
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس طارق قرني علي وعبد المنعم حسين أحمد اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الكلیتان

الحالبان

المثانة 

قناة مجرى البول
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دخول الھواء عبر 
األنف والفم

مرور الھواء عبر 
مرور الھواء عبر البلعوم ثم الحنجرة 

القصبة الھوائیة  

مرور الھواء عبر 
 نالشعبتین الھوائیتی
إلى الرئتین 

یتم تبادل الغازات في 
الحویصالت الھوائیة  

دخول الھواء 
عبر األنف 

والفم

مرور الھواء 
عبر القصبة 
الھوائیة   مرور الھواء 

عبر الشعبتین 
إلى  نالھوائیتی

یتم تبادل الرئتین 
الغازات في 
الحویصالت 
الھوائیة  

١

٢

٣

٤

٥

جسم اإلنسان من الخاردج للداخل مع ذكر األجزاءالھواء في دخول تتبع مسار 

مرور الھواء عبر 
البلعوم ثم الحنجرة 



ما الغاز الموجود في الجو و یحتاجھ اإلنسان للتنفس ؟ : ١س

األكسجین □         

النیتروجین □         

ثاني أكسید الكربون □         

بخار الماء □         

: یضر التدخین الجسد بطرق عدیدة .٢س

ما ھو العضو الذي یتضرر أكثر ؟      

الرئة □
الكلیة □
الكبد □
المعدة □

:عن اآلتي  بأج .بالبیانات الواردة في الجدول أدناه، وبمعلوماتك عن الجھاز التنفسي امستعین: ٣س

ھواء الزفیرھواء الشھیقلغازاتا

% ٧٨%٧٨النیتروجین

% ١٦% ٢١األكسجین

% ٤%  ٣ثاني أكسید الكربون

نثاني أكسید الكربوعنھ في ھواء الشھیق ؟  الزفیرنسبة في ھواء  أعلىما الغاز الذي یمثل -١
. األكسجینما الغاز الذي یستخدمھ جسم اإلنسان ؟ -٢

النیتروجینفي عملیتي الشھیق و الزفیر ؟  ثابتةما الغاز الذي تبقى نسبتھ -٣
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 -اكتب اسم المفھوم العلمي : -أ         

حركة المواد المھمة و منھا األكسجین و الجلوكوز و الفضالت في الجسم  )  ورانالد(-١

أنا أذكر أھمیة جھاز الدوران في جسم اإلنسان . -ب       
الخالیا و تخلیصھا من الفضالت لىإالجلوكوز كسجین وألتوصیل ا              

تركیب جھاز الدوران : أكمل المخطط التالي الذي یعبر عن -    ٣

-قارن بین جھاز الدوران المفتوح و جھاز الدوران المغلق في الجدول اآلتي : -٣   

جھاز الدوران المغلقجھاز الدوران المفتوحوجھ المقارنة

داخل األوعیة الدمویة االنسجة مباشرة لب إلىمن القحركة الدم

األنسجةوینتشر مباشرة إلى الخالیا الخالیابین جدران األوعیة الدمویة وطریقة تبادل المواد

المخلوقات الحیة التي 
 لفقاریاتجمیع االمفصلیات والرخویاتیوجد بھا

جھاز الدوران    

األوعیة الدمویةالقلب

أذین أیمن

أذین أیسر

بطین أیمن

بطین أیسر
دمویة شعیرات

أوردة

شرایین
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