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 علوم رابع فصل أولبنك أسئلة 
 األنظمة البيئية( –)الوحدة التعلمية : الرعاية الصحية 

 
 : اكتب ادلصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية س:

 )ادلغذايت(مواد يستخدمها اجلسم لتوليد الطاقة والنمو وإصالح التالف من اخلالاي  -1

 )النظافة الشخصية(رلموعة من العادات اليت يستخدمها اإلنسان للحصول على صحة جيدة والوقاية من األمراض  -2

 )ادلاء(أحد ادلغذايت اليت تعمل على تنظيم عمل اجلهاز اذلضمي  -3

 )الرموش(عد على محايتها من دخول الغبار إىل داخلها جزء من أجزاء العني يسا -4

 )الضواحك(حق الطعام سحًقا خشًنا  تس األسناننوع من أنواع  -5

 )القواطع(نوع من أنواع األسنان تكون من مقدمة الفم  -6

 )األنياب(نوع من أنواع األسنان متسك الطعام ومثرتو بواسطة رأس مستدير  -7

 )الطواحن(نوع من أنواع األسنان ذلا حافة مفلطحة تقوم بطحن الطعام  -8

 )تسوس األسنان(مشكلة تواجو األسنان وتسبب آتكل بنيتها  -9

 )التطعيم(إعطاء اجلسم جرعة حتفزه على تكوين مناعة ضد األمراض  -11

 بيئي()النظام المساحة من الطبيعة تضم كائنات حية وغري حية يف تفاعل مستمر ببعضها البعض  -11

 )منظمة الصحة العادلية(السلطة ادلنوطة بتوجيو العمل يف رلال الصحة العامة يف اطار منظومة األمم ادلتحدة  -12

 )ادلستشفى األمريي(يف عهد الشيخ أمحد اجلابر الصباح أول مستشفى كوييت مت بناؤه  -13

 ادلرجان()احملار( )حيوان أحد احليواانت اليت تدخل يف صناعة احللي واألحجار الكرمية  -14

 )الصحراء( من النباتات واحليواانت اليت تكيف  للعي  اها ريأرض قاحلة لكنها موطن غين لكث -15
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 : أمام العبارات اخلاطئة ()أمام العبارات الصحيحة وعالمة  ()ضع عالمة  س:

 ()   .يساعد النوم على زايدة القدرة على العمل واللعب والتعلم -1

 ()     .اجلهاز اذلضمييعمل الربوتني على تنظيم  -2

 ()   .ادلاء لو دور ىام يف احلفاظ على درجة حرارة اجلسم ابنتظام -3

 ()      .اإلمحاء قبل التمرين غري ىام للجسم -4

 ()       .النوم ىام لصحة اإلنسان -5

 ()     .التمارين الرايضية حتمي اجلسم من األمراض -6

 ()   .يد الطاقة والنمواليت يستخدمها اجلسم لتولادلغذايت ىي ادلواد  -7

 ()     .تزداد القدرة على العمل كل ما كان النوم أقل -8

 ()       .الدموع حتمي العينني من الغبار -9

 ()     ارتداء النظارات الواقية يف النهار ال حتمي العينني -11

 ()  .النظافة الشخصية تعمل على تكوين عالقات اجتماعية بني األفراد -11

 ()        .ادلغذايتيعترب ادلاء من  -12

 ()    فلطحةمتقوم األنياب بطحن الطعام متاًما وهبا حافة  -13

 ()      .األنياب أصغر حجما من الطواحن -14

 
 
 

WWW.KweduFiles.Com



 مكتبة المايسترو                                                                                         24711939 – 24722852 
 
 

 
 

3 

 
 
 : أكمل العبارات األتية مبا يناسبها س:
 ندر فلمنجسالكمكتشف البنسلني العامل  -1
 الدفرتاي –احلصبة  –األنفلونزا من أمثلة األمراض ادلعدية  -2
 السكر -الصداع  –الربو من أمثلة األمراض الغري معدية  -3
 التطعيماتبالد تنتشر فيها األمراض جيب أخذ  ر إىليف حالة السفا -4
 تسوس األسنانخنز يف بنية األسنان يعمل على إضعاف األسنان ىو  -5
 ألهنا تسبب تسوس األسنان احللوايتجيب االبتعاد عن أكل  -6
 الصدماتالعظام اليت ابلعينني حتميها من  -7
 مثل التمارين الرايضية  اإلمحاء ــبجيب القيام  -8
 ادلعدية األمراضاألمراض اليت تنتقل من شخص آلخر تسمى  -9
 األمراض غري ادلعديةاألمراض اليت ال تنتقل من شخص آلخر تسمى  -11
 من نسبة اإلصابة ابألمراض يقللالتطعيم  -11
 لالبديالنظام التفاعل بني ادلكوانت احلية والغري حية يسمى  -12
 الطيور –األزىار  –األشجار من أمثلة الكائنات احلية يف النظام البيئي  -13
 ضوء الشمس -ادلاء –الرتبة من أمثلة الكائنات الغري حية يف النظام البيئي   -14
 من سطح األرض %71بعض النظام البيئي ادلائي  -15
 األراضي الرطبة –مصبات األهنار من أمثلة ادلياه االنتقالية  -16
 من سطح األرض %71ة أكثر من يظمة البيئية للمياه ادلاحلة والبحر تغطي األن -17
  الغاابت والصحاري واجلبالعلى  يابسةتم تصنيف النظام البيئي على الي -18
 نشاط اإلنسان وممارستو اخلطأ األنظمة البيئية ريمن أسباب تغ -19
 احلشريةادلبيدات  –دخان ادلصانع ة التغريات غري الطبيعية يف البيئ من أسباب -21
 من أحد اشهر األحجار الكرمية ادلرجانعد حيوان ي -21
 ادلياه االنتقاليةعندما تلتقي ادلياه ادلاحلة ابدلياه العذبة تسمى  -22
 الشلل واحلصبة من األمراض اليت يتم التطعيم ذلا -23
 الصحراءىي  طارع درجة احلرارة وقلة سقوط األممنطقة تتميز ابرتفا  -24
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 اجلبالنظام بيئي يضم الوداين والقمم ىو  -25
 كربوانت الكالسيوميرتكب حيوان ادلرجان من  -26
 أعداد الوفيات عما كان  عليو قلتن الوق  احلاي مخ -27
 : اخرت من اجملموعة )أ( ما يناسبها من اجملموعة ب س:

 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(
 ةطبواجلداول ادلائية واألراضي الر  البحريات واألهنار -1
 ي فيها ادلياه العذبة ابدلاحلة أماكن تلتق -2

1 
2 

 ادلياه العذبة -
 ادلياه البحرية –ادلياه االنتقالية  -

 

 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(
 من أسباب التغريات الطبيعية   -1
 ب التغريات الغري طبيعيةمن أسبا -2

2 
1 

 ادلبيدات احلشرية -
 والتعرية احلت -

 
 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(

   والنبااتتطقة شاسعة تندر فيها احليواانت من -1
 .منطقة تتميز ابلكثري من األشجار اخلضراء الكثيفة -2

2 
1 

 بةالغا -
 اجلبال –الصحراء  -

 

 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(
 من األشياء الغري حية يف النظام البيئي -1
 من األشياء احلية يف النظام البيئي -2

1 
2 

 الرتبة -
 النبااتت -

 

 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(
 البيئة البحرية تتلوث بسبب -1
 البيئة الربية تتلوث بسبب    -2

2 
1 

 الفضالت يف الطرقاترمي  -
 تسرب النفط من التنقالت البحرية -

 

 رلموعة )ب(  رلموعة )أ(

النص (1
 ىنا
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