
 

 التحدي األول             (A)   الصف الرابع

 المنطقة التعليمية المدرسةاسم  اسم المتعلم / الشعبة الصف

4 ................ /    
 

 في أي عضو تحدث عملية الهضم؟ -1

 .المعدة) أ (  
 .الكلية ( ب) 
 .القلب ( جـ )
 .الرئة ( د )

======================================================= 
  فسر إجابتك.  صحة بدنية جيدة؟ ىالقيام به للمحافظة عل إلى اإلنسانيحتاج  ا  ذكر أمر ا -2

غير صحيحة  اخرى إجابات 

 ال يحصل بها على أي درجة
يحصل على درجة تحتسب للطالب اجابة صحيحة جزئيا و 

 إذا.. واحدة

 صحيحة ويحصل على درجتين إذا تحتسب للمتعلم اجابة

 إجابات غير صحيحة 
)وهي اإلجابة 

المشطوبة أو الممحوة 

أو العالمات الشاردة 

عن مكان اإلجابة أو 

غير المقروءة أو غير 

 .الجدية(
 :األمثلة على ذلك

. من الشمس وضع واقي

أشعة  ألنه يجذب

 .الشمس

أسنان  فرشاةاستخدام 

 .تعطيك الطاقةل

من ، صحيأكل ) متوازن اتباع نظام غذائي يشير إلى
 / شرب / عدم التدخين أو ممارسةأو ( التغذيةالناحية 

 .تفسيرال مع تعاطي المخدرات
 :األمثلة على ذلك

 .وممارسة الرياضة، تناول الطعام والشراب •
 .بشكل أفضل جسمك فهو يجعل

 .لتحافظ على صحتك – تناول الخضروات •
 .الفاكهة انهم بحاجة •
 .أكثر من الالزم ال تأكل •
 ممارسة بحاجة إلى البشر .ممارسة الرياضة •

 .وصحية الحفاظ على لياقتهم
 .ممارسة الرياضة •

 ربما أو الشراب أو تشرب تدخن وينبغي أن ال •

 .، ال أكثركوب 1

 .من الشمس وضع واقي •
 .في الطقس البارد مالبس دافئة ارتداء •
 .قسط كاف من النوم الحصول على •
بالنسبة  وهو امر صحي .من الماء شرب الكثير •

 .لك

من ، صحيأكل ) متوازن اتباع نظام غذائي شير إلىي
 / التدخين عدم أو الرياضة ممارسة أو( التغذيةناحية 
 .اإلجابةيفسر و تعاطي المخدرات / المسكرات شرب

 :األمثلة على ذلك
 كنت في حاجة إلى. تناول الطعام بشكل سليم •

 . الفيتامينات
 على عظام قوية يحافظ ألنه. شرب الحليب •

 .وصحية
 الدهون سيزداد لديك .أكثر من الالزم ال تأكل •

 .األمراضتصاب ب و
 إنها تحافظ .كثيرا المشي .ممارسة الرياضة •

 .عضالتنا بشكل صحيحعلى عمل 
من التمارين اإلكثار .ممارسة الرياضة •

 .وزنكفال يزداد  .الرياضية
 .رئتيك تتضرر لن. دخنتال  •

 .الكبد يتضرر لن. الكحول شربتال  •
 .عقلك فقد تفقد .المخدرات تتناولال  •
 .بردكي ال ت مالبس مناسبة ارتداء •
 .حروق الشمس لمنع من الشمس وضع واقي •
حتى  أشعة الشمس ما يكفي من الحصول على •

 .D فيتامين تكوينتتمكن من 
 .االنفلونزاالتطعيم كي ال تصاب ب •
 .فاالجف يحميك من .من الماء شرب الكثير •

  .أمراض اللثة لمنع األسنان رشاةاستخدام فف •

 اسم المعلم 

 

 بيرقنا عالي

 االجابة الصحيحة هي  ) أ (

 درجة واحدة ىالمتعلم عل يحصل
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 التحدي األول                (B)  الصف الرابع

 المنطقة التعليمية المدرسةاسم  اسم المتعلم الشعبة /الصف

4 ................ /    
 

 .ألن ذلك يساعدها على منع قبل األكل ها دائما  ييد مريمتغسل  -1

 اضطراب معدتها.) أ (  
  أسنانها. اتساخ) ب (            

 التهاب عينيها.) جـ ( 
 .رشح أنفها ) د ( 

============================================================== 
 لمس ذلك الشخص؟يلم إن  حتى و ،هعندما يسعل بالقرب منإلى شخص آخر  من شخص كيف ينتقل مرض األنفلونزا -2
 

 إذا درجة واحدةتحتسب للمتعلم اجابة صحيحة ويحصل على  إجابات اخرى غير صحيحة ال يحصل بها على أي درجة

 إجابات غير صحيحة 

)وتشمل المشطوبة أو الممحوة أو العالمات الشاردة عن مكان 

 اإلجابة أو غير المقروءة أو غير الجدية(.

 بما في ذلك التوضيحات التي ال تبين انتقال األمراض عبر الهواء: 

 أمثلة: 

 .المرضى حول فقط بتواجدهم مرض يمكنك التقاط •

 .معدمرض الشخص لديه ألن  •

 .يغطى المريض فمهلم  •

يوضح بالشرح أن المرض مثل األنفلونزا قد يصيبك عندما يسعل 

شٌخص ما بالقرب منك ألن الجراثيم يمكنها االنتشار خالل الهواء 

 من شخص إلى آخر. 

 أمثلة:

 األمراض يمكن أن تنتشر خالل الهواء •

الجراثيم يمكن أن تنتشر خالل الهواء ونحن سنتنفس  •

 الهواء

 نتشر مرض األنفلونزا في الهواء المحيطي •

عندما تسعل تتطاير الجراثيم في الهواء وتدخل في أفواه  •

 األشخاص وأنوفهم

 الجراثيم تلتصق بك •

 ستنتشر البكتيريا في المكان المحيط •

 .عندما يسعل شخص ما فإن الجراثيم تتطاير في الهواء •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المعلم 

 

 

 بيرقنا عالي

 االجابة الصحيحة هي  ) أ (

 درجة واحدة ىالمتعلم عل يحصل

WWW.KweduFiles.Com


