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ُيتوقـّـع مــن طلبــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل 

نســان، والتّعــرّف  مــع اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى تفســير اآليــة الحركــة فــي جســم ال�إ

اإلــى اأهميّــة الِجلــد، والتعــرف اإلــى التكهــرب وطرقــه مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

استنتاج وظائف بعض اأجزاء الجهاز الهيكلي عملياً.. 1

التّمييز بين اأنواع المفاصل حسب حركتها عملياً.. 2

نســان مــن حيــث التّركيــب واآليــة العمــل  . 3 التّمييــز بيــن اأنــواع العضــلات فــي جســم ال�إ

مــن خــلال الصــور.

التّعرّف اإلى الجلد من حيث التّركيب والوظيفة من خلال الصور والرسومات.. 4

ــي . 5 ــاز العضل ــي والجه ــاز الهيكل ــن الجه ــة بصحــة كلٍّ م ــض الطــرق للعناي ــق بع تطبي

والجلــد.

التّوّصل اإلى طرق التّكهرب عملياً.. 6

 التّعرّف اإلى نوعي الّشحنة الكهربائيّة عملياً وبالرسم.. 7

ادّلرس األّول: اجلهاز اهلييلك
ادّلرس اثلّاين: اجلهاز العضيل

ادّلرس اثلّالث: اجلدل
ادّلرس الرابع: اتّلكهرب

4
15
19
23

الوحدة المتمازجة )3(:
المحتويات
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ل وَّ
َ
رس األ الجهاز الهيكليالدَّ

* اأَتاأّمُل الّصورة المجاورة، واأجيب:

نسان؟ 1. ما الذي يدعم جسم ال�إ

._________________________________

2. ترتبط العظام ببعضها لُتَشّكل هيكلاً  ُيسّمى

.________________________________  

3. يعمل الجهاز الهيكلي على حماية بعض اأعضاء الجسم، 

اأعطي اأمثلة._________________________________

._________________________________________

ناِقش:
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
يحتاج جسمي اإلى ِدعاَمة وِحماية. أ

عظام

ح. 4. عظام جسمي لها اأشكال مختلفة. اأوضِّ
__________________________________________

.__________________________________________
5. اأكتُب بُِلغتي تعريفاً للجهاز الهيكلّي:

__________________________________________
.__________________________________________

ثلاثــة  اإلــى  العظــام  تُصنّــف 
الّشــكل: اأنــواع مــن حيــث 
عظــام مســّطحة: مثــل عظام 
الجمجمــة، وعظــام طويلــة 
ــام  ــل عظــم الفخــذ، وعظ مث
اأصابــع  قصيــرة مثــل عظــام 

ــدم. ــع الق ــد واأصاب الي

          مفيدة
ٌ
معلومة



٥

الُجمُجمة

الَقفُص الّصدرّي

العمود الفقارّي
منطقة اتّصال

طرف ُسفلي

طرف علوي

منطقة اتّصال

نشاط )١(: اأقساُم الِجهاز الهيَكلّي

* اأحضُر ومعلمي مجّسماً للجهاز الهيكلّي، واأتعرّف اإلى اأجزائه مستعيناً بالّشكل ال�آتي:

كل الّسابق اأكِمُل الَجدَوَل ال�آتي: 1. ُمستعيناً بالشَّ

2.اأستنتج اأن: الجهاز الهيكلي ُيقسم اإلى قسمين، هما:_________________________ 

و ________________________، ويرتبطان معاً بوساطة منطقتي ال�تّصال.

اأجزاُء الهيكل الطّرفياأجزاُء الهيَكل المحورّي



6

مالئي:
ُ
ناِقش ز

ُ
أ

سبب تسمية الجهاز الهيكلّي المحورّي بهذا ال�سم.

نشاط )٢(: الهيكل المحورّي

اأولا: الجمجمة
* اأحضُر ومعلمي نموذجاً للهيكل العظمي،

واأتفّحص الجمجمة مستعيناً بالّشكل المجاور.

1. ما نوع عظام الجمجمة؟  ____________________.

نسان فّكان ُهما: 2. يوجد للاإ

___________________ و ____________________.
3. هل اأستطيع تحريك الجزء العلوّي من عظام جمجمتي؟ 

لماذا؟ ____________________________________.

عظام مَسطّحة

الفكُّ العلوّي
عظام

الجمجمة

الفكُّ الّسفلّي

4. اأحاوُل تحريك الفّك العلوّي، هل اأستطيع تحريكه؟

لماذا؟ ____________________________________.
* ترتبط عظام الفّك العلوّي مع عظام الجمجمة "بمفاصل ثابتة".
5. اأحاوُل مضغ قطعة من الخبز دون تحريك الفك الّسفلّي. 

هل اأستطيع؟ اأسّجل ملاحظاتي.

._________________________________________
6. ترتبط عظام الفّك الّسفلّي مع عظام الجمجمة "بمفاصل 

متحّركة"، ما اأهميّة ذلك؟

._________________________________________

المفصل: مـــكــــــان اتصــــال 
عظمتيــن اأو اأكثــر وهــو نوعــان: 
ثابــت مثــل الــّدرزات المســنّنة 
ــام الجمجمــة،  بيــن عظــــــــــــ
ومتحــرّك مثــل  مفصــل الفــّك 

لّسفلي. ا

          مفيدة
ٌ
معلومة
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ثانيا: العمود الفقاري
* اأتفّحُص مجّسماً للعمود الفقاري، واأجيب:

فقرة
العمودقرص غضروفي

الفقاري

تجويف ال�أذن

تجويف العين

تجويف ال�أنف

الّدماغ

1. على ماذا ترتكز الجمجمة؟ __________________________________________.

2. ماذا تسّمى الكائنات الحيّة التي يحتوي جسمها على عمود فقاري؟ ______________.

3. ممَّ يتكون العمود الفقاري؟ __________________________________________.

4. يفصل بين الفقرات اأقراص تُسّمى _________________ تعطي العمود الفقاري المرونة 
الّلازمة لتسهيل الحركة، وتساعده على تحّمل الّضغط الواقع عليه.

5. اأقُف واأحاوُل ثني الجزء العلوّي من جسمي باتّجاهات مختلفة،كما في ال�أشكال ال�آتية، 

هل اأستطيع ذلك؟ __________________________________________________.

* اأتاأمل الشكل ال�آتي واأسّمي ال�أعضاء التي تحميها جمجمتي.



8

6. ترتبط معظم فقرات العمود الفقاري بمفاصل محدودة الحركة، لماذا سّميت بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

7. اأكتُب بُِلغتي تعريفاً للعمود الفقارّي: ____________________________________

._______________________________________________________________

ثالثًا: القفص الّصدرّي:
* اأحّدُد مكان وجود القفص الّصدرّي في جسمي. 

* اأَتاأّمُل صورة القفص الّصدرّي ال�آتية، واأجيب:

عظمة القّصالرّئـتان

ال�أضلاعالقلب
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1. اأعدُّ اأضلاع القفص الّصدرّي، وتساوي __________ضلعاً، اأي ________________ 
زوجاً من ال�أضلاع.

2. ترتبط  عشرة اأزواج من ال�أضلاع بعظمة ____________ بينما يبقى زوجان من ال�أضلاع 
بشكل حر.

3. ما ال�أعضاء التي يحميها القفص الّصدرّي؟ ______________ و _______________.
4. لماذا ُسّمي القفص الّصدري بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

- اأستنتج اأن القفص الّصدرّي يتكوّن من __________________ و _______________.

واأهميّته هي: ______________________________________________________.

نشاط )3(: الهيكل الّطرفّي

* اأحضُر ومعلمي مجّسماً للهيكل العظمّي، واأتفّحُص اأجزاء الهيكل الطّرفي، واأجيب:

عظام الكتف)منطقة اتّصال(

عظام الحوض )منطقة اتّصال(

عظمة الَعُضد

عظام الكف

عظمتا الّساعد

عظام القدم

عظمة الفخذ

طرف سفلّي

طرف ُعلوّي

عظمتا الّساق
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• يتكوّن الهيكل الطرفّي من:
1. طرفين علويـين، ويتكوّن كّل طرف من ____________

و __________________ و ___________________.

2. طرفين سفليّين، ويتكوّن كّل طرف من ____________

و __________________ و ___________________.

3. منطقة اتّصال ال�أطراف العلوية بالعمود الفقاري، وتُسّمى عظام _________________.

4.  منطقة اتّصال ال�أطراف الّسفلية بالعمود الفقارّي، وتُسّمى عظام ________________.

-يتكــوّن الــّذراع مــن عظمــة 
الّســاعد. العضــد وعظمتــي 

مــن عظمــة  الرِّجــل  -تتكــوّن 
الّســاق. وعظمتــي  الفخــذ، 

          مفيدة
ٌ
معلومة

5. اأحــاوُل ثنــي ذراعــي مــن مفصــل الِمرفــق بيــن 
ــات  ــي ال�تجاه ــاعد ف ــي الّس ــة العضــد وعظَمَت عظَم

اأســتطيع؟ جميعها،هــل 

.________________________________
ــذي يتحــرّك باتجــاه واحــد،  6. ُيســّمى المفصــل ال
مفصــلاً محــدود الحركــة مثــل مفصــل المرفــق، 
اأذكــر اأمثلــة اأخــرى علــى مفاصــل محــدودة الحركــة 

فــي جســمي:
________________________________

7. اأحاوُل تحريك  ذراعي حركة دورانية من المفصل الذي يربط عظام الكتف بالّذراع. 

    هل اأستطيع ذلك؟ __________________________.

عظام الكتف

عظمة العضد

مفصل الِمرفق عظمتا الّساعد

٨. ُيسّمى المفصل الذي يتحرّك في ال�تجاهات جميعها مفصلاً واسع الحركة مثل المفصل 
الذي يربط عظام الكتف بالّذراع، اأذكر اأمثلة اأخرى على مفاصل واسعة الحركة في جسمي:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )4(: مفاصل جسمي

* اأحرُِّك مفاصل جسمي، واأصنّفها في الجدول ال�آتي بوضع اإشارة )✔( في المكان المناسب:

درزات ُمسنّنة

ِمفَصل الفّك الّسفلّي

مفاصل العمود الفقاري

ِمفَصل المرفق

ِمفَصل الكتف

ِمفَصل الــُّركبة

ِمفَصل الكاحل

ِمفَصل الحوض

ِمفَصل الرُّسغ
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         نوع المفصل 

اسم المفصل 

مفاصل ثابتة
مفاصل متحّركة

مفاصل محدودة 
الحركة 

مفاصل واسعة الحركة

الّدرزات المسنّنة 

مفصل الكتف

مفصل المرفق

مفصل الرسغ

مفصل الحوض 

مفصل الرُّكبة 

مفصل الكاحل
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تي:  ط ال�آ
خط

كمُل الم اأ
همة  تعليمية

م

يَتكوّن مــــــن
يَتكوّن من

إِلى ُيقَســـــــم ا

ي
جهاز الهيكل

ال

تَتكوّن من

جمة
جم

ال

جموعة
م

ّحة
عظام ُمسط

و
و

و

ّصدرّي
ص ال

القف
ّصال

مناطق ال�ت

يَتكوّن من
تَتكوّن من

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيَكل الطّرفّي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَتكوّن من

ت
عّدة فقرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف من
يَتكوّن كل طر

ف من
يَتكوّن كل طر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعظَمتي الّساعد

عظام اليد
عظام الَقَدم

الطّرفين الّسفليّين

ف
عظام الكت

و

و
و

و

و
و

و
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 * اأقراأ النّص ال�آتي واأجيب:
تضاَمــَن زكريّــا مــع اإضــراب ال�أســرى فــي ســجون ال�حتــلال الّصهيونــي، فخــرج فــي مســيرة 
تضامنيّــة اأصيــب خلالهــا بالرّصــاص الحــّي، وتعــرّض لكســٍر فــي عظــام الّســاق، تــّم اإســعافه حيــث 

ــّي باأمــلاح الكالســيوم. ــه بشــرب الحليــب الغن ــة العــلاج المناســب ونصحت ــه الطّبيب قّدمــت ل

نشاط )٥(: صّحُة جهازي الهيكلّي

ــن العناصــر  ــوم م ــدُّ الكالسيــــــ يع
لبنــاء  ال�أســاسيّــــة  الكيمــيائيّــــة 
اإّن  حيــث  وال�أســنان،  العظــام 
تعــرّض اأجســامنا ل�أشــعة الّشــمس 
ــاح الباكــر يســاعد فــي  فــي الصب
تكويــن فيتاميــن )د( الــذي  يعمل 
اأمــلاح  امتصــاص  زيــادة  علــى 

الكالســيوم فــي الجســم.

          مفيدة
ٌ
معلومة نسان؟ 1. ما اأهميّة اأملاح الكالسيوم لجسم ال�إ

____________________________________

.____________________________________

2. اأكتب اأسماء اأغذية تحتوي على اأملاح الكالسيوم. 

____________________________________

.____________________________________

3. ما الفيتامين الّضروري لبناء العظام وال�أجسام؟

.____________________________________
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اني
ّ
رس الث لّيالدَّ

َ
 الَعض

ُ
الِجهاز

* اأَتاأمَّل الّصوَر المجاوِرَة، واأجيب:

ــاز  ــي )يكســو( الجه ــذي يغطّ ــا ال 1. م

الهيكلــي؟ __________________.
2. هــل توجــد عضــلات فــي اأماكــن 
ــب  نســان؟ اأكت اأخــرى داخــل جســم ال�إ

ــة. اأمثل

_________________________

_________________________

_________________________
3. اأكتــُب اأنــواع العضــلات التــي تظهــر 
ــكان  ــكل المجــاور، حســب م ــي الّش ف

نســان. وجودهــا فــي جســم ال�إ

نشاط )١(: العضلات

العضلات
الهيكليّة الُمَخطَّطة

العضلات الملساء
غــيــر الُمَخطَّطة

العضلات
الـقـلــبــيّــة
)مخطّطة(

________________________________ و ______________________________

و _____________________________.
4. لماذا ُسّميت كّل من العضلات ال�آتية بهذا ال�سم:

- العضلات الهيكليّة:_________________________________________________.

- العضلات الملسـاء:_________________________________________________.

- العضلات القـلـبـيـّة:_________________________________________________.
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         نوع العَضَلة 

َوجُه الُمقاَرَنة

العضلات القلبيّةالعضلات الهيكليّةالعضلات الملساء

مكان وجودها في 
الجسم

تجاويف وقنوات 
الجسم المختلفة مثل 

القناة الهضميّة

مخطّطةمخطّطة/غير مخطّطة 

وظيفتها
تحريك المواد عبر 

ال�أعضاء الّداخلية في 
الجسم

ضخ الّدم

5. اأكِمُل وزميلي الَجدول ال�آتي:

نسان. 6. اأَتاأّمُل الّصور ال�آتية، واأستنتُج بعضاً من اأهميّة العضلات لجسم ال�إِ

 مفيدة
ٌ
معلومة

نسان. العضلات هي اأنسجة تشكل30% -40% من كتلة جسم ال�إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* األعُب مع زميلي واأحاول تحريك عضلاتي، واأكمُل الجدول ال�آتي: 

1. اأسّمي العضلات التي اأستطيع التّحّكم بها عضلات اإرادّية الحركة، اأعطي اأمثلة عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. اأسّمي العضلات التي ل� اأستطيع التّحّكم بها عضلات لا اإرادّية الحركة، اأعطي اأمثلة عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا اأستطيع التّحّكم بها اأستطيع التّحّكم بها الحركة

اأرفع ذراعي اإلى اأعلى.

اأحرُّك لساني.

اأدفُع ساقي اإلى ال�أمام.

اأمنُع حركة اأمعائي.

اأتحّكُم في ضخ الّدم في القلب.

نشاط )٢(: عضلات اإرادّية، وعضلات لا اإرادّية

نشاط )3(: عضلاتي تعمل
انقباض

العضلة اأعلى 
الّذراع 

انبساط
العضلة
اأسفل
الّذراع

الّشكل )1( َثنُي الِذراع

* اأثني ذراعي كما في الّشكل )1(.
1. اأَتحّســُس العضلــة اأســفل الــذراع، اأِصُفهــا 

)منقبضة/منبســطة(؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2. اأَتحّســُس العضــلات اأعلــى الــذراع اأِصُفهــا 
)منقبضة/منبسطة(؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



١8

* اأمّد ذراعي كما في الّشكل) 2 (.
1. اأَتحّســُس العضلــة اأســفل الــذراع، اأِصُفهــا 

)منقبضة/منبسطة(؟                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الــذراع  اأعلــى  العضــلات  اأَتحّســُس   .2
)منقبضة/منبســطة(؟ اأِصُفهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اأستنتُج اأّن:
شــكل  علــى  تعمــل  الهيكليّــة  العضــلات 

الثّانيــة  العضلــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال�أولــى  العضلــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فعنــد  اأزواج، 
المقابلــة لهــا.

انبساط
العضلة اأعلى 

الّذراع 

انقباض
العضلة اأسفل الّذراع

الّشكل )2( َمدُّ الِذراع

* اأقراأ وزملائي النّص ال�آتي، واأجيب:
اأثنــاء متابعــة اأســامة مبــاراة كرة القــدم للمنتخب 
ــل اأحــد  ــى تبدي ــق اإل الفلســطيني، اأشــار المعلّ
الّلاعبيــن  بســبب اإصابتــه بتشــنج عضلــّي. 
َبَحــث اأســامة فــي الّشــبكة العنكبوتيّــة عــن 
التّشــنّج العضلــّي، فوجــد اأّن تشــنّج العضــلات 
هــو انقبــاض فــي العضلــة دون اأن يتبعه انبســاط 

كمــا فــي الحالــة الطّبيعيــة، ممــا يســبّب اآل�مــاً شــديدة. 

1. ما المقصود بتشنّج العضلات؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماء قبل ممارسة الرّياضة، لماذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2. يقوم الّلاعبون عادة باأنشطة ال�إ

نشاط )4(: سلاَمُة جهازي العضلّي

مهمة تعليمية:
* اأكتُب في دفترك ثلاث نصائح اأحافظ من خلالها على ِصّحة ِجهازي الَعَضلّي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للجلد:

الث
ّ
رس الث الـــِجـــلـــدالدَّ

* اأَتاأمَّل الّصوَر المجاوِرَة، واأجيب:
1. ما اسم الجزء الذي يغطّي عضلاتي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.  اأتفّحص جلدي بالعدسة المكبّرة، واأصفه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. اأمسُك جلدي كما في الّصورة ال�آتية، ثم اأتركه، ماذا األ�حظ؟

نشاط )١(: ِغطاُء ِجسمي

يتكوّن جلـــدي مـــن مجمـــوعة 
من الخلايا مختـــلفـــة التّركيب، 
بوظيفة محددة،  للقيام  وتتكامل 
كمية  شرب  الضروري  ومن 
للحفاظ  يومياً  الماء  من  كافية 

على حيويته.

          مفيدة
ٌ
معلومة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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* اأحضر ومعلّمي نموذجاً لمقطع عرضّي لطبقات الجلد، ثم اأتفّحُص اأجزاءه ُمستعيناً بالّشكل 
ال�آتي، واأجيب:

1. اأكتُب اأسماء طبقات الجلد من الخارج اإلى الّداخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
2. تحتوي طبقة ال�أدمة على:

 اأ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )٢(: اأجزاُء الجلد

َمسامة َعَرِقـيّـة

طبقة الَبَشرَة

شعرة

غّدة دهنيّة
ُغّدة َعَرِقـيّـة

َعر ُبصيَلة الشَّ

اأوعية دمويّة طبقة ال�أَدمة

3. يختلف لون البشرة من شخص اإلى اآخر، 
لماذا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



٢١

* اأناقُش وزملائي في المجموعة وظائف الجلد الموّضحة في الّصور ال�آتية:

1. اإفراز الَعرق للتّخلّص من الماء وال�أملاح الزّائدة.

حساس بالـمؤثّـــرات الخارجيّة. 4. ال�إ 3.حماية الجسم من الغبار وال�أوساخ 
والجراثيم.

2. تنظيم درجة حرارة الجسم.

نشاط )3(: وظائف الجلد

 مفيدة
ٌ
معلومة

تُقسم البشرة اإلى طبقتين:
البشرة الّسطحية: تتكون من خلايا غير حيّة غير منّفذة للماء.

البشــرة الّداخلّيــة: تتكــوّن مــن خلايــا حيّــة متجــّددة تعــوّض الخلايــا الميّتــة، وتحتوي 
علــى صبغــة الميلانيــن التي تُكِســب الجلــد اللون.



٢٢

* اأصنّف وزملائي الّسلوكيّات ال�آتية اإلى سلوكيّات اإيجابيّة اأو سلوكيّات سلبيّة مع بيان الّسبب: 
1. جلس اأحمد على شاطئ البحر الميّت طوال فترة الظّهيرة )منتصف النّهار( . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. تحرص ُمنى على شرب الماء باستمرار خاّصة في فصل الّصيف. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. لم يقم زميلي بتضميد جرٍح اأصيب به اأثناء اللعب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. يهتم عامل البناء بارتداء قّفازات واقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. استخدم مريٌض مرهماً لعلاج بعض البثور في جسمه دون استشارة الطّبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )4(: َسلامة ِجسمي ِمن َسلامة ِجلدي

البصمات هي خطوط منحنية على اطراف الاصابع تحدد هوية الشخص.



٢3

لك نشاط )١(: التَّكهُرب ِبالدَّ

* اأحضُر ومعلمي المواّد وال�أدوات ال�آتية:

1. اأَقــرُِّب كـــــــّلاً مــن َطــرَف المســطرة البلاســتيكيّة، وقضيــب الزُّجــاج مـــــن قـــصاصـــــات الــورق 

ُل ملاحظاتــي: اأو الّســّكر المطحــون، واأســجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. اأدلُــك طــرف المســطرة البلاســتيكيّة بقطعــة الّصــوف، ثــم اأَقرِّبــُه مــن قصاصــات الــورق اأو 

ُل ملاحظاتــي: الّســّكر المطحــون، واأســجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ملاحظاتي: 3. اأَقرُّب قطعة الّصوف بعد الّدلك من قصاصات الورق اأو الّسّكر المطحون، واأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضيب زجاج

قطعة صوف

قطعة حرير

ُسّكر مطحون

مسَطرة بلاستيكيّة

قصاصات ورقيّة

رس الرابع التكهربالدَّ



٢4

نشاط )٢(: الّشحنة الكهربائّية واأنواعها:

* اأدرُس ال�أشكال ال�آتية التي تمثُّل عمليّة دلك مسطرة بلاستيكيّة بقطعة صوف، واأجيُب:

قبل الّدلك

ــي  ــا ف ــي اأراه ــة الت ــحنات الكهربائيّ ــُب َنوعــي الّش 1. اأكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و  ال�أشــكال 

2. علــى اأّي جــزء مــن المســطرة تولّــدت الّشــحنات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّدلــك؟  بعــد  الكهربائيّــة 

ُبــه مــن قصاصــات الــورق اأو الّســّكر  4. اأدلُــُك طــرف قضيــب الزُّجــاج بقطعــة الحريــر ثــم اأَقرِّ

ُل ملاحظاتــي: واأســجِّ المطحــون، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ملاحظاتي: 5. اأَقرُِّب قطعة الحرير بعد الّدلك من قصاصات الورق اأو الّسّكر المطحون، واأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجزء الّدالك والجزء المدلوك يمتلكان خاصيّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّدقائق الّصغيرة، 

وتُسّمى هذه الخاصيّة بالتّكهرب. 

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

           مفيدة
ٌ
معلومة

)غيــر  المتعــادل  للجســم  ُيرمــز   *
المشــحون( بالرّمــز )±( حيــث تكــون 
فيه عدد الّشحنات الّسالبة )-( مساوية 

ــة )+(. ــحنات الموجب ــدد الّش لع
* الّشحنات الّسالبة هي التي تنتقل من 

جسم اإلى اآخر.

بعد الّدلكاأثناء الّدلك



٢٥

الجسم

وجه المقارنة 

قطعة الّصوفالمسطرة

بعد الّدلكقبل الّدلكبعد الّدلكقبل الّدلك

الّشحنة
ال�أكثر عدداً
نوع الّشحنة

4.اأصُف ما يحدث في عمليّة الّدلك.

5. اأجرِّب:

- اأقــرُِّب كلاًّ مــن الجــزء المدلــوك والجــزء الّدالــك مــن قصاصــات الــورق بعــد دقيقتيــن مــن عمليـّـة 

ُل ملاحظاتي:  الّدلــك، واأســجِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. اأقــارُن المســطرة البلاســتيكيّة قبــل الّدلــك وبعــد الّدلــك مــن حيــث نــوع الّشــحنة، وعددهــا، 

وطبيعــة الجســم  فــي الجــدول ال�آتــي:

* الّشحنة الكهربائيّة نوعان: 

شحنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وشحنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجسم المتعادل كهربائيّاً: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجسم المشحون: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

الشخنات المتشابهه تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

* تولّد الّشحنات الكهربائيّة على ال�أجسام بعد دلكها وبقاؤها فترة مؤقّتة من الزّمن ساكنة في 

مكانها، وتُسّمى الكهرباء الّسكونّية.
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 الــوحـــدة المتمازجة الثالثة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الاآتية: الّسؤال الاأّول: اأضُع دائرة حول رمز الاإ

1. اأّي ال�آتية يعطي الجسم الّدعامة الرّئيسة؟
    اأ. الجلد            ب. العظام           جـ. العضلات          د.ال�أقراص الغضروفيّة

2. اأّي ال�آتية ليست من عظام الهيكل المحوري؟
جـ. القدم      د. العمود الفقاري     اأ. الجمجمة    ب. القفص الّصدري 

3. ما الجزء المتحرّك من الجمجمة؟
    اأ. الفّك السفليّ    ب. الفك العلويّ     جـ. عظام الخد      د. عظام تجويف العين

7. ما الذي يربط العضلات الهيكليّة بالعظام؟
    اأ.المفاصل   ب. ال�أوعية الّدموية     جـ. ال�أوتار      د. الغضاريف

الّسؤال الثّاني:اأعلّل ما ياأتي:
1. يمكن ثني الّساق للخلف ول� يمكن ثنيها للاأمام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. يتميّز العمود الفقاري باللّيونة وسهولة الحركة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان. 3. المفاصل مهّمة في جسم ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّسؤال الخامس: اأصنُّف العضلات الاآتية حسب اأنواعها في الجدول الاآتي:
عضلات الّساق، عضلات ال�أمعاء الّدقيقة، عضلات المعدة، عضلة القلب، عضلات الوجه، 

عضلات المريء.

عضلات قلبّيةعضلات ملساءعضلات هيكلّية
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الّسؤال الّسادس: اأصنّف العضلات الاآتية اإلى عضلات اإرادّية الحركة وعضلات لا اإرادّية الحركة:

1. عضلات جفن العين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. عضلة اللّسان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. عضلات الرقبة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. عضلات اأصابع اليد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. عضلات ال�أمعاء: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. عضلة الحجاب الحاجز: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممتاز المعايير 

)٥علامات(

جيد جدًا 

)4علامات(

جيد

 )3 علامات(

مقبول 

)علامتان(

صنّف ثلاثة من الجهاز تصنيف اأقسام الجهاز الهيكلي. 

الهيكلي المحوري،  

واثنين من الجهاز 

الهيكلي الطرفي. 

صنف اثنين من الجهاز 

الهيكلي المحوري، 

واثنين من الجهاز 

الهيكلي الطرفي. 

صنف اثنين من الجهاز 

الهيكلي المحوري، 

وواحد من الجهاز 

الهيكلي الطرفي.  

الخلط في  تصنيف 

الجهاز الهيكلي 

المحوري والجهاز 

الهيكلي الطرفي.

تعاون بشكل كبير التّعاون وال�حترام. 

واحترم اآراء الطّلبة في 

المجموعات الثنائية. 

تعاون الطّلبة، ولم يتقبل 

الراأي ال�أخر. 

يحترم الطّلبة اآراء 

بعضهم.

تعاون مع الطّلبة 

بصعوبة. 

رتّب اأقسام الجهاز الترتيب اأثناء الكتابة.  

الهيكلي و الجهاز 

الطرفي بشكل مقروء.

رتب كتابة اأقسام 

الجهاز الهيكلي فقط.

رتب كتابة الجهاز 

بشكل مقروء.

رتب بمساعدة زملائه.

االسم:                                                                  العالمة:

سلم تقدير لفظي                       استراتيجية العمل التعاوني       

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

للمعلم:
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اختبار ذاتي

السؤال الاأول: اأضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة قيما ياأتي: 
1.ما صفات عظام الجمجمة؟

اأ. جميع مفاصلها واسعة الحركة             ب.مفاصلها محدودة الحركة       
جـ. جميع مفاصلها ثابتة                      د. تعتبر من العظام الطويلة في الجسم  

صابــة  فطــار لمجموعــة مــن ال�أطفــال، اأي منهــم اأكثــر عرضــة للاإ 2. يصــف الجــدول ال�آتــي وجبــة ال�إ
باأمــراض الجهــاز الهيكلــي؟

اأنس كريم اأمل رغد اسم الطفل

خبز وجبنة موز وتفاح رقائق بطاطا 
ومشروب غازي

الحليب والفول فطار وجبة ال�إ

اأ. رغد                  ب.كريم                    جـ. اأنس                 د. اأمل
3. ما الصفة المشتركة بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية؟

اأ. وجود النواة              ب. وجود الجدار الخلوي                
جـ. جميعها مخططة            د.جميعها اإرادية الحركة   

4. لعب اأول�د على شاطئ البحر .ما المعلومات التي استقبلها ال�أول�د بوساطة الجلد ؟
اأ.كانت السماء صافية وزرقاء           

ب. طلب المنقذ من السابحين اأن يحذروا  
جـ. انتشرت رائحة السمك من شبكة الصيد                  

  د. كانت مياه البحر باردة وكان الرمل دافئاً 
5. تشكو علياء من ظهور طبقة جلدية محمرة بين اأصابع قدمها وخروج رائحة كريهة، فبماذا تنصحها؟

اأ. تلبس حذاء عالياً لتحمي قدمها من رطوبة ال�أرض            ب. تحافظ على نظافة قدمها
جـ. تهوية القدمين وتعريضها ل�أشعة الشمس                   د. )ب ،جـ( صحيحان
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6. على ماذا تساعد تراص خلايا الجلد في اأجسامنا؟
اأ. الحماية من البرد                                ب. امتصاص ال�كسجين في الجسم

جـ. الحماية من دخول الجراثيم                    د. امتصاص الرطوبة من الجو
7. ماذا يحدث عند دلك قضيب زجاج بقطعة حرير؟

اأ. 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

٨. لماذا يشحن البلاستيك عند دلكه بالصوف بشحنة سالبة ؟
اأ.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
9. ما شحنة جميع ال�أجسام في حالتها الطبيعية؟

اأ. موجبة            ب. سالبة           جـ. متعادلة              د. جميع مما سبق صحيح

السؤال الثاني:
ثلاثــة قضبــان ) اأ، ب، ج( مشــحونة، اإذا علمــت اأن شــحنة القضيــب )اأ(ســالبة. ادرس  حــال�ت 

ال�آتيــة لتحديــد شــحنة كل مــن القضيــب )ب( و)ج(؟
قرب القضيب )اأ( من القضيب )ب( وحدث تجاذب

اأ- ما شحنة القضيب )ب( --------------------
 

قرب القضيب )اأ( من القضيب )ج( وحدث تنافر
ب. ما شحنة القضيب )ج( --------------

	 ب            	 	 - - - أ - - - - 	

	 - - - - أ - - - - 		 	ج
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السؤال الثالث : اأعلل ما ياأتي:
1- اإذا دلكت بالوناً بشعرِك فاإنه يميل للالتصاق به.

2- تنصح ال�أمهات بتعريض اأطفالهن ل�أشعة الشمس في الصباح الباكر.

3- وجود اأقراص غضروفية بين فقرات العمود الفقاري.

السؤال الرابع: اأكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات ال�آتية:
__________ تولد الشحنات الكهربائية عن جسم ما لفترة مؤقتة من الزمن.

نسان. __________ مكان اتصال  عظمتين و اأكثر في جسم ال�إ
__________ انقباض العضلة دون اأن يتبعه انبساط.

__________ اكتساب ال�أجسام الدالكة والمدلوكة شحنات كهربائية.

السؤال الخامس : ما اأهمية البصمات؟


