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  1السند

ا فاقترب منه لٌتؤّمل العمل  ٌّ ا ٌصلح عطبا كهربائ ٌّ ًّ إلى المنزل فوجد مٌكانٌك عاد عل
ًّ وحمله إلى الّطبٌب  وبعد أن فحصه . وفجؤة صاح بصوت مرتفع فؤسرع إلٌه المٌكانٌك

. ن سالمته انصرف وهو متؤّسف لما حدث له وتؤّكد م
:  1التعلٌمة 

ًّ ؟  ( 1 ما هو الخطؤ الّذي قام به المٌكانٌك

: ضع سطرا تحت اإلفادة الّصحٌحة 
ًّ ٌصلح العطب والّدارة مغلقة - . كان المٌكانٌك
ًّ ٌصلح العطب والّدارة مفتوحة  - .  كان المٌكانٌك
أحد ؟   ماذا كان علٌه أن ٌفعل حّتى ال ٌصاب( 2

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

: أشطب الخطؤ ( 3

                                       *  ًّ ار الكهربائ ٌّ جسم اإلنسان عازل للّت

ًّ بالّصعقة ألّن  * أصٌب عل

ًّ  جس*                                        ار الكهربائ ٌّ م اإلنسان ناقل للّت

ار الكهربائً ( 4 ٌّ : من بٌن المواّد الّتالٌة اذكر المواّد الّناقلة للّت
. القطن  –الّنحاس  –القماش  –اللّدائن  –الفّضة  –األلٌمنٌوم  –الّذهب 

ار الكهربائً هً  ٌّ .... :.........................................المواّد الّناقلة للّت
 .................................................................................

  2السند 

ًّ إلى منزله وهو ٌحّس بآالم فً مفاصله وعظامه وعضالته نتٌجة الّصعقة  عاد عل
ة الّتً تعّرض لها  ٌّ . الكهربائ

أقرأ وأصلح الخطؤ  :  2التعلٌمة 

ٌّة   - . عضالت لوح الكتف هً عضالت دائر
. عضالت الفخذ هً عضالت مغزلٌة  -
. عظام قصٌرة وعظام مسّطحة وعظام متحّركة : العظام ثالثة أنواع  -

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

 ......................................................................................
:  فً الخانة المناسبة ( ×)أضع العالمة ( 2
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الحادث            

العضو  

االلتواء الّتمّدد الخلع الكسر الّتاّم 

    العضالت 

    العظام 

    المفاصل  

  3السند 

دخل المنزل محمّر الوجه الهثا فارتمى .سمع األب بما وقع البنه فؤسرع إلٌه وهو ٌلهث 
. على ابنه وصدره ٌعلو وٌنخفض 

.......................................... لماذا وصل األب الهثا ؟ ( 1:  3التعلٌمة 
............................. ......................................................

:  أكمل بما ٌناسب ( 2

ٌّة على طورٌن هما  : تشتمل الحركة الّتنّفس

................................. وٌتمّثل فً ........................... 
...... ...........................وٌتمّثل فً ........................... 

: أمأل الفراغ بما ٌناسب ( 3

ٌّة تنقل الّدم من الجسم إلى القلب تسّمى  - .............................. أوع
......... ٌخرج الّدم من القلب فً اّتجاه الّرئتٌن ثّم ٌعود إلٌه وتسّم هذه الّدورة  -

 .............................
امل أعضاء الجسم ثّم ٌعود إلٌه وتسّمى هذه الّدورة ٌخرج الّدم من القلب فً اّتجاه ك -

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