
 

 ( عالمات  5)                                             :ضع دائرة حول رمز األجابة الصحيحة فيما يأتي:  السؤال األول 

  ........................:  عدد األضالع المرتبطة بعظمة القص. 1

 20. د                                     2. ج                            02 .ب                      02. أ

 :.........................  ما يلي من عظام الهيكل المحوري ما عداجميع . 2

 القدم .د                   العمود الفقري. ج                 القفص الصدري .ب              الجمجمة. أ

 : ........................ تعتبر المعدة عضلة. 3

 إرادية  .د                             قلبية. ج                                هيكلية. ب                ملساء. أ

 : ........................ طبقة الجلد التي تحتوي على صبغة الميالنين و مسامات العرق. 4
 الغدد الدهنية. د                            البشرة. ج                 لغدد العرقيةا. ب                األدمة. أ

 ........................ : يطلق على نهايات عظام الجمجمة  .5

 الفقارات .د                 األربطة .ج                          الدرازات .ب                         الغضاريف. أ

 

 ( عالمات 5 )                                            :العلمي الدال على العبارات التالية اكتب المفهوم :  ؤال الثانيالس

                                  .                                   أقراص تعطي العمود الفقري المرونة..........( ......).......... -1

 .مفاصل تتحرك في اتجاه واحد أو اتجاهين فقط ........(.......)............ -2

 .تربط العضالت الهيكلية بالعظام.........( ........)........... -3

 .بالمرونة يتميزاالنسان و جسمعضو حساس يغطي جميع أجزاء ..( ...............)........... -4

 .الطرفي تضم الرجلين أطراف في الهيكل........( .........)........... -5
 

                                               ( عالمات 5 )                                                              :علل لما يأتي تعليال سليما دقيقا ( أ: )سؤال الثالث ال

 .تسمية القفص الصدري بهذا االسم -1

 ..................................................................................................................................... /السبب 

 .يمكن ثنيها لألمام اليمكن ثني الساق للخلف و  -2

 .................................................................................................................................... /السبب 

 .لون البشرة من شخص إلى آخر يختلف -3

 .................................................................................................................................... /السبب 

 :ماذا يحدث لو ( ب) 

 .في جسم االنسان( د)نقص فيتامين . 1

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

 . انقبضت العضلة دون ان تنبسط. 2

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

 

 ( عالمات 5 )                                                                   : أكمل الفراغ بكلمات مناسبة( أ)  : السؤال الرابع

 ............. .....................مة بمفاصل ترتبط عظام الفك السفلي مع عظام الجمج. 1

 . نسان التحكم في عملهااإليستطيع  .........................العضالت . 2

 .تكسب الجلد اللون ........................  صبغة. 3

 : أكمل حسب المطلوب ( ب)

 ............................. المقابل يمثل الشكل. 1

 

 ....................و .................. يقوم بوظيفة حماية . 2
 

 ** انتهت االسئلة **

                     
      ..…))الخامس :صف ال

              

 

 :ة العالم

 م 7/2018201للعام  شهر فبراير متحانا

  بنين – عبد هللا بن رواحة االساسيةمدرسة  
 العلوم و الحياة: المبحث 

 ...../..............................اسم الطالب 
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