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 ، واستجابتهالداخلي تعمل أجزاء جسم االنسان معا لتلبية احتياجاته، والحفاظ على اتزانه  

 .المحيطة به، ووقايته من األمراض للمؤثرات   

 الحفاظ على اتزانه الداخلي -2احتياجاته       لتلبية -1 *وضح أهمية تآزر أجزاء جسم االنسان معا:

  ووقايته من األمراض.-4استجابته للمؤثرات المحيطة به      -3                                       

 :الفكرة الرئيسية     

م عمل أعضاء جسم االنسان الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم في ضبط وتنظي ) يتعاون(يتآزر  
 .معا في أداء وظائفها هوأجهزت

 الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم:كيف يتكامل عمل كل من وضح  *

 ها، وتنظيمالمختلفة جسم ال جهزةضبط عمل أيعمالن على  -1   

 وأجهزته معا في أداء وظائفها.االنسان  والحفاظ على اتزانه الداخلي   

 ضبط وتنظيم عمل أعضاء *سمي أجهزة لها دور في 

 ؟وأجهزته معا في أداء وظائفها سم االنسانج   

 الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم.   

 يضبط الجهاز العصبي  :*ما الدور الذي يقوم به الجهاز العصبي

 وظائف أعضاء كل منها. في ويتحكمعمل أجهزة الجسم جميعها، 

 

 

جسم االنسان وصحته/  خامسةالوحدة ال  

تابعوا قناتي ع  الدرس األول 
اليوتيوب :مس 
 عبير المناصير
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 يتكون من جزأين هما: *مما يتكون الجهاز العصبي في جسم االنسان؟

 الجهاز العصبي الطرفي -2  الجهاز العصبي المركزي  -1   

 المركزي؟ مما يتكون الجهاز العصبي *

 يتكون من الدماغ والحبل الشوكي    

 الطرفي؟ مما يتكون الجهاز العصبي *

 .الجهاز العصبي المركزي واليهتنقل المعلومات من : وظيفتهاعصاب؛ يتكون من األ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يضبط الجهاز العصبي عمل أجهزة الجسم جميعها، ويتحكم في وظائف أعضاء كل منها.       
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 *وضح المقصود بالخلية العصبية العصبون؟

 هي وحدة التركيب األساسية للجهاز العصبي، وتشكل معا األنسجة العصبية.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجية؟*ماذا تسمى بعض العصبونات التي تستقبل المنبهات الخ

 مستقبالت حسية.   

 بصورة سياالت عصبية.    *كيف تنقل العصبونات المعلومات؟

 ؟السياالت العصبية*وضح المقصود ب 

 هي رسائل تحمل معلومات تنتقل باتجاه واحد من عصبون الى آخر، ليتم ادراكها ومعالجتها   

 في الدماغ.    

 *ما وظيفة الدماغ؟

 معلومات عن طريق اصدار أوامر بصورة سياالت عصبيةيقوم ب ادراك ومعالجة ال    

 .في تنفيذها الى األعضاء المتخصصة    

 *قارن بين السياالت العصبية والدماغ من حيث الوظيفة؟

 رسائل تحمل معلومات تنتقل باتجاه واحد من عصبون الى آخر. :السياالت العصبية -  

 اصدار أوامر بصورة سياالت عصبية الى ادراك ومعالجة المعلومات عن طريق : الدماغ -  

 األعضاء المتخصصة في تنفيذها.   

 هعلى الشكل اتجاحدد  
  السيال العصبي
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 :ل مكونات الجهاز العصبي والمطلوبيمثل الشك*

 ؟ وظيفة كل منهامع ذكر  باألرقام المشار اليها أسماء األجزاءحدد كل من -
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 ارن بين كل مما يلي: /سؤال آخر ق :المقصود بكل مما يليوضح * 

 األعصاب-3  الحبل الشوكي                      -2                  الدماغ            -1    

 

 

 

 

 

 *عدد أعضاء الحس التي تحوي المستقبالت الحسية؟

 اللسان، واألنف، واألذن، والعين    

 *وضح المقصود بالمستقبالت الحسية؟

 ة عن استقبال المنبهات الخارجية وتحويلها الى سياالت عصبية، وقد تكون هي عصبونات مسؤول   

 هذه المنبهات كيميائية مثل الروائح، أو فيزيائية مثل الصوت.   

 *عدد أنواع المنبهات الخارجية؟

 المنبهات الفيزيائية-2          المنبهات الكيميائية                      -1   

 التالية؟ نبهات الخارجيةالم*اذكر أمثلة على 

 الصوتالمنبهات الفيزيائية مثل: -2الروائح                المنبهات الكيميائية مثل: -1  

 *ما أهمية المستقبالت الحسية؟

 عصبونات مسؤولة عن استقبال المنبهات الخارجية وتحويلها الى سياالت عصبية.   

 

 

 تذوق.نتوءات تحوي براعم *ماذا تغطي اللسان؟  

 *وضح المقصود ب براعم التذوق؟

 هي مستقبالت حسية تستجيب للمواد الكيميائية المسؤولية عن مذاق األطعمة  
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 وضح كيف تتم عملية التذوق؟*

 تغطي اللسان نتوءات تحوي براعم تذوق وهي عبارة عن مستقبالت حسية تستجيب -1

 .للمواد الكيميائية المسؤولة عن مذاق األطعمة    

 .تذوب المواد الكيميائية المسؤولة عن مذاق األطعمة في اللعاب-2 

  .يتكون سيال عصبي ينتقل الى الدماغ الدراك مذاق األطعمة-3 

 يتم تمييز بعضها من بعض؛ مثل: المالح والحلو والحامض والمر.-4 

 

 

 *وضح المقصود بالخاليا الشمية؟

 .، وتستجيب للروائح المختلفةاألنفهي مستقبالت الشم والتي توجد في أعلى تجويف    

 

 

 توجد مستقبالت الشم في أعلى تجويف األنف، وتسمى الخاليا الشمية.-1   

 تستجيب الخاليا الشمية للروائح المختلفة. -2  

 اذ تذوب المواد الكيميائية التي استنشقها في مخاط األنف-3  

 .فتصل الى مستقبالتها     

 ائية بمستقبالتها ليتكون سيال عصبيترتبط المواد الكيمي-4  

 ينتقل الى الدماغ الدراك الروائح.     

 يتم تمييز الروائح بعضها من بعض.-5  

 

 

 

 

 حدد على الشكل مستقبالت الشم 

 اتجاه مسار الروائح
 



   المعلمة: عبير المناصير                   العلوم الصف الثامن/الفصل الثاني    دوسية التفوق في العلوم 

   7                                             سلسلة التفوق في مواد العلوم

 

 

 في أجزاء محددة من األذن     ؟أين يتم تجمع الموجات الصوتية وتضخمها*

 األذن الداخلية -3األذن الوسطى            -2االذن الخارجية       -1*مما تتركب األذن؟   

 *مما تتركب كل مما يلي :

 السمعية  القناة-2   الصيوان       -1األذن الخارجية: -1   

 الركاب-4السندان         -3المطرقة         -2غشاء الطبلة     -1األذن الوسطى:  -2   

 القوقعةاألذن الداخلية: -3   

 السمع؟ حدوث *وضح آلية

  .ة وتضخم في أجزاء محددة من األذنتجمع الموجات الصوتي-1   

 .تصل الموجات الصوتية الى المستقبالت الصوتية في األذن الداخلية-2  

 في األذن الداخلية. الى سياالت عصبية تحول الموجات الصوتيةت-3  

 ينقل العصب السمعي السياالت العصبية الى الدماغ الدراكها وتفسيرها.-4  

 ؟يث الوظيفةن بين كل مما يلي من ح*قار

    

 

 

 

 

 *عدد العظيمات الثالث التي تتكون منها األذن الوسطى؟

 الركاب-3السندان           -2المطرقة         -1  

 *ما وظيفة العظيمات الثالث؟

 نقل الموجات الصوتية الى األذن الداخلية-2تضخيم الموجات الصوتية              -1  

 وظيفةال 
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C 

 
 تمثله األرقام حدد ما

 والرموز على الشكل
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 *وضح كيف تتم عملية الرؤية في العين؟

 يمر الضوء الصادر عن األجسام أو المنعكس عنها عبر أجزاء في مقدمة العين ليصل الى -1   

 .الشبكية     

 تحوي الشبكية خاليا متخصصة تسمى المستقبالت الضوئية التي تستقبل الضوء.-2  

 صبية.بعد استقبالها للضوء تحوله الى سياالت ع-3  

 ترسل السياالت العصبية الى الدماغ عبر العصب البصري ل: -4  

 تحديد حجوم األجسام وألوانها.-2ادراك الصورة وتفسيرها          -1  

 *مما تتركب العين؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

القزحية هي الجزء الملون من العين، حيث إن وظيفة القزحية في العين هي التحكم في كمية 
ى الشبكية عن طريق انقباض العضلة أو انبساطهاالضوء الواصل إل  

تُعرف قرنيّة العْين بأنها الجزء الشفاف الذي يغطي الجزء األمامي من العين، وأيًضا تُغطي 
نيبؤبؤ الع  

 

الجلد من خاليا حساسة جدا تسمى مستقبالت اللمس  يتكون  
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 ر اليه األرقام ؟حدد على الشكل الذي يمثل تركيب العين ما تشيي*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجسم الهدبي*ما هو الجزء المسؤول عن تغيير شكل العدسة؟  

 البؤبؤالتحكم في كمية الضوء التي تدخل العين؟  ما هو الجزء المسؤول عن  *

 القرنيةاألمامي الشفاف من العين؟  ما هو الجزء  *

 قزحيةال* ماذا يسمى القرص العضلي المرن؟  

 الشبكية* ماذا تسمى الطبقة الداخلية التي تحوي المستقبالت الضوئية؟  

1 
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 ؟بماذا يمتاز الجلد*

 جلد االنسان جسمه كله     يغطي -1    

 يحتوي الجلد على أنواع متعددة من -2    

 الحسية التي تختلف باختالف المنبه المستقبالت

 لمستقبالت )عدد(المنبهات التي تستجيب لها ا-3   

 األلم-3الضغط     -2الحرارة  -1الحسية؛        

 

 

 *وضح المقصود بالغدة؟

 يائية تؤدي وظائف محددة في الجسم.هي خاليا متخصصة بافراز مواد كيم    

 *اذكر أمثلة على أنوع الغدد في جسم االنسان؟

 قنوية)الصم(الغدد الال-2هما الغدد القنوية                  الغدد نوعان:     

 ؟ذكر مثال على كل منهامع  سبب تسميتها*ميز بين أنواع الغدد التالية من حيث 

 لها قنوات خاصة تمر منها افرازاتها      مثال: الغدد اللعابية. الغدد القنوية: -1   

 ليس لها قنوات خاصة لذا تصب افرازاتها في الدم مباشرة  الغدد الالقنوية )الصم(:-2   

   مثال: الغدة الدرقية.      

 

 

 

 

 

 



   المعلمة: عبير المناصير                   العلوم الصف الثامن/الفصل الثاني    دوسية التفوق في العلوم 

   12                                             سلسلة التفوق في مواد العلوم

 

 الهرمونات*ماذا تسمى افرازات الغدد الصم؟  

 *وضح المقصود بالهرمونات؟

 هي مواد كيميائية مسؤولة عن تنظيم وظائف أعضاء في الجسم، والمحافظة على اتزانه    

 وتنتقل عبر الدم الى خاليا محددة في الجسم. الداخلي   

 ؟*ما دور الهرمونات بالجسم 

 المحافظة على اتزانه الداخلي.-         2تنظيم وظائف أعضاء في الجسم -1   

 )خاليا الهدف(. تنتقل عبر الدم الى خاليا محددة في الجسم تحوي مستقبالت خاصة بالهرمونات-3   

 *وضح المقصود بالخاليا الهدف؟

 هي خاليا محددة في الجسم تحوي مستقبالت خاصة بالهرمونات.   

 

 

 

 ؛ لذلك تؤثر الهرمونات فيخاليا محددة في الجسم تحوي مستقبالت خاصة بالهرمونات أن لكل   

 خاليا معينة دون األخرى.   

 أمثلة على بعض الغدد الصم الموجودة في جسم االنسان: *عدد
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 *ما الهدف من تعاون وتآزر أجهزة الجسم وأعضائه؟

 لتزويد خاليا الجسم باحتياجاتها لتأدية عملها على الوجه الصحيح.-2 ألداء عملياته الحيوية   -1  

 *اذكر أمثلة على تكامل أجهزة الجسم وتعاونها؟

 واإلخراجالهضم -3الدعامة والحركة      -2التنفس والدوران    -1  

 

 

 *مما يتكون الجهاز التنفسي ؟

 الحويصالت الهوائية-3الممرات التنفسية التي تتفرع داخل الرئتين       -2األنف        -1  

 *صف تركيب الجهاز التنفسي؟

 يتكون الجهاز التنفسي من أجزاء عدة أهمها األنف.-1  

 الممرات التنفسية التي تتفرع داخل الرئتين لتنتهي بأكياس غشائية دقيقة تسمى -2  

 هوائية.الحويصالت ال    

 الحويصالت الهوائية تحاط بشبكة من الشعيرات الدموية.-3   

 

 *سمي أجزاء الجهاز التنفسي:

 الفم-2  نفيالتجويف األ -1

 القصبة الهوائية-4          الحنجرة   -3

 الشعبتان الهوائيتان   -5

 الرئة -6 

 الشعيبات الهوائية  -7

 الحويصالت الهوائية  -8 
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 األرقام المشار اليها؟ هتمثل الذي يمثل الجهاز التنفسي مادد على الشكل *ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 *وضح كيف يتكامل عمل جهاز التنفس والدوران؟

 .تتم عملية تبادل الغازات بين الدم والحويصالت الهوائية من خالل االنتشار البسيط-1  

 بر جهاز الدوران.يوفر الجهاز التنفسي األكسجين لينقل الى الخاليا ع-2  

 جهاز الدوران هو جهاز النقل في جسم االنسان؛ اذ ينقل الغذاء واألكسجين الى خاليا الجسم -3  

 لتستمر بأنشطتها الحيوية.    

 ينقل الفضالت وثاني أكسيد الكربون للتخلص منها خارج الجسم.-4  

 يتكون جهاز الدوران من القلب واألوعية الدموية والدم.-5  

 طريقة النقل التي تتم بها تبادل الغازات بين الدم والحويصالت الهوائية؟*ما 

 من خالل االنتشار البسيط   

 *ما وظيفة الجهاز التنفسي؟

 تزويد خاليا جسم االنسان باألكسجين وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون.   

 

 

 

 *مما يتكون جهاز الدوران؟

 الدم-3              األوعية الدموية  -2القلب                   -1   

 *الى ماذا تصنف األوعية الدموية؟

   أوردة-2شرايين              -1   

 *قارن بين الشرايين واالوردة من حيث اتجاه النقل؟

 تنقل الدم بعيدا عن القلب. شرايين: -1    

 تنقل الدم من أعضاء الجسم المختلفة الى القلب.األوردة: -2    

 لى ماذا تتفرع كل من الشرايين واألوردة؟*ا

 شعيرات دموية أصغر     

 
بأنشطتها الحيويةنقل الغذاء واألكسجين الى خاليا الجسم لتستمر   

 نقل الفضالت وثاني أكسيد الكربون للتخلص منها خارج الجسم
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 *يمثل الشكل التالي أحد مكونات جهاز الدوران والمطلوب:

 األرقام في الشكل؟كتب ما تشير اليه ا-2سمي العضو       -1   

 

 

 

 

 

 

1 

 اذكر أجزاء القلب ؟

بطين-4أذين        -3وريد      -2شريان    -1  
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 *مما يتكون الجهاز الهيكلي؟

 أنسجة أخرى أقل صالبة-2               ام      العظ-1  

 *ما أهمية الجهاز الهيكلي؟

 يدعم أعضاءه الداخلية -2       يدعم الجهاز الهيكلي أجزاء الجسم المختلفة  -1   

 يؤدي دورا مهما في انتاج خاليا الدم -3   

 وضح المقصود بالمفصل؟*

 هي منطقة اتصال عظمتين أو أكثر معا.   

 ما أنواع المفاصل مع ذكر مثال؟*

 مفاصل ثابتة-1  

 الجمجمة. المفاصل بين عظام  مثل:   

 مفاصل متحركة-2  

 مثل: الركبة تمتاز بأنها تسمح    

 أجزاء الجسم.بتحريك    

 *ما أهمية ارتباط العضالت بالعظام؟  

  .دور في تسهيل الحركة   

   عدد مكونات جهاز الدعامة في جسم االنسان؟*

 الترقوة -3عظام الفكين    -2الجمجمة     -1  

 القفص الصدري  -5لوح الكتف   -4  

 الحوض-7العمود الفقري    -6  
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 *وضح المقصود بالعضالت؟

 هي أنسجة متخصصة تتكون من البروتينات بشكل رئيسي    

 .وظيفة محددةولكل منها  بانقباضها وانبساطها تسمح    

 ت؟*عدد أنواع العضال

 عضالت هيكلية -3عضالت قلبية          -2عضالت الملساء        -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ارسم شكل كل من العضالت التالية :

 العضالت الهيكلية-3العضالت القلبية             -2           العضالت الملساء-1     

 

 

 

 

 

 

واةالن   

عضالت 
  مخططة

عضالت غير 
 مخططة

 عضالت

 مخططة 
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 ية والعضالت الهيكلية من حيث:*قارن بين العضالت الملساء والعضالت القلب

 وظيفتها-2أماكن تواجدها                       -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضالت الهيكلية-3العضالت القلبية     -2  العضالت الملساء  -1                           

 

 

 

 

 

 

 *ما وظيفة الجهاز الهضمي؟

 ا الى مواد بسيطة التركيب يمكن امتصاصها عبر الخاليا.يحول الجهاز الهضمي األطعمة التي أتناوله  

 *وضح أهمية عملية الهضم؟ 

  .تحويلها لمواد بسيطة التركيب يمكن امتصاصها عبر أغشية الخاليا-1   
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   .سهولة الحصول على الطاقة-2   

 .تعويض التالف منها-4                           .بناء خاليا جديدة في الجسم-3   

 تركيب الجهاز الهضمي؟*صف  

  بفتحة الشرج. تنتهيبالفم و تبدأقناة طويلة -1يتكون من    

                                 يضم مجموعة من الغدد الملحقة بالقناة -2  
 البنكرياس والكبد.مثل: 

 *عدد الغدد الملحقة بالقناة الهضمية؟

 البنكرياس والكبد   

 تهاء عملية الهضم؟ماذا ينتج بعد ان*

  تنتج بعض الفضالت مثل غاز ثاني أكسيد -  
 واليوريا. الكربون

 *ما أهمية التخلص من الفضالت؟

 ألن هذه المواد سامة للخاليا قد يؤدي تراكمها -1 

  .فيها الى موتها    

 *كيف يتخلص الجسم من الفضالت؟

كسيد الرئتين )غاز ثاني أ-1عن طريق:   
 الكربون(

   )العرق( الجلد-3)البول(      الكليتين-2      

 

 

 

 

 

 

 
ا الى مواد بسيطة يحول الجهاز الهضمي األطعمة التي أتناوله

والتخلص من الفضالت الصلبة التركيب يمكن امتصاصها عبر الخاليا  
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 يمثل الشكل المجاور الجهاز الهضمي والمطلوب؟*

 على الشكل؟ *اكتب ما تمثله األرقام 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟، العضو*وضح المقصود بالجهاز

 مجموعة من أعضاء تؤدي معا وظيفة عامة.الجهاز:-   

 .هو مجموعة من األنسجة التي تقوم بعمل وظيفة معينة أوعدة وظائفالعضو:-   

 *صف القلب، والبنكرياس؟  

 .الجهاز العضليمن  جزء، وهو جهاز الدورانفي  عضوالقلب:     

 .بالجهاز الهضمي ملحقة غدة، وجهاز الغدد الصمفي  عضو البنكرياس:    

     

11

1 

الجابةا  
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 تعمل معا؟ *أعطي مثاال على أجهزة في الجسم

 تحتاج خاليا العضالت التي تنتج الطاقة بعملية التنفس الخلوي الى -1عند ممارسة الرياضة،    

 األكسجين وسكر الغلوكوز.    

 يصدر الجهاز العصبي سياالت عصبية الى أجهزة الجسم المختلفة.-2  

 الدقيقة والغليظة، دورها تؤدي أعضاء الجهاز الهضمي بدءا من الفم وصوال الى المعدة واألمعاء-3  

 في هضم المواد الغذائية وامتصاصها.     

 والرئتين، على تبادل الغازات للحصول على األكسجين تعمل أعضاء الجهاز التنفسي، مثل األنف-4  

 والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.    

 ين الى أجزاء يؤدي جهاز الدوران دوره؛ اذ يضخ القلب الدم المحمل بالغذاء واألكسج-5  

 الجسم المختلفة بما فيها العضالت.       

  

 فجأة عن النبض وضخ أو  القلب هو حالة يتوقف فيها توقف القلب إن                                    

 استقبال الدم، وبالتالي يتوقف الدم عن التدفق إلى الدماغ واألعضاء                                    

 مباشرة في غضون دقائق  الموت األخرى، مما قد يتسبب في  الحيوية                                     

 .اإلصابة بإعاقة ما إذا لم يتم عالج المصاب أو                                    

 

 للحصول على األكسجين األنف والرئتين، على تبادل الغازات                                          

 والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.                                          

 

 

 

 

 
 تابعوا صفحتي ع الفيس بوك
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 ، تأثيرها علىفي حدوث مشكالت في النمو وقصر القامة هرمون النمو قد يتسبب نقص     

  اإلرهاق الشديد، قصور الدرقية(،  الجهاز التناسلي )الغدد التناسلية 

 فاض ضغط الدم، والذي قد يؤدي إلى اإلغماءانخ 

 التشوشالعدوى المتكررة أو طويلة األمد ، 

 زيادة الوزن   الغثيان أو القيء أو ألم في البطن ، 

 مرض السكري الكاذب  

 نقص الحليب() نقص البروالكتين 

 

 

  الغدد القنوية: لها قنوات خاصة تمر منها افرازاتها      مثال: الغدد اللعابية.-1

 الغدد الالقنوية )الصم(: ليس لها قنوات خاصة لذا تصب افرازاتها في الدم مباشرة -2         

 مثال: الغدة الدرقية.     

  

 

 يقوم البنكرياس بوظيفتين رئيسيتين كغدة قنوية ذات وظيفة إفراز خارجية تساعد على       

 .وكغدة صماء لها وظيفة إفراز داخلية لبعض الهرمونات مثل اإلنسولين الهضم،     

 .حموضة السائل القادم من المعدة واستكمال هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهونمعادلة      
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 بادل الغازات بين الحويصالت الهوائية والدم في الشعيرات الدموية عن طريق االنتشار تيحدث        

 .البسيط      

 

 

 ؟عط مثاال يوضح استجابة الجهاز العصبي للمؤثرات الخارجية أ-1  

 ؟ما طبيعة العالقة بين الدماغ والعصبون-2  

 ؟زر الدماغ والعصبون لالستجابة للمؤثراتآكيف يت-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملياحسابها تم ي     

   

 

 

 جهزة جسم االنسان مثل التنفسي الدوران بالحفاظ على العمليات الحيويةأمجموعة من تعمل     

 في قياس  والنبضوالضغط  التنفس أجهزةالمعدات الطبية مثل يتم ذلك من خالل و للمريض    

 خالل فترة العملية الجراحية ومراقبة العمليات الحيوية     

النبض في معدل  
  الدقيقة الواحدة 
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ولكن  اعداد فيلماالمطلوب 
  لالطالع إجابةهذه 


