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الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى  علوم الحياة واألرض: لمادةا
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ٍبٕٜ األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىٖعَٜ؟

ٍٗبٕٞخ عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب؟

علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىٖعَٜ -1
:اىتغ٘ط -أ

ْٝتذ اىتغ٘ط ػِ ثنتٞشٝبد تؼٞش فٜ اىفٌ، صٞج تض٘ه اىغنشٝبد إىٚ أصَبض تضطٌ ثْٞخ 

.األعْبُ اىشٜء اىزٛ ْٝؼنظ عيجب ػيٚ اىَعغ ٗاىٖعٌ اىَؼذٛ

أعْبُ ٍصبثخ ثبىتغ٘ط
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:اىقشس اىَؼذٝخ -ة

.تْتذ اىقشس اىَؼذٝخ ػِ تْبٗه اىنض٘ه

الوعدة

قرحة هعدية
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:اإلعٖبه -د

.ْٝتذ اإلعٖبه غبىجب ػِ أغزٝخ ٍي٘حخ ثبىزشاحٌٞ ٗػِ ػذً تْظٞف اىٞذِٝ قجو األمو
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:اإلٍغبك -د

ْٝتذ اإلٍغبك  فٜ اىغبىت ػِ تْبٗه أغزٝخ تفتقش إىٚ األىٞبف اىَت٘ارذح أعبعب فٜ اىخعش 

.ٗاىف٘امٔ ٗػذً ششة مَٞبد مبفٞخ ٍِ اىَبء
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب -2
:ىتزْت اىتغ٘ط ٝزت

.تفبدٛ تْبٗه اىضي٘ٝبد ثبعتَشاس -

.تفبدٛ ششة اىَششٗثبد اىضي٘ح طٞيخ اىْٖبس -

.اىتْظٞف اىغيٌٞ ىألعْبُ مو ًٝ٘ ثَؼزُ٘ غْٜ ثبىفيٞ٘س -

:  ىتزْت اىقشس اىَؼذٝخ ٝزت

.تفبدٛ تْبٗه األدٗٝخ ثذُٗ اعتشبسح اىطجٞت -          
.تفبدٛ اىَششٗثبد اىنض٘ىٞخ -

:ىتزْت اإلعٖبه ٗاإلٍغبك ٝزت

.تزْت اعتٖالك اىَٞبٓ غٞش اىصبىضخ ىيششة -

.غغو اىخعش ٗاىف٘امٔ رٞذا -

.تْبٗه أغزٝخ طشٝخ ٗغٞش ٍي٘حخ -

.تزْت تْبٗه اىطؼبً فٜ ػزيخ ألُ رىل ٝعش ثؼَو اىزٖبص اىٖعَٜ -

.تْبٗه طؼبً غْٜ ثبىخعش ٗاىف٘امٔ -

.ششة مَٞبد مبفٞخ ٍِ اىَبء -

.ّظبفخ اىٞذِٝ قجو األمو ٗثؼذٓ -
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

ٍبٕٜ األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىتْفغٜ؟

ٍٗبٕٜ عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب؟
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىتْفغٜ -1

ثؼط ٍي٘حبد اىٖ٘اء اىْبتزخ ػِ األّشطخ اىصْبػٞخ تؤدٛ إىٚ اىتٖبة اىقصجبد اىٖ٘ائٞخ ٗ 

.اإلصبثخ ثبىشث٘
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

.اىتذخِٞ ٝعبػف اصتَبه اإلصبثخ ثبىغشطبُ اىشئ٘ٛ

رئة هدخن  رئة غير هدخن
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

.االىتٖبثبد اىشئ٘ٝخ أٍشاض رشحٍ٘ٞخ ٍؼذٝخ تْتشش ث٘اعطخ اىغؼبه فتغجت اىؼذٗٙ
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب -2

اىتيقٞش.

 ٜاىْضٕخ فٜ اىطجٞؼخ صٞج اىٖ٘اء اىْق.اىقٞبً ثتَبسِٝ سٝبظٞخ.

ِٞتزْت اىتذخ.
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

ٍبٕٜ األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىؼصجٜ؟

ٍٗبٕٜ عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب؟
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىؼصجٜ -1

االػتذاءاد اىضغٞخ مبىعزٞذ ٗاألظ٘اء اىق٘ٝخ، فٖٜ تغجت اظطشاثبد ػصجٞخ مبّخفبض -

....اىقذسح ػيٚ اىتشمٞض، اىت٘تش، اىصٌَ

.ػذً أخز اىقغط اىنبفٜ ٍِ اىًْ٘ ٝغجت اإلسٕبق اىؼصجٜ -
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

اىنآثخ،إصاىخ )اعتٖالك اىَخذساد ٗاىنض٘ه ٗاىتذخِٞ ٝؤدٛ إىٚ تغٞش فٜ اإلصغبعبد -

.ٗفٜ اىغي٘مبد ثغجت اإلدٍبُ ٗاإلقالع ػْٔ صؼت....( األىٌ
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب -2

 ٜاالثتؼبد ػِ مو ٍب ٖٝذد اىزٖبص اىؼصج.
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

ٍبٕٜ األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىؼعيٜ؟

ٍٗبٕٜ عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب؟
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:األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىؼعيٜ -1

اىقٞبً ثَزٖ٘د ػعيٜ ق٘ٛ ٝؤدٛ إىٚ تَضق ػعيٜ صٞج تفقذ اىؼعالد ٍشّٗتٖب ٗتصجش 

.اىضشمبد رذ ٍؤىَخ

علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

تَضق ػعيٜ

فٜ صبىخ صذٗث تَضق ػعيٜ ٝزت ٗظغ اىخيذ ٍجبششح ثؼذ اإلصبثخ ثبىتَضق ػيٚ : ٍيض٘ظخ 

.اىَْطقخ اىَصبثخ إلٝقبف اىْضٝف اىذٍ٘ٛ ػيٚ ٍغت٘ٙ اىؼعيخ
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:عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب -2

علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

.اىقٞبً ثتَبسِٝ سٝبظٞخ ٍتذسرخ ٍْٗتظَخ ٍٗالئَخ ٗفٜ ثٞئخ خبىٞخ ٍِ اىَي٘حبد -
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

ٍبٕٜ األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىتْبعيٜ؟

ٍٗبٕٜ عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب؟
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:األخطبس اىَٖذدح ىيزٖبص اىتْبعيٜ -1

علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

:  األٍشاض اىَْق٘ىخ رْغٞب، فٖٜ تْتقو ٍِ شخص ٍصبة إىٚ ششٝنٔ، إٌٔ ٕزٓ األٍشاض 

.، اىغٞذا(االىتٖبة اىنجذٛ)، اىنجبد (اىغفيظ)اىغٞالُ 

شخص ٍصبة ثبىغٞالُ
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:عجو اى٘قبٝخ ٍْٖب -2

علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن

تزْت االتصبالد اىزْغٞخ غٞش اىَششٗػخ.

ٜاعتؼَبه اىؼبصه اىطج.

اىخع٘ع ىيَشاقجخ اىطجٞخ ثبعتَشاس.

إخجبس اىششٝل اىزْغٜ فٜ صبىخ اإلصبثخ.
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علوم الحياة واألرض:المادة

الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى

صحة الجسن
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