
 

  

 مراجعة

 االبتدائيالوحدة الثالثة للصف الخامس 

 

 لخاطئة :( أمام العبارة ا X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   عالمة صح )  ضعي  السؤال األول :
 

 (   ×  )                                        .            تغيير اتجاهها  أوالعظام صلبة ال يمكن ثنيها -     

 (    )داخل الجسم  تتميز جميع الكائنات الحية بخصائص وصفات مشتركة تقوم بها أجهزة متخصصة-    

 (     )           الغضروف نسيج متين مرن تتكون منه أجزاء من الهيكل العظمي                 -     

 ( ×    )                                                                               أجهزه 7الجسم  أجهزة -     

 (     )            على رؤية العظام                              األطباءالسينية تساعد  األشعةصور  -     

 (      )                   األعصاب تحمل الرسائل بين مختلف أجزاء الجسم والدماغ .               -     

 (    × )                                                 اإلنسان منفصلة لتشكل الهيكل العظمي عظام  -

 (   ×   )                                 لب ى حفظ التوازن أثناء المشي هو القعل ولؤالمسالجزء  -

 (      )                                 انعدام الجاذبية في الفضاء يؤثر على أجهزة جسم اإلنسان -

 (  ×   )                                               ينتقل الطعام الغير مهضوم الئ األمعاء الدقيقة  -
 

 اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني :  اختاري 

 :الجهاز أجزاءالدماغ جزء من  .1

 التنفسي  العضلي  الدوري   العصبي ا 

 

 مراض ن اإلمتل الجراثيم والميكروبات التي تدخل جسمك وتحميك من اإلصابة أحد أجزاء الدم تق .2

خاليا الدم 

 الحمراء  
  خاليا الدم

 البيضاء 

الصفائح  

 الدموية 

 البالزما  

 

 : تتكون األذن وطرف األنف من نسيج .3

 عظمي  عصبي  غضروفي  عضلي 

 

 : موضع يلتقي فيه عظمان هو .4

 ضلةع  وتر  مفصل   رباط  

 : العضو الذي يضخ الدم في أنحاء الجسم .5

 رئتينال  معدةال  لدماغا  قلبال 

 عضو عضلي الشكل ذو جدران عضلية  -6

 

  -علميا سليما :عللي لما يلي تعليال : الثالث السؤال 
 ..شعر باحتكاك عظمتين في موضع المفصل ؟ال ن .1

 المعدة   المريء   األمعاء الغليظة           األمعاء الدقيقة 

  كمية اختبار الوحدة الثالثة

  76ص -54من ص 

 وزارة التربية 

 منطقة الجهراء التعليمية 

 مدرسة سكينة بنت الحسين 

 .....................-األسم :

 ..................... -الصف:



 

  

 ......... ............................بسبب وجود الغضروف يمنع االحتكاك..............

 .يخفق القلب خفقا سريعا عند التمرين ؟ .2

 ........ .....................الن العضالت تحتاج مزيد من االكسجين والمغذيات عند التمرين ........

 

 ؟!مطلوب قارني في كل ما يلي حسب ال -السؤال الرابع :

 

وجة 

 المقارنة

 الصفائح الدموية خاليا الدم البيضاء خاليا الدم الحمراء

تحمل األكسجين إلى  الوظيفية 

 خاليا الجسم

تقتل الجراثيم 

والميكروبات التي 

تدخل الجسم 

وتحميه االصابه من  

 االمراض 

 

 

تساعد على شفاء 

 قف النزيف الجروح وو

 

 

 

وجة 

 المقارنة

 الشعيرات الدموية الشريان الوريد

وعاء دموي ينقل الدم  التعريف 

من أجزاء الجسم عائدا 

 به  إلى القلب 

وعاء دموي ينقل  

الدم من القلب إلى 

 جميع أجزاء الجسم 

وعاء دموي دقيق يمر 

عبرها األكسجين 

 والمغذيات والفضالت 

 

 -البيانات على الرسم : أكملي -السؤال الخامس :

 

 

 
 انتهت األسئلة ....

 قمع أطيب التمنيات بالتوفي
 
 

القصبة 

 الهوائية 

 الرئتان 

  الحجاب الحاجز 

 الفم 

 المري

  المعدة 

ء االمعا

 الغليظة
األمعاء 

  الدقيقة 

 المخ

 المخيخ

  النخاع المستطيل 

 -ة:مديرة المدرس                                                                 -إعداد المعلمة:

أفراح                                                                فجر السعيدي                           

 الدريعي
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