) من القضيب (ب) وحدث تجاذب
 - - -أ - - -ب
�أ -ما شحنة القضيب (ب) --------------------
قرب القضيب (�أ) من القضيب (ج) وحدث تنافر
ب .ما شحنة القضيب (ج) --------------

 - - --أ - - - -

ج
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السؤال الثالث � :أعلل ما ي�أتي:
� -1إذا دلكت بالوناً بشعرِك ف إ�نه يميل للالتصاق به.
 -2تنصح ال�أمهات بتعريض �أطفالهن ل�أشعة الشمس في الصباح الباكر.
 -3وجود �أقراص غضروفية بين فقرات العمود الفقاري.
السؤال الرابع� :أكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات ال�آتية:
__________ تولد الشحنات الكهربائية عن جسم ما لفترة مؤقتة من الزمن.
__________ مكان اتصال عظمتين و �أكثر في جسم ال�إ نسان.
__________ انقباض العضلة دون �أن يتبعه انبساط.
__________ اكتساب ال�أجسام الدالكة والمدلوكة شحنات كهربائية.
السؤال الخامس  :ما �أهمية البصمات؟
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