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           مراجعة للوحدة 
     الرعاية الصحية – األنظمة البيئية 

للصف الرابع االبتدائي
السؤال األول : ضعي عالمة (✓  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( X ) أمام العبارة 

الخاطئة :

النوم مھم لصحة اإلنسان                             (  ) 1.

استخدام الكمبیوتر لفترات طویلة یسبب أمراض للعین  (    ) 2.

تعمل الدموع على غسل العینین                        (  ) 3.

تعمل القواطع على تمزیق الطعام            (    ) 4.

األمراض المعدیة تنتقل من شخص الى أخر           (    ) 5.

مستشفى الذي یعالج أمراض السرطان ھو مركز حسین جمعھ   (    ) 6.
 التطعیم سبب بزیادة نسبة اإلصابة باألمراض                         (    ) 7.
القواطع تكون في مقدمة األسنان وتقوم بتقطیع الطعام إلى أجزاء   (    )  8.
دولة الكویت ال تحرص على توفیر التطعیمات لتجنب اإلصابة باإلمراض               (    ) 9.

تتواجد الكائنات الحیة والغیر حیة مع بعضھا البعض بتفاعل مستمر في النظام البیئي (  ) 10.

السؤال : الثاني :  اختاري اإلجابة الصحيحة : 
مكتشف البنسلني هو العالم  : 1.

من التغيرات الطبيعية  :  2.

عندما تلتقي املياه العذبة باملياه املالحة تسمى ب :  3.
     المیاه العذبة  المیاه المالحة       المیاه االنتقالیة        المیاه الجوفیة  

نظام بیئي على الیابسة یتمیز بالكثیر من األشجار الخضراء الكثیفة ودائمة التغییر- 4.
                     الصحراء            الجبال                     الغابة                          البحار  
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    مستشفى الصباح             مستشفى األمیري            مستشفى الجھراء           العدان  

السكاندر فليمنغالرازيابن سينا انشتاين 

املبيدات 
الحشرية

قطع الحرائق
األشجار 

عوادم السيارات 

تنبيه / املراجعة  ال تغني عن الكتاب املدرسي

وزارة التربية 
منطقة الجهراء التعليمية 

مدرسة سكينة بنت الحسني 

األسم :-.....................
الصف:-..................... 

أول مستشفى تم بناء في الكویت ھو : -

كمية دروس اختبار الوحدة األولى :-
 من صفحة 18 –صفحة 69

الدروس املعلقة (شهادات التطعيم – كيف تؤثر 
التغيرات البيئية على الشعاب املرجانية ) 
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السؤال الثالث : اجيبي عما يلي  :
اذكري أثنین من طرق المحافظة على الصحة ؟  

 ................................................  -2   ......................................................... -1
اذكري اثنین من طرق العنایة باألسنان ؟  

.1 ............................................... -2    ..........................................................
اذكري أنواع التغیرات الطبیعیة ؟ 

 ............................................ - 3........................ - 2............................. -1
اذكري أنواع التغیرات الغیر طبیعیة ؟ 

.1 ............................................. -3......................... -2 ..............................
اذكري طرق المحافظة على البیئة البریة في الكویت ؟ 

.1 ..................................................... -2 .......................................................
اذكري طرق المحافظة على البیئة البحریة في الكویت ؟ 

 ............................................................ 2  ..................................................1 
اذكري فوائد التطعیم لجسم اإلنسان ؟ 

 ...............................................................................................................
من الخدمات الصحیة التي تقدمھا لنا دولة الكویت  ؟ 

.1 ...........................................................-2  ...............................................
ما سبب عدم عیش البطریق في الصحراء  ؟ 

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

 
السؤال الرابع :- اكتبي المصطلح العلمي : 

عبارة عن مجموعة من العادات التي يلتزم اإلنسان بها ويحرص على إتباعها وذلك 1.
من اجل املحافظة على صحته وحيويته ونشاطه ومظهره الشخصي واحترام الناس 

له   (.......................) 
نوع من أنواع األسنان تسحق الطعام سحقا خشنا وهي أصغر من الطواحن   2.

 (.......................)
نحر متفاقم في بنية السن ويعمل على إضعاف السن وقد يصل إلى مراحل يسبب 3.

فيها األلم الشديد                                                              
 (.....................)

هو إعطاء الجسم مواد تحفزه على تكوين مناعة ضد األمراض                 4.
 (.....................)

السلطة المنوط بھا توجیھ العمل في مجال الصحة العامة وتنسیقھ في إطار منظومة األمم المتحدة                                                                5.
 (...........................)

مساحة في الطبیعة وما تحویھ من كائنات حیة وأشیاء غیر حیة في تفاعل مستمر مع بعضھا البعض  6.
  (..............................)

تنبيه / املراجعة  ال تغني عن الكتاب املدرسي



دي
سعی
ر ال
 فج

مة /
معل
د ال
عدا
إ

السؤال الخامس قارني بین ما یلي  : 

السؤال السادس :- ماذا يحدث ففي كال الحاالت التالية مما يلي:- 
رمي املهمالت و الفضالت في املاء ؟ 1.

 ................................................................................
ابتالع السالحف قطع بالستيكية ؟ 2.

 ................................................................................
اإلكثار من تناول الحلويات واملشروبات الغازية ؟ 3.

 .................................................................................
استخدام الهاتف النقال في غرفة مظلمة ؟ 4.

................................................................................
السؤال السابع  : اكتبي  العالقة  بین  الكائنات الحیة و األشیاء الغیر حیة في الجدول التالي: 

التغيرات الغير التغيرات الطبيعية 
طبيعية 

تحدث بفعل 

مثال 

الغابةالصحراء 

تمتاز ب 

أشياء غير كائنات حية
حية

العالقة

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

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

تنبيه / املراجعة  ال تغني عن الكتاب املدرسي
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أكملي المخطط السھمي التالي :-  

السؤال الثامن  : الحظي الصور ثم أكملي البیانات المطلوبة فیما یلي : 

أكتبي أنواع األسنان املشار إليها بالسهم 
.1 ......................
.2......................

تمثل الصورة شعار لـ..............................

عبري عن الصورة بمالحظتك وكواجبك كفرد للحفاظ على البيئية 
البحرية

املالحظة:-.......................................................
واجبك كفرد للحفاظ على 

البيئة ............................................................... 

انتهت األسئلة ....
مع تمنياتي لكن  بالتوفيق

تنبيه / املراجعة  ال تغني عن الكتاب املدرسي

النظام البيئي  

................................. كائنات حية  

الهواءاإلنسا

إعداد املعلمة:-                      رئيسة القسم :-                         مديرة املدرسة:-
 فجر السعيدي                      نورة الظفيري                             أفراح الدريعي
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