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الصحيحةغيرالعبارةأمام(X)وعالمةالصحيحةالعبارةأمام(  √)عالمةضع :األولالسؤال

 :الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

(( X.تتنفس األسماك عن طريق الرئتين 1.

(( Xيكبرعندماذيلهالسمندليفقد2.

).الباردالدمذاتالحيواناتمنالبرمائياتتعتبر3. √ )  

).ورئتيهجلدهعبرالهواءالنموالمكتملالضفدعيتلقى4. √ )  

(( Xالبرفيحياتهمعظمالسمندليقضي5.

).البرمائياتمنوالضفدعوالسمندلالعلجوميعتبر6. √ )  

).بصغارهاالتمساحأنثىتعتني7. √ )  

(( Xبصغارهاالسلحفاةأنثىتعتني8.

(( Xاألمبطنخارجغارترحيةبيضيفقس9.

(( Xتطيرالتيالحيواناتمنالنعامة .10.

).األزرقالحوتهواللبوناتأكبر11. √ )  

).النمومكتملصغيرثمرضيعثملبونهياللبوناتنمومراحل12. √ )  

الهضميالجهاز

(( Xاللعابتفرزالتيالفمفياللعابيةالغددمنازواجاربعتوجد1.

).بعملهاولتقومحيةلتبقىمغذياتإلىتحتاجالخاليا2. √ )  

).غليظسائلشكلعلىيكونفإنهالمعدةالطعاميتركعندما3. √ )  

(( Xوبذورهاالفواكهقشوريهضمبأنالهضميالجهازيستطيع4.

).الغليظةاألمعاءإلىالدقيقةاألمعاءمنالمهضومغيرالطعامينتقل5. √ )  

(( Xغليظسائلإلىالطعاميحولالفم6.
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:الدوريالجهاز•

)لونهالدمإعطاءعلىالحمراءالدمخالياعملت1. √ ) 

)فرديصففيالدمويةالشعيرةفيالحمراءالدمكرياتتسلك2. √ ) 

( ( Xالشرايينفيسريانامنهأسرعاألوردةفيالدم3.

). ناتج عن موت كريات الدم المهاجمة للجراثيم ( الصديد )القيح 4. √ ) 

 :العصبيالجهاز•

).الظهرطولعلىنزوالالدماغمناإلنسانجسمفيالشوكيالحبليمتد1. √ )  

(( Xفيهاالتفكروالتيفيهاتفكرالتيباألنشطةيتحكمالالعصبيالجهاز2.

)..عظام الجمجمة الدماغ من اإلصابات تحمي 3. √ )  

).العصبيجهازكفياألساسيةالوحدةهيالعصبيةالخاليا4. √ )  

(( Xالطعامنكهةعنأكثرمعلوماتالدماغيتلقىبالزكامإصابتكعند5.

(( X. يكبر حجم البؤبؤ عند النظر في الضوء الساطع 6.



القشورجسمهايغطيحيوانات-٢

برمائيات⃞لبونات⃞أسماك            ⃞طيور⃞

/البرمائياتمنيعتبرحيوان-٣

الماءفيحياتهمنوجزءالبرفيحياتهمنجزءيعيشحيوان

سمندل⃞مزلقان⃞جم⃞غارترحية ⃞

الزواحفمنليسحيوان-٤

سلحفاة⃞غارتر  حية ⃞تمساح    ⃞سمك                ⃞

تطيرالتيالطيورمن-٥

ديك⃞بطريق⃞طنان⃞نعامة                ⃞

الطيرانعلىالقادرالوحيداللبونالحيوان–٦

دلفين⃞جربوع⃞خفاش                النمل الشوكي          اكل ⃞

كذلكالباردالدمحيواناتمنالذهبيةالسمكة–٧

اللبونات⃞الطيور⃞الدلفين                ⃞البرمائيات         ⃞

الحارالدمحيواناتمنمجموعة من الحيوانات تعتبر -١

السمندل⃞التمساح              ⃞الذهبية          السمكة ⃞نعامة⃞
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الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف
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عضليةجدرانذوالشكلكيسيالهضميالجهازفيعضو-٣

معدة⃞مريء            ⃞دقيقة     أمعاء ⃞فم    ⃞

مغذياتإلىالطعامتحويلعلىالهضميجهازكتساعدكيماويةمادة-٤

االنزيم⃞مريء⃞معدة⃞الدقيقة األمعاء ⃞

باللعابالممضوغالطعامخلطعلىيساعد–٥

مريء⃞لعابية  غدد ⃞أسنان   ⃞لسان             ⃞

ابتالعهويسهلالطعاميرطب–٦

مريء⃞معدة⃞لعاب⃞أسنان            ⃞

عددهااللعاببفرزتقوملعابيةغدداإلنسانلدىيوجد-٧

⃞⃞⃞⃞

المعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلالذياالنبوب-٢

معدة⃞فم                       ⃞غليظة      أمعاء ⃞مريء⃞

أزواج٣أزواج٦أزواج٥أزواج٤
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الهضمعمليةمعظمفيهتتمالهضميالجهازفيعضو–١

الفم⃞المعدة⃞الدقيقة        األمعاء ⃞الغليظ  األمعاء ⃞

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

 :الهضميالجهاز



١- األمراضمنيحميكالدممنجزء-

بالزما⃞الدم الحمراء   كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞

لونهالدميعطيالدممنجزء-٢

بالزما⃞الدم الحمراء   كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞
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النزيفوقفعلىيساعدالدممنجزء-٣

نقصاشتكى محمد من استمرار خروج الدم من الجرح وذلك بسبب 

بالزما⃞الدم الحمراء  كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞

الجهاز الدوري 

الدوريالجهازتمثلمجموعة-٤

معدة –مريء –فم ⃞دماغ                    -حبل شوكي–أعصاب ⃞

جلد –أنف –عين ⃞أوردة                       –شرايين –قلب ⃞



وتنقلهابكممايحيطالمعلوماتتجمعخلية-٣

عصبيةخلية⃞عظميةخلية ⃞الدمخاليا ⃞عضلية  خلية ⃞

منينتجأحياناالجروحمنالصديدأوالقيحخروج–٤

البيضاء بعض كريات الدم موت ⃞بعض كريات الدم الحمراء      موت ⃞

صفات البالزماتغير ⃞صفيحات الدم                    تغير ⃞

هوالعينإلىالجسممنالساقطةالضوءألشعةالصحيحالمسار–٥

البؤبؤ        العدسةالشبكية         ⃞العدسة     الشبكية             البؤبؤ       ⃞

البؤبؤ       الشبكيةالعدسة         ⃞البؤبؤ                العدسة      الشبكية    ⃞

حاسةطريقعنحولكمنالعالمعنالمعلوماتمعظمتصلك-٦

اللمس⃞السمع⃞البصر⃞الشم                 ⃞

بـوترسلهاالمعلوماتتتلقىالتيجسمكوأجزاءدماغكيشكل-١

التنفسيالجهاز⃞الجهاز الهضمي     ⃞الدوري      الجهاز ⃞الجهاز العصبي  ⃞
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:العصبيالجهاز

هوحساسيةاألكثرالمكان-٢

الذراع⃞اإلصبع              ⃞المعصم            ⃞العنق          ⃞



العينمنالملونالجزء-٧

شبكية⃞قزحية⃞بؤبؤ⃞عدسة                   ⃞

العينمقدمةيحميالعينمنجزء-٨

الشفافالغالف⃞قزحية                ⃞بؤبؤ⃞عدسة                   ⃞

فتحة تمرر الضوء إلى داخل العين-٩

الشفافالغالف⃞قزحية               ⃞بؤبؤ⃞عدسة                    ⃞

الضوءمنالمناسبةالكميةلتمررالبؤبؤحجمفيتغيرعضليةحلقة-١٠

الشفافالغالف⃞شبكية              ⃞بؤبؤ⃞قزحية                ⃞

العينمنالخلفيالجانبفيالعصبيةالخاليامنرقيقةطبقة-١١

شبكية⃞قزحية            ⃞بؤبؤ⃞قزحية                 ⃞

بواسطةالدماغإلىالعينمنالرسائلترسل-١٢

شبكية⃞قزحية            ⃞بؤبؤ                   ⃞البصري       ا   العصب ⃞

هيأقصاهحتىاللسانطرفمنللمذاقاتبالتسلسلالترتيب–١٣

حامض-مر –مالح –حلو ⃞حامض                             -مالح –حلو –مر ⃞

مر–حامض –مالح –حلو ⃞مر                                 -مالح –حامض -حلو ⃞
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 :يليفيمابالمجموعةمنمايناسبهاأالمجموعةمناختر :الثالثالسؤال

(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

ءالبيضاالدمكريات .١

بالزما .٢

الحمراءالدمكريات .٣

صفيحات .٤

الشريان.٥

دمالوكرياتوالفضالتالمغذياتينقلالدممنالسائلالجزء

األخرىالجسمخالياالىاالكسجينينقلالدمخاليامننوع

الجراثيميقاومالدمخاليامننوع

الجسمإلىالقلبمنالدمينقلدمويوعاد

النزيفوقفعلىيساعدالدممنجزء

(٢)

(٣)

(١)

(٥)

(٤)
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(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

شبكية.١

بؤبؤ.٢

عدسة.٣

قزحية.٤

الشفافالغالف.٥

العينمنالملونالجزء

العينمنالخلفيالجانبفيالعصبيةالخاليامنرقيقةطبقة

العينداخلالضوءتمررفتحة

بكيةالشعلىبؤرةفيلتركزهعبرهامرورهعندالضوءينكسر

المدورشكلهاالعينعطاءإعلىتحافظمادة

(٤)

(١)

(٢)

(٣)

(٥)

:الهضميالجهاز

:الدوريالجهاز

:العصبيالجهاز

(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

المعدة .١

المريء .٢

الغليظةاألمعاء .٣

الدقيقةاألمعاء .٤

أنزيم .٥

الهضمعمليةمعظمفيهتتم

الجسممغادرتهاحينإلىالصلبةالفضالتفيهتخزن

عضليةجدرانذوالشكلكيسيعضو

لمغذياتالموادتحويلعلىتساعدكيماويةمادة

ىالمعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلأنبوب

(٤)

(٣)

(١)

(٥)

(٢)



:التاليةالعباراتعلىالدالالعلميالمصطلحاكتب  : :الرابعالسؤال

:الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف•

(البارد الدم حيوانات ) .  حيوانات تتغير درجة حرارتها تبعا للبيئة المتواجدة فيها 1.

(      خياشيم ) (.  األولىدورة حياتها في )األسماك والبرمائيات اعضاء التنفس لدى 2.

(                                                    برمائي ) . نوع من الحيوانات تعيش جزءا من حياتها في الماء والجزء اآلخر على البر3.

(زاحف ) .  فقاري جلده جاف وله قشور حيوان 4.

(            الحر الدم حيوانات ) . درجة حرارتها تبعا للبيئة المتواجدة فيها حيوانات التتغير 5.

(لبون ) .  فقاري يكسو جسمه عادة شعر ويرضع صغاره من لبنه حيوان 6.

الجهاز الهضمي•

 )مغذ   (بوظائفهللقيامأوالخاليامنالتالفوإصالحولنموهالطاقةلتوليدالجسميستخدمهاالطعامفيمادة1.

 )الهضمعملية(منهايستفيدأنالجسمبإمكانبسيطةموادإلىالطعامتحول2.

 )لعاب (الهضمعمليةبهونبدأالممضوغالطعاميرطبالذيالفمفيالسائل3.

 )مرئ  (المعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلالذياألنبوب4.

 )معدة  (عضليةجدرانذوالشكلكيسيعضو5.

 )الدقيقةمعاءاأل (الهضمعمليةمعظمفيهتتمالهضميالجهازفيعضو6.

 )إنزيم  (مغذياتإلىالطعامتحويلعلىالهضميجهازكتساعدكيماويةمادة7.
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الدوريالجهاز•

 )وريد (القلبإلىبهعائًداالجسممنالدمينقلدمويوعاء1.

 )صفيحات (النزيفوقفعلىتساعدالدمخاليامندقيقةأجزاء2.

 )بالزما  (الدموكرياتوالفضالتالمغذياتينقلالذيالدممنالسائلالجزء3.

 )البيضاءالدمرياتك)  .الجراثيميقاومالدمخاليامننوع4.

 )دمويةشعيرة(والفضالتوالمغذياتاالكسجينعبرهارقيقةيمرجدرانذودقيقدمويوعاء5.

 )الحمراءالدمكريات (االخرىالجسمخالياالىاالكسجينينقلالدمخاليامننوع6.

 )شريان (الجسمأنحاءإلىالقلبمنالدمينقلالدمويةاالوعيةمننوع7.

العصبيالجهاز•

 )عصبيةنهاية  (المعلوماتيجمعالعصبيةالخليةمندقيقفرع1.

 )الشوكيالحبل (الجسمأنحاءسائرفيباألعصابالدماغتصلاألعصابمنسميكةحزمة2.

)عصبيةخلية  (وتنقلهاالجسمفيمعلوماتتجمعخلية3.

 )حسعضو  (مماحلوكالمعلوماتتجمعخاصةعصبيةخاليالهالجسممنجزء4.
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الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

الباردالدمحيوانتمنالزواحف /البرمائيات /األسماكتعتبر .١

.فيهاالمتواجدةالبيئةدرجةبتغيرأجسامهاحرارةدرجةتتغيرألنها

األسماكعندالزعانفوجود .٢

.حركتهاوتوجيه /السباحةوعلى /الماءفيتوازنهاحفظعلىتساعدهاألنها

جوفاءالطيورعظام .٣

.الطيرانعلىتساعدهوالهواءيملؤهاخفيفةلتكون

اللبوناتيكسوفرووجود .٤

دفئهاحفظعلىيساعدهاحتى

لبونحيوانالدلفين .٥

.هلبنمنصغارهيرضع،الرئتينطريقعنيتنفس،الوالدةطريقعنيتكاثرألنه

دمهالتدفئةالشمسفيالزواحفبعضتستلقي .٦

 .الباردالدمذواتمنألنها

بالهواءمملوءةجوفاءالطيورعظام .٧

الطيرانعلىلتساعدها
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 :الهضميالجهاز

النشويةواألطعمةالخبزتمضغعندماحلوبمذاقتشعر .١

سكريةموادإلىالنشويةالموادتحويلعلىيعملاالنزيمألن

 :الدوريالجهاز

اإلنسانجلدفيالجلطةتيبسمنالمتكونةالقشرةأهمية .١

الجسمخارجالجراثيمتبقي

لألوردةصماماتوجود .٢

للوراءلالرتدادالدمتمنع

 :العصبيالجهاز

الشوكيالحبلحولعظاموجود .١

الشوكيالحبللحماية

ناعمشيء  لمستهماأنتعرفكيف .٢

ية الرسائل تجمع النهايات العصبية في الجلد المعلومات عن اللمس، ترسل النهايات العصب

الى الدماغ الذي بدوره يفسر الرسائل
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:اجب عن التالي : السؤال السادس

الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

كيف تتنفس األسماك عبر الخياشيم؟-١

عبرالماءيفالكربوناكسيدثانيوتطلقاألكسجينمنهاالسماكتستخلص،الخياشيمفوقالماءيجري

.الخياشيم

بم يشبه جناح الطائر ذراع اإلنسان ؟ .٢

.عضد-ساعد–يد :نفسهااألجزاءله

؟جداخفيفةللطيورالعظميالهيكلعظام.  ٣

مجوفةالعظامألن

يشبه اللبون الطير ؟كيف . ٤

الحارالدمذاتحيواناتمنكالهما

يصنف الدلفين من اللبونات وليس من األسماك؟لماذا  .٥

،الوالدةطريقعنيتكاثر،الحارالدمذواتمنألنه

.لبنهمنصغارهيرضع،الرئتينطريقعنيتنفس

يختلف خلد الماء البطي المنقار وآكل النمل الشوكي عن غيرهما من اللبونات ؟كيف  .٦

.بيضايضعان

.تختلف دورة حياة السلحفاة عن حية غارتر ؟كيف  .٧

.االمجسمداخليفقسفإنهغارترحيةبيضاام،االمجسمخارجالسالحفبيضيفقس

؟األسماكنموعند )القشور(العظميةللصفائحيحدثماذا .٨

السمكةبنموتنمو

؟األسماكلمعظمالزعانفأهميةماهي .٩

حركتهاتوجيه–السباحة–توازنهاحفظ
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:  الجهاز الهضمي 

ما فوائد المغذيات ؟ .١

بوظائفهللقيامأو /الخاليامنالتالفوإصالح /الجسمولنمو /الطاقةلتوليد

عدد أماكن وجود الغدد اللعابية في جسم اإلنسان .٢

االذنينأمام

السفليالفكتحت

اللسانتحت

كيف ينتقل الطعام في المريء ؟ .٣

المعدةإلىنزوالابتالعهتمالذيالطعاملتدفعوتسترخيالمريءعضالتتتقلص

ماذا يحدث للطعام في  المعدة ؟ .٤

المعدةبطانةتفرزهاهضميةبعصاراتوتخلطهالطعامالمعدةعضالتتمخض

كيف تنتقل المغذيات إلى خاليا الجسم ؟/ ماذا يحدث للطعام في األمعاء الدقيقة  .٥

عبرالدمإلىالمغذياتتمر،مغذياتإلىوتحولهبالطعامتختلطعصاراتالدقيقةاألمعاءبطانةتفرز

.الجسمخالياإلىبنقلهاالدمويقومالمعويةالبطانةفيالدمويةلألوعيةالدقيقةالجدران

عندما تمضغ طعام يحتوي على مادة نشوية مثل الخبز او البسكويت يحدث ماذا  .٦

سكريةموادإلىالنشويةالموادبتحويلاللعابفيالموجوداالنزيميقوم

.حلوبمذاقنشعرولهذا

كيف يتغير الطعام إذ ينتقل عبر الجهاز الهضمي ؟–٧
األسنان تفكك الطعام إلى قطع صغيرة 

ويتحلل كيميائيا عبر إنزيم في اللعاب 

المعدةفيويتم خلطه مع العصارات الهضمية

االوعيةالىتمرمغذياتإلىالطعامالعصاراتتغير .الهضمعمليةمعظمتتمحيثالدقيقةاآلمعاءداخلالىيدفعغليظسائلليشكل

،الجسمخالياالىالمغذياتتحملالتيالدموية

الغليظةاالمعاءالىهضمهيصعبالذيالطعامينتقل

.الجسمخارجالىهناكومن
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:الجهاز الدوري 

.أصابعكبرؤوسمعصمكعلىتضغطعندمابالنبضتشعر  .١

الشريانعلىضغطناقدكوننالننا

.عبرهاالدمالقلبيضخعندماتتمددالشرايينجدرانألن

الدوريالجهازوظائفاذكر .٢

الجسمخالياالىوالمغذياتاالكسجينينقل

الجسمخالياعنتنتجالتيالفضالتيجمع

.الصحةعلىالحفاظعلىيساعد

يتشكل الجهاز الدوري ؟مم  .٣

الدموريةاالوعية–القلب–الدم

؟الدمويسيلتنجرحعندمايحدثالذيما. ٤

)دبقةأليافمنمتشابكةكتلتشكلمادةتفرز (الصفيحاتتتجمع

.النزيففيتوقفُجلطةلتشكلمعاالمحتبسةالدموكرياتواأللياف

؟الدمإلىالجراثيمدخلتإذايحدثماذا. ٥

المهاجمةالدمكرياتبعضتموتكبيرةالجراثيمأعدادكانتوإذا .البيضاءالدمكرياتتهاجمها

)صديد /قيح(مصفرسائلوتشكل

؟منهاكلوماوظيفة؟الدوريالجهازفيالدمويةاالوعيةانواعماهي .٦

ىالجسمإلالقلبمنالدمينقلشريان

يالقلبإلبهعائداالجسممنالدمينقلوريد

الفضالتمنوتخلصهاالخالياالىواالكسجينالمغذياتتحملدمويةشعيرات

؟االوردةفيالموجودةالصماماتماوظيفة  .٧

الوراءالىاالرتدادمنالدمتمنع 
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 :العصبيالجهاز

؟العصبيةالخالياوظيفةماهي .١

وتنقلهاالجسمفيالمعلوماتتجمع

اإلنسانلدىالتيالحسأعضاءعدد .٢

الجلد–اللسان–االنف–العين–االذن

؟العصبيةالخليةمنالطويلالفرعبهيقوممالذي .٣

األخرىالعصبيةالخالياإلىالمعلوماتينقل

الدماغ؟إلىالحسأعضاءمنالرسائلتنتقلكيف .٤

الحساعضاءفيالمعلوماتالعصبيةالخالياتجمع

أخرىإلىعصبيةخليةمنالرسائلتنتقل

الدماغإلىالشوكيالحبلعبرتمرثم

؟خطيرةإلصابةاإلنسانجسمفيالشوكيالحبلتعرضإذايحدثأنتتوقعماذا .٥

الحسعلىبذلكويؤثر،والجسمالدماغبيناالتصالينقطع

؟يصغرومتىالبؤبؤيكبرمتى .٦

الخافتالضوءفييكبر

الساطعالضوءفييصغرو

الرؤية؟علىالشبكيةتساعدككيف .٧

الرسائلترسل،،عليهايقعالذيالضوءعنمعلوماتالشبكيةفيالموجودةالعصبيةالخالياتجمع

.الرسالةهذهيفسرالذيالدماغإلىالبصريالعصبعبر

18
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؟التذوقعلىيساعدكوالذيالسانفيالموجودالجزءماهو .٨

؟عندكالذوقحاسةتأتيأينمن

اللسانفيصغيرةنتوءاتحولالمتجمعةالذوقبراعم

؟الذوقبراعمماهي .٩

.األربعةالمذاقاتعنمعلوماتتجمععصبيةخاليا

؟لألنفرائحةتدخلعندمايحدثماذا .١٠

لوماتالمعالدماغفيحللالعصبعبرللدماغوترسلهاالرائحةحولالمعلوماتعصبيةنهاياتتجمع

.شممتبماويخبرك

؟معاوأنفكلسانكيعملكيف .١١

أنفكيفالتيالعصبيةوالخاليالسانكفيالذوقبراعمفيالعصبيةالخالياترسلتأكلعندما

معاالدماغإلىمعلومات

.الطعامبنكهةويخبركالمعلوماتالدماغفيحلل

؟ )مسدودأنفك(بالزكاممصابوأنتالطعامتتناولعندمايحدثماذا .١٢

.مختلفطعمهأوبالطعمالطعامويبدوالمعتادمنأقلمعلوماتالدماغيتلقى

البؤبؤ؟علىالساطعالضوءسقوطعندمايحدثماذا .١٣

البؤبؤحجميصغر

؟عدد اثنان من المعلومات العصبية التي تجمعها النهايات العصبية في جلدك .١٤

األلم--اللمس –الضغط –الحرارى –البرد 
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)الشرغوف ذنيبةابو ) األسماك حيثمن

الخياشيمبواسطةالتنفس مقابلة

النمومكتملضفدع األسماك حيثمن

الرئتين الخياشيم بواسطةالتنفس

فقاريات-بارددمذوات–البيضطريقعنالتكاثر مقابلة

الزغب الكبيرالريش حيثمن

الطائرجسمحرارةيحبس

دفئهعلىليحافظ

للطيران الوظيفة
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الشوكيالنملآكل المنقارالبطيالماءخلد حيثمن

لبونات /يبيض مقابلة



مغذيات /مغذ انزيم حيثمن

الطاقةتولد

النموعلىتساعد

ياالخالمنالتالفتصلح

تحويلعلىتساعد

مغذياتإلىالطعام

اإلنسانلجسمأهميته
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الهضميالجهاز
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الوريد الشريان المقارنةوجه

الدمينقل

القلبإلىالجسممن

الدمينقل

الجسمأنحاءلىإالقلبمن

الوظيفة

الدمويةالشعيرات باألوعيةالصمامات المقارنةوجه

والمغذياتاالكسجينتمرر

الفضالتوتأخذالجسملخاليا

الجسمخاليامنتنتجالتي

للوراءالدمارتدادتمنع

الوظيفة

 :الدوريالجهاز

الصفيحات البالزما حيثمن

الدممكوناتمن مقابلة

الوريد الشريان المقارنةوجه

أبطأ أسرع الدمجريان



اللبونات

يطيرلبونحيوانيضبالبيتكاثرلبونحيوانحارالبفييعيشلبونحيوان

دلفين

حوت
المنقارالبطيخلدالماء

الشوكيانملآكل
خفاش

مثلمثلمثل

 :التاليةالمفاهيمخريطةأكمل :الثامنالسؤال

تمساح-الجم–نعامة-بطريق–علجوم–دلفين–خفاش–حية–سمندل-مزلقان

الزواحف اللبونات الزواحف الطيور األسماك مجموعة

حية

تمساح

خفاش

دلفين

سمندل

علجوم

نعامة

بطريق

الجم

مزلقان

مثال

التاليالجدولأكمل :التاسعالسؤال

 :إليهاينتميالتيالمجموعةمعيتناسببماالحيوانباختياروذلك-١
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:الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

الحيوانات الفقارية

لبوناتطيور زواحفبرمائيات أسماك



بؤبؤ–عدسة-شبكية

العينإلىالجسممنالساقطةالضوءألشعةالمساررتب  :عشرالحاديالسؤال

شبكيةعدسةبؤبؤ

23

حولهمعلوماتبجمعالعصبيةالخالياتقوممامعيتناسببماالحسعضواختر-٢

البرد-الحرارةاأللم–اللمس–الضغط–الحرارة–النكهة–الرائحة–الحرارة–الضوء–الصوت

الجلد األنف االذن اللسان العين عضو

الحس

الحرارة الرائحة

النكهة

الصوت النكهة الضوء مثال
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العصبيالجهاز

العصبيالجهاز

الدوريالجهاز

الدمويةاألوعيةالدمالقلب

الدوريالجهاز

تتبع المسار الصحيح لسير الرسالة العصبية في جسم اإلنسان

الدماغاألعصابالخاليا العصبية الحبل الشوكي



اللمسحاسةاستقصاءتجربةإجراءخاللمن :العاشرالسؤال

؟اللمسعندحساسيةأشدكانالجلدأجزاءأي

اليدوراحةاالصبعرأس

؟اللمسعندحساسيةأقلكانالجلدأجزاءأي

العنقوالمعصم
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اللمسحاسةاستقصاءنشاط

اللمسحاسةاستقصاءتجربةإجراءخاللمن :العاشرالسؤال

المعصمالعنقاالصابع
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العنقهوحساسيةاألقلالجزء.١

األصابعهوحساسيةاألكثرالجزء.٢

الحساسيةدرجةفيتختلفالجسمأجزاء :االستنتاج.٣



فم

مريء

معدة

أمعاء

غليظة

دقيقةأمعاء

الهضميالجهاز

25

 :الرسمعلىالبياناتأكمل :عشرالثانيالسؤال
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سمكة

خياشيم

زعانف
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دمويةشعيرات

البطين
األيمن

االذين
األيمن

االذين
األيسر

البطين
األيسر

صمامات

الدمويةاألوعيةمننوع

القلب



عصبيةخلية

عصبيةنهايات

ينقلفرع

المعلومات

اللسانفيالتذوقبراعممواضع

مر

حامض

مالح

حلو

حامض

مالح
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حلو

اننوع المذاق المشار إليه بسهم لبراعم التذوق في اللسحدد



الدماغ

الشوكيالحبل

األعصاب

العصبيالجهاز

برد

ألمضغطحرارة
لمس

الجلدفيالعصبيةالنهايات
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العين

قزحية

عدسة

بصريعصب
بؤبؤ

شبكية

األنف

عصبيةخالياالدماغإلىعصب
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الصحيحةغيرالعبارةأمام(X)وعالمةالصحيحةالعبارةأمام(  √)عالمةضع :األولالسؤال

 :الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

((.تتنفس األسماك عن طريق الرئتين 1.

((يكبرعندماذيلهالسمندليفقد2.

((الباردالدمذاتالحيواناتمنالبرمائياتتعتبر3.

((ورئتيهجلدهعبرالهواءالنموالمكتملالضفدعيتلقى4.

((البرفيحياتهمعظمالسمندليقضي5.

((البرمائياتمنوالضفدعوالسمندلالعلجوميعتبر6.

((بصغارهاالتمساحأنثىتعتني7.

((بصغارهاالسلحفاةأنثىتعتني8.

((األمبطنخارجغارترحيةبيضيفقس9.

((تطيرالتيالحيواناتمنالنعامة .10.

((األزرقالحوتهواللبوناتأكبر11.

).النمومكتملصغيرثمرضيعثملبونهياللبوناتنمومراحل12. )  

الهضميالجهاز

((اللعابتفرزالتيالفمفياللعابيةالغددمنازواجاربعتوجد1.

((.بعملهاولتقومحيةلتبقىمغذياتإلىتحتاجالخاليا2.

((غليظسائلشكلعلىيكونفإنهالمعدةالطعاميتركعندما3.

((وبذورهاالفواكهقشوريهضمبأنالهضميالجهازيستطيع4.

((الغليظةاألمعاءإلىالدقيقةاألمعاءمنالمهضومغيرالطعامينتقل5.

((غليظسائلإلىالطعاميحولالفم6.

30 الحميدينورةالمعلمةإعداد-االبتدائيالخامسللصفوالنهائيالثانيالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi



:الدوريالجهاز•

)لونهالدمإعطاءعلىالحمراءالدمخالياعملت1. ) 

((فرديصففيالدمويةالشعيرةفيالحمراءالدمكرياتتسلك2.

((. الشرايينفيسريانامنهأسرعاألوردةفيالدم3.

((. ناتج عن موت كريات الدم المهاجمة للجراثيم ( الصديد )القيح 4.

 :العصبيالجهاز•

).الظهرطولعلىنزوالالدماغمناإلنسانجسمفيالشوكيالحبليمتد1. )  

((فيهاالتفكروالتيفيهاتفكرالتيباألنشطةيتحكمالالعصبيالجهاز2.

)..عظام الجمجمة الدماغ من اإلصابات تحمي 3. )  

).العصبيجهازكفياألساسيةالوحدةهيالعصبيةالخاليا4. )  

((الطعامنكهةعنأكثرمعلوماتالدماغيتلقىبالزكامإصابتكعند5.

((. يكبر حجم البؤبؤ عند النظر في الضوء الساطع 6.
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القشورجسمهايغطيحيوانات-٢

برمائيات⃞لبونات⃞أسماك            ⃞طيور⃞

/البرمائياتمنيعتبرحيوان-٣

الماءفيحياتهمنوجزءالبرفيحياتهمنجزءيعيشحيوان

سمندل⃞مزلقان⃞جم⃞غارترحية ⃞

الزواحفمنليسحيوان-٤

سلحفاة⃞غارتر  حية ⃞تمساح    ⃞سمك                ⃞

تطيرالتيالطيورمن-٥

ديك⃞بطريق⃞طنان⃞نعامة                ⃞

الطيرانعلىالقادرالوحيداللبونالحيوان–٦

دلفين⃞جربوع⃞خفاش                النمل الشوكي          اكل ⃞

كذلكالباردالدمحيواناتمنالذهبيةالسمكة–٧

اللبونات⃞الطيور⃞الدلفين                ⃞البرمائيات         ⃞

الحارالدمحيواناتمنمجموعة من الحيوانات تعتبر -١

السمندل⃞التمساح              ⃞الذهبية          السمكة ⃞نعامة⃞

32

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف
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عضليةجدرانذوالشكلكيسيالهضميالجهازفيعضو-٣

معدة⃞مريء            ⃞دقيقة     أمعاء ⃞فم    ⃞

مغذياتإلىالطعامتحويلعلىالهضميجهازكتساعدكيماويةمادة-٤

االنزيم⃞مريء⃞معدة⃞الدقيقة األمعاء ⃞

باللعابالممضوغالطعامخلطعلىيساعد–٥

مريء⃞لعابية  غدد ⃞أسنان   ⃞لسان             ⃞

ابتالعهويسهلالطعاميرطب–٦

مريء⃞معدة⃞لعاب⃞أسنان            ⃞

عددهااللعاببفرزتقوملعابيةغدداإلنسانلدىيوجد-٧

⃞⃞⃞⃞

المعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلالذياالنبوب-٢

معدة⃞فم                       ⃞غليظة      أمعاء ⃞مريء⃞

أزواج٣أزواج٦أزواج٥أزواج٤
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الهضمعمليةمعظمفيهتتمالهضميالجهازفيعضو–١

الفم⃞المعدة⃞الدقيقة        األمعاء ⃞الغليظ  األمعاء ⃞

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

 :الهضميالجهاز



١- األمراضمنيحميكالدممنجزء-

بالزما⃞الدم الحمراء   كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞

لونهالدميعطيالدممنجزء-٢

بالزما⃞الدم الحمراء   كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞
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النزيفوقفعلىيساعدالدممنجزء-٣

نقصاشتكى محمد من استمرار خروج الدم من الجرح وذلك بسبب 

بالزما⃞الدم الحمراء  كريات ⃞الدم البيضاء  كريات ⃞الصفيحات   ⃞

الجهاز الدوري 

الدوريالجهازتمثلمجموعة-٤

معدة –مريء –فم ⃞دماغ                    -حبل شوكي–أعصاب ⃞

جلد –أنف –عين ⃞أوردة                       –شرايين –قلب ⃞



وتنقلهابكممايحيطالمعلوماتتجمعخلية-٣

عصبيةخلية⃞عظميةخلية ⃞الدمخاليا ⃞عضلية  خلية ⃞

منينتجأحياناالجروحمنالصديدأوالقيحخروج–٤

البيضاء بعض كريات الدم موت ⃞بعض كريات الدم الحمراء      موت ⃞

صفات البالزماتغير ⃞صفيحات الدم                    تغير ⃞

هوالعينإلىالجسممنالساقطةالضوءألشعةالصحيحالمسار–٥

البؤبؤ        العدسةالشبكية         ⃞العدسة     الشبكية             البؤبؤ       ⃞

البؤبؤ       الشبكيةالعدسة         ⃞البؤبؤ                العدسة      الشبكية    ⃞

حاسةطريقعنحولكمنالعالمعنالمعلوماتمعظمتصلك-٦

اللمس⃞السمع⃞البصر⃞الشم                 ⃞

بـوترسلهاالمعلوماتتتلقىالتيجسمكوأجزاءدماغكيشكل-١

التنفسيالجهاز⃞الجهاز الهضمي     ⃞الدوري      الجهاز ⃞الجهاز العصبي  ⃞
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:العصبيالجهاز

هوحساسيةاألكثرالمكان-٢

الذراع⃞اإلصبع              ⃞المعصم            ⃞العنق          ⃞



العينمنالملونالجزء-٧

شبكية⃞قزحية⃞بؤبؤ⃞عدسة                   ⃞

العينمقدمةيحميالعينمنجزء-٨

الشفافالغالف⃞قزحية                ⃞بؤبؤ⃞عدسة                   ⃞

فتحة تمرر الضوء إلى داخل العين-٩

الشفافالغالف⃞قزحية               ⃞بؤبؤ⃞عدسة                    ⃞

الضوءمنالمناسبةالكميةلتمررالبؤبؤحجمفيتغيرعضليةحلقة-١٠

الشفافالغالف⃞شبكية              ⃞بؤبؤ⃞قزحية                ⃞

العينمنالخلفيالجانبفيالعصبيةالخاليامنرقيقةطبقة-١١

شبكية⃞قزحية            ⃞بؤبؤ⃞قزحية                 ⃞

بواسطةالدماغإلىالعينمنالرسائلترسل-١٢

شبكية⃞قزحية            ⃞بؤبؤ                   ⃞البصري       العصب ⃞

هيأقصاهحتىاللسانطرفمنللمذاقاتبالتسلسلالترتيب–١٣

حامض-مر –مالح –حلو ⃞حامض                             -مالح –حلو –مر ⃞

مر–حامض –مالح –حلو ⃞مر                                 -مالح –حامض -حلو ⃞

36 الحميدينورةالمعلمةإعداد-االبتدائيالخامسللصفوالنهائيالثانيالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi



 :يليفيمابالمجموعةمنمايناسبهاأالمجموعةمناختر :الثالثالسؤال

(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

ءالبيضاالدمكريات .١

بالزما .٢

الحمراءالدمكريات .٣

صفيحات .٤

الشريان.٥

دمالوكرياتوالفضالتالمغذياتينقلالدممنالسائلالجزء

األخرىالجسمخالياالىاالكسجينينقلالدمخاليامننوع

الجراثيميقاومالدمخاليامننوع

الجسمإلىالقلبمنالدمينقلدمويوعاد

النزيفوقفعلىيساعدالدممنجزء

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (
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(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

شبكية.١

بؤبؤ.٢

عدسة.٣

قزحية.٤

الشفافالغالف.٥

العينمنالملونالجزء

العينمنالخلفيالجانبفيالعصبيةالخاليامنرقيقةطبقة

العينداخلالضوءتمررفتحة

بكيةالشعلىبؤرةفيلتركزهعبرهامرورهعندالضوءينكسر

المدورشكلهاالعينعطاءإعلىتحافظمادة

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (

:الهضميالجهاز

:الدوريالجهاز

:العصبيالجهاز

(ب)المجموعة (أ)المجموعة الرقم

المعدة .١

المريء .٢

الغليظةاألمعاء .٣

الدقيقةاألمعاء .٤

أنزيم .٥

الهضمعمليةمعظمفيهتتم

الجسممغادرتهاحينإلىالصلبةالفضالتفيهتخزن

عضليةجدرانذوالشكلكيسيعضو

لمغذياتالموادتحويلعلىتساعدكيماويةمادة

ىالمعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلأنبوب

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (



:التاليةالعباراتعلىالدالالعلميالمصطلحاكتب  : :الرابعالسؤال

:الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف•

).........................  (. حيوانات تتغير درجة حرارتها تبعا للبيئة المتواجدة فيها 1.

.........................  ((. األولىدورة حياتها في )األسماك والبرمائيات اعضاء التنفس لدى 2.

).........................  (. نوع من الحيوانات تعيش جزءا من حياتها في الماء والجزء اآلخر على البر3.

).........................  (. فقاري جلده جاف وله قشور حيوان 4.

).........................  (. درجة حرارتها تبعا للبيئة المتواجدة فيها التتغير حيوانات 5.

).........................  (. فقاري يكسو جسمه عادة شعر ويرضع صغاره من لبنه حيوان 6.

الجهاز الهضمي•

)................  (بوظائفهللقيامأوالخاليامنالتالفوإصالحولنموهالطاقةلتوليدالجسميستخدمهاالطعامفيمادة1.

).........................  (منهايستفيدأنالجسمبإمكانبسيطةموادإلىالطعامتحول2.

).........................  (الهضمعمليةبهونبدأالممضوغالطعاميرطبالذيالفمفيالسائل3.

).........................  (المعدةإلىالفممنوالسوائلالطعامينقلالذياألنبوب4.

).........................  (عضليةجدرانذوالشكلكيسيعضو5.

).........................  (الهضمعمليةمعظمفيهتتمالهضميالجهازفيعضو6.

).........................  (مغذياتإلىالطعامتحويلعلىالهضميجهازكتساعدكيماويةمادة7.
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الدوريالجهاز•

).........................  (القلبإلىبهعائًداالجسممنالدمينقلدمويوعاء1.

).........................  (النزيفوقفعلىتساعدالدمخاليامندقيقةأجزاء2.

).........................  (الدموكرياتوالفضالتالمغذياتينقلالذيالدممنالسائلالجزء3.

).........................  ( .الجراثيميقاومالدمخاليامننوع4.

).........................  (والفضالتوالمغذياتاالكسجينعبرهارقيقةيمرجدرانذودقيقدمويوعاء5.

).........................  (االخرىالجسمخالياالىاالكسجينينقلالدمخاليامننوع6.

).........................  (الجسمأنحاءإلىالقلبمنالدمينقلالدمويةاالوعيةمننوع7.

العصبيالجهاز•

).........................  (المعلوماتيجمعالعصبيةالخليةمندقيقفرع1.

).........................  (الجسمأنحاءسائرفيباألعصابالدماغتصلاألعصابمنسميكةحزمة2.

).........................  (وتنقلهاالجسمفيمعلوماتتجمعخلية3.

).........................  (مماحلوكالمعلوماتتجمعخاصةعصبيةخاليالهالجسممنجزء4.
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الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

الباردالدمحيوانتمنالزواحف /البرمائيات /األسماكتعتبر .١

األسماكعندالزعانفوجود .٢

جوفاءالطيورعظام .٣

اللبوناتيكسوفرووجود .٤

لبونحيوانالدلفين .٥

دمهالتدفئةالشمسفيالزواحفبعضتستلقي .٦

بالهواءمملوءةجوفاءالطيورعظام .٧

40

:سليماعلمياتعلياليليلماعلل :الخامسالسؤال
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 :الهضميالجهاز

النشويةواألطعمةالخبزتمضغعندماحلوبمذاقتشعر .١

 :الدوريالجهاز

اإلنسانجلدفيالجلطةتيبسمنالمتكونةالقشرةأهمية .١

لألوردةصماماتوجود .٢

 :العصبيالجهاز

الشوكيالحبلحولعظاموجود .١

ناعمشيء  لمستهماأنتعرفكيف .٢
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:اجب عن التالي : السؤال السادس

الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

كيف تتنفس األسماك عبر الخياشيم؟-١

بم يشبه جناح الطائر ذراع اإلنسان ؟ .٢

؟جداخفيفةللطيورالعظميالهيكلعظام.  ٣

يشبه اللبون الطير ؟كيف . ٤

يصنف الدلفين من اللبونات وليس من األسماك؟لماذا  .٥

يختلف خلد الماء البطي المنقار وآكل النمل الشوكي عن غيرهما من اللبونات ؟كيف  .٦

.تختلف دورة حياة السلحفاة عن حية غارتر ؟كيف  .٧

؟األسماكنموعند )القشور(العظميةللصفائحيحدثماذا .٨

؟األسماكلمعظمالزعانفأهميةماهي .٩

42 الحميدينورةالمعلمةإعداد-االبتدائيالخامسللصفوالنهائيالثانيالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi



:  الجهاز الهضمي 

ما فوائد المغذيات ؟ .١

عدد أماكن وجود الغدد اللعابية في جسم اإلنسان .٢

كيف ينتقل الطعام في المريء ؟ .٣

ماذا يحدث للطعام في  المعدة ؟ .٤

كيف تنتقل المغذيات إلى خاليا الجسم ؟/ ماذا يحدث للطعام في األمعاء الدقيقة  .٥

عندما تمضغ طعام يحتوي على مادة نشوية مثل الخبز او البسكويت يحدث ماذا  .٦

كيف يتغير الطعام إذ ينتقل عبر الجهاز الهضمي ؟–٧
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:الجهاز الدوري 

.أصابعكبرؤوسمعصمكعلىتضغطعندمابالنبضتشعر  .١

الدوريالجهازوظائفاذكر .٢

يتشكل الجهاز الدوري ؟مم  .٣

؟الدمويسيلتنجرحعندمايحدثالذيما. ٤

؟الدمإلىالجراثيمدخلتإذايحدثماذا. ٥

؟منهاكلوماوظيفة؟الدوريالجهازفيالدمويةاالوعيةانواعماهي .٦

؟االوردةفيالموجودةالصماماتماوظيفة  .٧
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 :العصبيالجهاز

؟العصبيةالخالياوظيفةماهي .١

اإلنسانلدىالتيالحسأعضاءعدد .٢

؟العصبيةالخليةمنالطويلالفرعبهيقوممالذي .٣

الدماغ؟إلىالحسأعضاءمنالرسائلتنتقلكيف .٤

؟خطيرةإلصابةاإلنسانجسمفيالشوكيالحبلتعرضإذايحدثأنتتوقعماذا .٥

؟يصغرومتىالبؤبؤيكبرمتى .٦

الرؤية؟علىالشبكيةتساعدككيف .٧
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؟التذوقعلىيساعدكوالذيالسانفيالموجودالجزءماهو .٨

؟عندكالذوقحاسةتأتيأينمن

؟الذوقبراعمماهي .٩

؟لألنفرائحةتدخلعندمايحدثماذا .١٠

؟معاوأنفكلسانكيعملكيف .١١

؟ )مسدودأنفك(بالزكاممصابوأنتالطعامتتناولعندمايحدثماذا .١٢

البؤبؤ؟علىالساطعالضوءسقوطعندمايحدثماذا .١٣

؟عدد اثنان من المعلومات العصبية التي تجمعها النهايات العصبية في جلدك .١٤
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)الشرغوف ذنيبةابو ) األسماك حيثمن

مقابلة

النمومكتملضفدع األسماك حيثمن

بواسطةالتنفس

مقابلة

الزغب الكبيرالريش حيثمن

الوظيفة
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:مطلوبماهوحسبالتاليالجدولامأل :السابعالسؤال

:الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف
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الشوكيالنملآكل المنقارالبطيالماءخلد حيثمن

مقابلة



مغذيات /مغذ انزيم حيثمن

اإلنسانلجسمأهميته
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:مطلوبماهوحسبالتاليالجدولامأل :السابعالسؤال

الهضميالجهاز
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الوريد الشريان المقارنةوجه

الوظيفة

الدمويةالشعيرات باألوعيةالصمامات المقارنةوجه

الوظيفة

 :الدوريالجهاز

الصفيحات البالزما حيثمن

مقابلة

الوريد الشريان المقارنةوجه

الدمجريان



اللبونات

يطيرلبونحيوانيضبالبيتكاثرلبونحيوانحارالبفييعيشلبونحيوان

مثلمثلمثل

 :التاليةالمفاهيمخريطةأكمل :الثامنالسؤال

تمساح-الجم–نعامة-بطريق–علجوم–دلفين–خفاش–حية–سمندل-مزلقان

الزواحف اللبونات الزواحف الطيور األسماك مجموعة

مثال

التاليالجدولأكمل :التاسعالسؤال

 :إليهاينتميالتيالمجموعةمعيتناسببماالحيوانباختياروذلك-١
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:الفقاريةالحيواناتتتنوعكيف

الحيوانات الفقارية

زواحف أسماك



بؤبؤ–عدسة-شبكية

العينإلىالجسممنالساقطةالضوءألشعةالمساررتب  :عشرالحاديالسؤال
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حولهمعلوماتبجمعالعصبيةالخالياتقوممامعيتناسببماالحسعضواختر-٢

البرد-الحرارةاأللم–اللمس–الضغط–الحرارة–النكهة–الرائحة–الحرارة–الضوء–الصوت

الجلد األنف االذن اللسان العين عضو

الحس

مثال
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العصبيالجهاز

العصبيالجهاز

الدوريالجهاز
الدوريالجهاز

تتبع المسار الصحيح لسير الرسالة العصبية في جسم اإلنسان

الحبل الشوكيالخاليا العصبية



اللمسحاسةاستقصاءتجربةإجراءخاللمن :العاشرالسؤال

؟اللمسعندحساسيةأشدكانالجلدأجزاءأي

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

؟اللمسعندحساسيةأقلكانالجلدأجزاءأي

................................................
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اللمسحاسةاستقصاءنشاط

اللمسحاسةاستقصاءتجربةإجراءخاللمن :العاشرالسؤال

المعصمالعنقاالصابع
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...................هوحساسيةاألقلالجزء.١

..................هوحساسيةاألكثرالجزء.٢

........................الجسمأجزاء :االستنتاج.٣



الهضميالجهاز
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 :الرسمعلىالبياناتأكمل :عشرالثانيالسؤال
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البطين
األيمن

االذين
األيمن

االذين
األيسر

البطين
األيسر

الدمويةاألوعيةمننوع

القلب



عصبيةخلية

اللسانفيالتذوقبراعممواضع
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اننوع المذاق المشار إليه بسهم لبراعم التذوق في اللسحدد



العصبيالجهاز

برد

ألمضغطحرارة
لمس

الجلدفيالعصبيةالنهايات
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العين

األنف
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