
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/8math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـــ 0441 –علوم الفصل الدراسً الثانً  –أوراق عمل ثانً متوسط 

  الجلد والعضالت الدرس األول :

 أقوى ( أعضاء الجســــم  –أصغر  –اختر : الجلد ) أكبر 

 ٌتكون الجلــــد مم  

 
  

 ...............................................................................................................................عرْف البشرة : 

 ......................................................... ،........................................... األدمــة علـى :  تحتوي طبقة

 .........................................................،  .............................................. من أهمٌة الطبقة الدهنٌة :

 .................................................................................................................ما أهمٌـــة المٌالنٌن ؟ 

 ........................................................................... المٌالنٌــن مادة كٌمٌائٌة تنتجهــا خـالٌـا فً  

 .......................................................... -2..................................................   -1 وظائف الجلـــد :

3-   .........................................................................4- ................................................................. 

5- .................................................................................. 

 ........................................................................................................ ما وظٌــفـة الغـدد العـرقٌــة :

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

 

 مكونات الجلــد

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



 

 
  

 .............................، ........................  تساعـد العضــالت الجسم على أداء الحركــة عن طرٌق : 

أما العضالت  .................................... العضالت التً تقوم أنت بتحرٌكهـا تسمى العضالت  
 .........................................التً تتحرك تلقائٌا وال تسطٌع التحكم فً حركتها تسمى العضالت 

  

 

 

إصابات 
 الجلــد
 الجلـد

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

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

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

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

تصنٌف 
األنسجة 
 العضلٌـة

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

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



 

 .........................وهً عضالت  ................... .............تظهر األنسجة العضلٌة الهٌكلٌة تحت المجهر 

 ............................................تحرك العظام وترتبط معها عن طرٌق 

 ...........................وهً عضالت  ............................ تظهر األنسجة العضلٌة الملســـاء  تحت المجهر 
 .....................................................األعضــاء الداخلٌة مثل توجــد فً 

 ...........................وهً عضالت  ............................ تظهر األنسجة العضلٌة القلبٌة  تحت المجهر 
 فقــط .................................. توجــد فً  

تتشابه األنسجة العضلٌة الهٌكلٌة واألنسجة العضلٌة القلبٌة فً أنها تظهر تحت المجهر 
أما القلبٌة  ............................إال أنهما ٌختلفان فً أن الهٌكلٌة عضالت  .................................. 

 عضالت الإرادٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أنواع الروافـــع :

 :      ..............رافعة من النوع 

 

 : ................رافعة من النوع 

 

 

 ...................... :رافعة من النوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاومـة القوة
محور 
 االرتكاز

 القوة
محور 
 االرتكاز

 المقاومـة

 المقاومـة
محور 
 القوة االرتكاز



 

 الجهاز الهٌكلً والجهاز العصبً     الدرس الثاني :

 .......................................................................................................ما الهٌكل العظمً ؟ 

 ..........................................................................................مم  ٌتكون الجهاز الهٌكلً ؟ 

 .......................................................................... -  0: عدد الوظائف الخمسة للجهاز الهٌكلً 

2-       ..................................................................3-  .................................................................. 

4-       .................................................................5-  .................................................................. 

 أمام العبارة الخاطئة× (  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة )  

 العظام ملساء )        ( -0

 العظام ثقوب تدخل عبرها األوعٌة الدموٌة واألعصاب وتجـــرج  )        (ٌوجد فً  -2

 ٌغطً السمحاق سطح  العظم )         ( -3

 من أنواع األنسجة العظمٌة الكثٌف واإلسفنجً )       ( -4

 العظم اإلسفنجً ٌكسب العظم الصالبة )        ( -5

 العظم اإلسفنجً أخف وزنا )       ( -6

  الغضارٌف الموجودة بٌن فقرات العمود الفقري األقراص )         (تسمى  -7

 (       ٌتحرك السٌال العصبً فً عدة اتجاهات من المحور إلى الشجٌرات والعكس )    -8

  أكمل الفراغات بكلمات صحٌحة

أو .......... ............ٌُمأل التجوٌف العظمً والمسامات بمادة تسمى نخاع العظم قد ٌكون لونه  -0
 مالٌٌن خلٌة كل الثانٌة . ................. حٌث ٌنتج خالٌا الدم الحمراء بمعدل  ........ .....................

 الصدمات وٌجعل الحركة أسهل ألنه........ .................من وظائف الغضروف  ٌعمل على  -2
  .............................  ٌقلل

 .......... .................العظم من خالٌا تسمى ٌتكون  -3



 

عظمة ثم مع النمو تندمج   .................الهٌكل العظمً لإلنسان حدٌث الوالدة ٌتكون من  -4
 عظمــة  .................بعضها وتصبح 

 ..................................... ‘  ............................. ‘  .........................من أعراض التهاب المفاصل  -5

 ........................   ‘.........................   ‘......................  تتكون الخلٌة العصبٌة ) العصبون ( من  -6

 ..................................... ‘..................  ........... ‘:   .........................  أنواع العصبونات  -7

 

 :اكتب المصطلح العلمً لكل مما ٌلً 

 .......................غشاء صلب ٌغلف العظام وٌوجد فٌه أوعٌة دموٌة تحمل الغذاء داخل العظم  -0

 ............................طبقة ناعمة لزجة سمٌكة تغلف أطراف العظام  -2

 .............................ملتقى عظمتٌن أو أكثر فً الهٌكل العظمً  -3

 ...........................تربط العظام معا وتثبتها فً المفصل  -4

 ........................................تسمح للجسم بالقٌام بمجموعة كبٌرة من الحركات  -5 

مجموعة من العظام تتصل معا بواسطة غضارٌف مرنة تحمً الحبل الشوكــً  -6
............................................ 

 .......................الجهاز الذي ٌساعد الجسم على التكٌف مع المنبهات وٌحفظ االتزان الداخلً  -7

 ......................................مسافة صغٌرة تفصل بٌن كل عصبون والعصبون الذي ٌلٌـــه  -8

 ..............................................مركز تنظٌم جمٌع األنشطة الحٌوٌة فً الجسم  -9

 ..........................................جهاز ٌنظم األفعال اإلرادٌة وٌتصل بالعضالت الهٌكلٌة  – 01

 ...........................................جهاز ٌنظم األفعال الالإرادٌة مثل التنفس وضربات القلب  -00

 

 علل

 ..........................................................................تغلف طبقة رقٌقة من الغضروف أطراف العظام 



 

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

 

 
  المفاصل المتحركة

 

 

 

 

 

 

  

 

 أنواع المفاصل

 ثـابـتــة  متحــركــة

 تتحرك قلٌال ثابتة تماما



 

 
 

الجهاز العصبً الطرفً ٌشمل جمٌع األعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبً المركزي 
 وٌربط الدماغ والحبل الشوكً بجمٌع أجزاء الجسم األخرى

 وٌتركب من      

 الدماغ تسمى األعصاب الدماغٌةزوج من  األعصاب تتفرع من  02
 

 زوج من األعصاب تتفرع من الحبل الشوكً تسمى األعصاب الشوكٌة 30
 

 الجهاز العصبً الطرفً 

 

 

 

 ٌنظم األفعال اإلرادٌة وٌتصل                      ٌنظم األفعال الالإرادٌة ) مثل معدل ضربات 

 الهٌكلٌة                                 القلب والتنفس والهضم والوظائف الغدٌة بالعضالت

 تلقائٌة سرٌعة للمنبه  ...................عرف رد الفعل المنعكس : هو استجابة غٌر 

 .....................فــ  .....................العٌن ٌنفذ منها  .....................القرنٌة : مقطع شفاف فً 

أقسـام الجهاز 
 العصبً

الجهاز 
العصبً 
 الطرفـً

الجهاز 
العصبً 
 المركزي  

الحبل 
 الدماغ  الشوكً



 

 ......................................................................  العٌن ٌمتاز بـــ .....................الشبكٌة نسٌج فً 

 
 أقسام األذن

 
 عن طرٌق تركٌبٌن هما  ...............................على توازن ........... ......................تحافظ القنوات 

 ..............................و  .................................

 

 خــالٌا الشبٌكٌة 

 .................خالٌا 

تستجٌب للضوء 
................. 

 .................خالٌا 
 ............تستجٌب للضوء 

 األذن

 األذن الداخلٌة  
، ............. تتكون من 
 .............. ،............. 

 األذن الوسطى
، ............. تتكون من 
 .............. ،............. 

 األذن الخارجٌة 
 ..................تتكون من 
 ....................وظٌفتها 


