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مراجعة عامة للوحدة األولى   
للصف السادس في مادة العلوم   

جسم اإلنســــــــــــان

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة





ما العضو الموجود في الرأس؟) 1

ما األعضاء الموجودة في الصدر؟) 2
.القلب، الرئتان

زوج مان ماا األعضااء الموجاودة علائ  يئاة( 3
األعضاء؟

.الرئتان، الكليتان
البطن؟ما األعضاء الموجودة في منطقة( 4

.المعدة واألمعاء والكليتان

ي الجسم؟ففي اعتقادك، ما وظيفة ُكل ِّ ُعضو  (5

.الدماغ

تابع 



الوظيفةالعضو

الدماغ

الرئتان

فكير بالتيتحكم في وظائف الجسم ويسمح لنا
والتحدث واإلحساس بالمشاعر

التنفس

.تدوير الدم في الجسمالقلب

اإلخراجالكليتان

الهضمالمعدة واألمعاء





الدماغالرئتـــان

القلبالمعدة

الكليتاناألمعاء

أ عضــــــــــــــــــاء اجلسم





األعضاء

2
1

4





أو خروج ثاني أكسيد الكربون -بسبب خروج الهواء







القلب

(جانبي املعصم أو جانبي العنق: )عن طريق وضع اليد على أحد املواضع اآلتية





CA BD

دقات القلب تكون أسرع كلما كان الحيوان أصغر





D



A C E G H

الجانب األيمن من القلب

يضخ الدم بدون أكسجين

إلئ الرئتين

الجانب األيسر من القلب

يضخ الدم الذي يحتوي 
على األكسجين

إلئ بقية أجزاء الجسم

ما المقصود بالدورة الدموية؟

عملية ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم



الرئتينالجانب األيمن

ستتراكم الفضالت داخل الجسم



القلب واألوعية الدموية والدم

ص    ل



ينتقل األكسجين المأخوذ من الهواء

األوعية الدموية في الرئتين

يحمل الد ُم األكسجين إلئ القلب ثم إلئ
. باقي أجزاء الجسم

األكسجين للبقاء علئ قيد الحياةونحن نحتاج إلئ

إلــــئ

ـق
ــــ
ــــ
هيــ

لش
ة ا
ملي
ع



يخرج ثاني أكسيد الكربون الناتج

عملية التنفس

ثاني أكسيد الكربونالدم غازيحمل

.الجسمخارجهطردتم رئتين ويال

عن

إلــئ

حيث

فير
الز
ية 

عمل





الرئتان أو الرئة
أعضاء الجسم األخرى

األوعية الدموية



.نتتوسع وتمتأل بغاز األكسجي
.يحمل الدم األكسجين إلى القلب ثم إلى باقي أعضاء الجسم



.داخل الصدر

عملية الزفير

أو يرتفع الحجاب الحاجز إلى أعلى مما يؤدي إلى ضغط الهواء الموجود بالرئتين
.لينتقل إلى أعلى القصبة الهوائية

.ألن الهواء يخرج من الرئتين إلى القصبة الهوائية ومن ثم إلى خارج الجسم





مركز السيطرة والتحكم أو يستقبل المعلومات من أنحاء الجسم أو 
يقوم بإرسال األوامر إلى أجزاء الجسم

بواسطة الجمجمة

األعصاب





(ج)و  الجهاز ( ب)الجهـــــاز 

بنقل الطعام( ج)الجهاز الدوري وتحويله إلئ مواد غذائية بسيطة ويقوم الطعام يعمل علئ  ضم ( أ)الجهاز الهضمي 



.يوضح الشكل اآلتي بعض األجزاء الداخلية لجسم اإلنسان
أذكر وظيفتين من وظائف الجزء المشار إليه بالرقم . ؟(5)1
تخزين الطاقة
تخليص الجسم من المواد السامة.
ما رقم العضو الذي يوجد أسفل القفص الصدري بالجزء الخلفي من الجسم. ؟1

  (4)
لماذا يعتبر تضرر الجزء المشار إليه بالرقم . بالغ الخطورة؟( 1)1

.فإذا أصيب، فإن أجسادنا ال يمكن أن تعمل بشكل صحيح. ألنه يتحكم في كل ما نقوم به

األعضاء التي يتكون منهااسم الجهاز 

.............................................الجهاز الدوري

.............................................الجهاز التنفسي

واألعصابالدماغ....................

األمعاء–المعدة–المرئ.................

البطن

الصدر المعدة واألمعاء والكليتان

القلب والرئتان

: أكمل الجدول اآلتي

صل بخط بين األعضاء وموقعها في الجسم



عند الشهيق

.............ينتقل غاز

............إلئ األوعية الدموية في 
األكسجين........ يحمل 

...............إلئ ثم...............إلئ 

األكسجين

الرئتين
الدم

خاليا الجسمالقلب

كمل المخطط اآلتيأ

 حدد رقم العضو المسؤول
.....2........القيام بهذه العملية؟عن 



أكمل المخطط بكتابة اسم العضو المناسب في المربع الفارغ



(ب)العمود (أ)العمود
بدون أكسجيندم  A

يحمل األكسجين والغذاءدم  B

يحمل األكسجيندم  C

( ب)وما يناسبه من العمود ( أ)صل بخط بين العمود . 2

؟(D)ماذا يمثل الرمز -3
أكسجينبدون م د

ثاني أكسيد الكربون ما اسم الغاز الذي يتخلص منه الجسم؟-4



التعريف المفهوم 

عضلة خاصة تضخ الدم إلئ جميع أجزاء الجسم القلب
.أنابيب خاصة تحمل الدم األوعية الدموية

أودقة خفيفة تشعر بها تحت الجلد بفضل ضغط الدم الذي يضخه القلب إلئ جميع أجزاء الجسم

(هو الضغط الناجم عن ضغط الدم أثناء ضخة من قبل القلب) 

النبض

( عملية ضخ الدم إلئ جميع أجزاء الجسم) الدورة الدموية

(. ي انقباض عضلة القلب أثناء ضخ الدم) دقات القلب 

 ي التي تحدث عندما ال تتلقئ عضلة القلب ما يكفي من األكسجين وتتوقف عن النبض أو ال تنبض بطريقة 

(صحيحة، وسبب ذلك انسداد األوعية الدموية التي تزود عضلة القلب بالدم المحمل باألكسجين والغذاء

النوبة القلبية 

:ما المقصود بكل من



الجهاز التنفسي. الجهاز الهضمي.1 2

الجهاز . اإلخراجــــــي3

التزيادة نبضات القلب وتدفق الدم إلئ العض

زيادة معدل التنفس





3



زيادة نبضات القلب وتدفق الدم إلئ العضالت

زيادة معدل التنفس

داممن الدماغ ال تستطيع الوصول إلى األقالصادرة ألن اإلشارات 

ألن عضالت الجسم تكون بحاجة إلى  المزيد  من الغذاء واألكسجين لذلك يقوم القلب بضخ بمعدل أسرع لتزويد 
التي يحتاج إليهابالغذاء   واألكسجين الجسم 



ةنبضة في الدقيق

نبضة في الدقيقة93

88+110+90+87+90

5
 =93

.ةمعدل نبض أحمد ألنه تم قياسه و و يمارس الرياض





4= 90+70+60+80300
4=75

سناء

ممارسة الرياضة



وفي جميع أجزاء الجسم « المخيخ»ألن الدماغ هو مركز التحكم في  التوازن من خالل 

األعصاب



الجهاز الهضمي

1
4
5
2





التنفسي
الشهيق
الزفير

الحجاب الحاجز



األزرق الداكنتغير لون محلول اليود إلئ اللون 



سرع من الغذاء واألكسجين لذلك يقوم القلب بضخ بمعدل أ
.التزويد الجسم بالغذاء واألكسجين التي يحتاج إليه

ألن عضالت الجسم تكون بحاجة إلى  المزيد 







أكمل.................جزء من الدماغ يتحكم بالتقاطك للكرة هو





محمد

قيقة20ألنه بذل مجهودا أكثر وهو الجري لمدة 

الغذاءاألكسجين





خطأ صواب العبارة

 القلب عضلة موجودة في تجويف الصدر
 يتكون الجهاز الدوري من القلب والدم فقط

 يضخ الجانب األيمن من القلب الدم الذي ال يحتوي على األكسجين إلى الرئتين
 .يضخ الجانب األيسر من القلب الدم الذي يحتوي على األكسجين
 توجد الكليتان في الجزء الخلفي من الجسم أسفل الضلوع

 تكتمل عملية هضم الطعام في املعدة



"جسم اإلنسان" الرابط األول يحتوي علئ مراجعة للوحدة األولئ 

https://youtu.be/QUJr4QYTxlU

"الكائنات الحية في البيئة" الرابط الثاني يحتوي على مراجعة للوحدة الثانية

https://youtu.be/bmQnV10ZDFI

"تغيرات المادة" الرابط الثالثة يحتوي علئ مراجعة للوحدة الثالثة

https://youtu.be/dd1PY1W2L_A

مالحظة هذه المراجعات لجميع الدروس لذلك البد من التركيز فقط على الدروس المقررة عليكم

https://youtu.be/QUJr4QYTxlU
https://youtu.be/bmQnV10ZDFI
https://youtu.be/dd1PY1W2L_A


تم بحمد هللا وتوفيقه

ال تنسونا من دعائكم

في حالة وجود مالحظات برجاء التواصل علئ 

abdullah54@moe.om


