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 2018 -3 -11التاريخ :  ب  (  -الصف : السادس )  أ    اإلسم :

 عالمات 3                             -العبارات التالية: صححي  1س

 ]-------------------[.عظمة متشابهة في حجمها وشكلها 206يتكون الجهاز الهيكلي من    -1

 ]------------------------[-.القلب والرئتينيقوم العمود الفقاري بحماية    -2

 ]------------------------[- يصل مفصل المرفق بين الفخد والساق.  -3

 ]------------------------[- .تعتبر عضلة اللسان من العضالت الملساء -4

 ]------------------------[- .المادة في الوضع الطبيعي مشحونة بشحنة سالبة  -5

 ]------------------------[- .البطارية من مصادر الكهرباء الساكنة -6

 عالمات 4              -ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي: 2س

 -: من األمثلة على العظام المسطحة  -1

 فقرات العمود الفقاري -د         عظمتا الساعد -ج             عظام الكتف  -ب                 عظام االصابع -أ

 -: الحركة واسعمثل مفصل اي االشكال التالية ي -2

   -د                 -ج        -ب          -أ

 -:جميع العبارات التالية صحيحة عن العضالت في الصورة المجاورة ما عدا -3

 لها القدرة على االنقباض واالنبساط -عضالت مخططة                           ب - أ

 الإرادية -د  ترتبط مع العظام بواسطة األوتار     -ج

 -اي من اآلتية عضالت ملساء: -4
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    -صحيحة: التالية االشكال أي7-

 

 

 

  عالمات 3   -المطلوب: حسب يلي مما كل بين قارني 3س

 -أ
 الدرزات مفصل الكتف وجه المقارنة

   نوع المفصل

 

 العضالت القلبية العضالت الهيكلية وجه المقارنة -ب

    الوظيفة

 

 

 الكهرباء المتحركة الكهرباء الساكنة وجه المقارنة -ج

   مصادرها



 

 

 تاعالم 4  -:اكتبي اسم المصطلح امام العبارات التالية 4س

 مكان اتصال عظمتين أو اكثر في الجهاز الهيكلي. } --------------------{    -1

 بعه انبساط .انقباض العضالت الذي ال يت } --------------------{ -2

 .ألياف بيضاء في غاية المتانة تربط  العضالت بالعظام } --------------------{ -3

 .حركة الشحنات الكهربائية في اتجاه معين داخل المواد الموصلة لنقل الطاقة الكهربائية } --------------------{  -4

 

 تاعالم4  -:الجدول التالي بما يناسبه أكملي الفراغات التالية في  5س

 

 ناتعالم    -عللي ما يلي : 6س

 .حرص االم على اعطاء طفلها اغذية غنية بأمالح الكالسيوم والفسفور -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .عمود الفقريوجود أقراص غضروفية بين فقرات ال -2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,بماذا تنصحين ام محمد ؟ ) عالمتان( فل تأخرت أسنانه في البروز و عنده تقوس في الركبتين محمد لديها طام  7س

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح 

 معلمةالمادة: عطاف نصرهللا


