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  #1  

 

أنظر إلى األشكال الموجودة أمامك، ثم أجب عن األسئلة التالية بشكل مختصر 

 :ومحدد

   ؟مم يتكون الجهاز الهيكلي -1

 ............................................ -أ 

 .......................................... -ب 

 ........................................... -ج 

 

 ما هي أطول عظمة في جسم اإلنسان؟ -2

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

 

 ماذا يوجد داخل العمود الفقري؟ -3

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

 

 ما هي وظيفة القفص الصدري؟ -4

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

 

 ماذا يوجد بين كل عظمتين؟ -5

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

 

 ما الذي يقلل من احتكاك العظام مع بعضها؟ -6

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

 

 تفحص مجموعة العظام المكونة للرأس،  -7

 ماذا يوجد داخل الفتحات المشار إليها باألرقام؟

1 ،..................2 ،............................ 

3............................. 

 

 ماذا يوجد داخل الجمجمة؟ -8

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

 

 ما هي وظائف الجهاز الهيكلي الرئيسية؟  -9

........................................................................................... 
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 الشكل أدناه يبين نوعي العضالت في الذراع: -1

 

 

 

 

 

 

 

 لتمكين الذراع من الحركة عند المرفقكيف  تعمل العضلتين معاً  -أ

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

أي أجهزة جسم اإلنسان التي تتعاون مع الجهاز العضلي لتحريك بعض  -ب

 أعضاء الجسم؟

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

 

 أّي من األعضاء التالية يتكون منها الجهاز العصبي في الفقاريات؟ -2
 الدماغ، القلب، األعصاب، الحبل الشوكي  أ

 الدماغ، الحبل الشوكي، األعصاب، أعضاء الحس  ب

 األعصاب، الشرايين، األوردة، القلب ج 

 الدماغ األعصاب، الكبد، القلب،  د

 

 أّي من أعضاء الجسم التالية ينتمي إلى الجهاز العضلي والدوري مًعا؟ -3

 المعدة -د  القلب  -ج  الجمجمة  -ب  الرئة -أ

 ما أهمية هرمون األدرينالين في جسم الحيوان؟ -4
 يهيئ الجسم لحاالت الطوارئ  أ

 يساعد على التنفس  ب

 يرسل رسائل عصبية  ج 

 يقوم بأكسدة الغذاء د

 

 يلي يوفر الدعامة في جسم الحيوان؟أّي مما  -5

  الدماغ واألعصاب  -ب   الجلد والدم -أ
 العمود الفقري والقلب  -د  العظام والعضالت  -ج
 

 ماذا تسمى المادة التي تفرزها الغدد الصماء في جسم الحيوان؟ -6

 حمض  -د  إنزيم  -ج  هرمون  -ب  ملح  -أ
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 وظائف أعضاء جسم اإلنسان؟ ما الذي يتحكم في -7

 الحبل الشوكي -أ

 األعصاب -ب

 الدماغ -ت

 القلب  -ث

 

تعمل النفرونات على فصل الفضالت عن المواد المفيدة في الدم، ما العضو  -8

 ات؟الذي توجد به النفرون

 الكلية -أ

 جلد ال -ب

 الكبد -ت

 الرئة -ث

 

 أي أجزاء الجهاز التنفسي التالية يحدث فيه تبادل للغازات؟ -9

 القصبة الهوائية -أ

 الحويصالت الهوائية -ب

 البلعوم -ت

 جرةالحن  -ث

 

 

 


