
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - - ملخص عروض درس صحة الجسم
  .الثالثة اعدادي ׃ المستوى

من لمنا أن صحتنا مرتبطة بسالمة هذه األجهزة 
هذه األمراض التي تهدد سالمة أجهزتنا  إذن

مما يؤثر االضطراب  إلىو تتعرض أجزاء هذا الجهاز 

   

سيج رخو وتتكون بالميناء فجوة صغيرة وإذا لم تعالج هذه الفجوة ازداد 
 .تجمع البكتيريا والفضالت بها وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر تقدم النخر حتى يصل إلى لب السن

 
 .سلوكات ايجابية و تجنب بعض العادات السيئة

 
 .بين األسنان طعام

 .الغنية بالسكريات البسيطة

  

ألغذية المصدر األساسي للحفاظ على حياة الكائنات الحية واكتساب الطاقة من أجل القيام باألنشطة 
ومضاعفات خطيرة على صحة 
.و هذا ما يسمى التسمم الغذائي و الذي ينتج عن أغذية ملوثة بجراثيم أو بمواد كيميائية مضرة

أو بواسطة المبيدات الحشرية " صاصالزئبق والر
المستعملة في رشِّ الفواكه والخضراوات، أو بواسطة تلوث الطعام نتيجة رش المبيدات الحشرية بالمنزل، أو بواسطة 

المنظِّفات المنزلية واألدوية، كما يسبِّب تفاعل األواني مع المواد الغذائية المحفوظة بها كالمعلبات وأواني الطبخ 

عن طريق السموم " بكتيريا، فيروسات، فطريات، طفيليات
.في األطعمة

 

 .للتخلص من الجراثيم

 . و احترام ظروف الحفظ المنصوص عليها في العلبة

الغازات و المواد  الجراثيم و و يتأثر هذا الجهاز بالعديد من
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لمنا أن صحتنا مرتبطة بسالمة هذه األجهزة عاإلنسان و وظائفها و تتعرفنا خالل هذه السنة على العديد من أجهزة جسم 
إذنفما هي . التي تصيبها نتيجة سلوكات خاطئة نقوم بها

        ....سالمة الجهاز الهضميسالمة الجهاز الهضميسالمة الجهاز الهضميسالمة الجهاز الهضمي
و تتعرض أجزاء هذا الجهاز , تتمثل وظيفة الجهاز الهضمي في تبسيط االغذية المعقدة لتسهيل عملية امتصاصها

 

يصيب األسنان بعد بزوغها في الفم حيث تتغذى البكتيريا 
على السكريات المتبقية على األسنان وتنتج أحماض تعمل على إذابة الجزء المالصق 

 لها من الميناء وذلك بنزع العناصر الهامة المكونة للسن مثل الكالسيوم ثم يتم 
سيج رخو وتتكون بالميناء فجوة صغيرة وإذا لم تعالج هذه الفجوة ازداد تحلل المواد العضوية فتتحول األنسجة الصلبة في السن إلى ن

تجمع البكتيريا والفضالت بها وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر تقدم النخر حتى يصل إلى لب السن

سلوكات ايجابية و تجنب بعض العادات السيئة تبنييمكن ذلك ب ׃ كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟

طعامبقايا ال إلزالةالطبي  الخيط تعمالساو  بالفرشاة و معجون غني بالفليور

الغنية بالسكريات البسيطة األغذيةاالبتعاد عن  - .و عدم تناول أغذية بينها

ألغذية المصدر األساسي للحفاظ على حياة الكائنات الحية واكتساب الطاقة من أجل القيام باألنشطة 
ومضاعفات خطيرة على صحة  إال أن تناولها قد يسبب في بعض األحيان مشاكل صحية جسيمة

و هذا ما يسمى التسمم الغذائي و الذي ينتج عن أغذية ملوثة بجراثيم أو بمواد كيميائية مضرة

الزئبق والر"ويكون بواسطة المعادن الثقيلة  ׃    التسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائي
المستعملة في رشِّ الفواكه والخضراوات، أو بواسطة تلوث الطعام نتيجة رش المبيدات الحشرية بالمنزل، أو بواسطة 

المنظِّفات المنزلية واألدوية، كما يسبِّب تفاعل األواني مع المواد الغذائية المحفوظة بها كالمعلبات وأواني الطبخ 
بعضًا من أنواع التسمم الغذائي

بكتيريا، فيروسات، فطريات، طفيليات"وتسبِّبه كائنات دقيقة  ׃    ميكروبيميكروبيميكروبيميكروبيالتسمم الغذائي الالتسمم الغذائي الالتسمم الغذائي الالتسمم الغذائي ال
في األطعمة رهاالتي تفرزها هذه الجراثيم في األغذية ، أو نتيجة تكاث

 ׃    ؟؟؟؟
للتخلص من الجراثيم الطعام إعدادغسل األيدي و األغذية قبل الوجبات و عند 

 . بحفظها داخل الثالجة أو تغطيتها األغذية
و احترام ظروف الحفظ المنصوص عليها في العلبة حترام تاريخ نهاية صالحية االغذية المعلبة

 . .عند الباعة المتجولين تجنب شراء األغذية المعروضة في الهواء الطلق

        ....سالمة الجهاز التنفسيسالمة الجهاز التنفسيسالمة الجهاز التنفسيسالمة الجهاز التنفسي
و يتأثر هذا الجهاز بالعديد من, يؤمن الجهاز التنفسي غاز االكسجين للخاليا و يخلصها من ثاني أكسيد الكربون

  .فهالكيميائية التي تتسرب اليه و تعطل وظائ

التعب و الكحة  ׃ج عن بكتيريا تسمى عصية كوخ و من أهم أعراضه 
 و ينتقل المرض من شخص الى آخر عن طريق .
الجهاز التنفسي التي يطلقها  إفرازاتة للسل في بسب

جه باستعمال كما يمكن عال BCGيمكن الوقاية من المرض بلقاح يسمى  
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تعرفنا خالل هذه السنة على العديد من أجهزة جسم 
التي تصيبها نتيجة سلوكات خاطئة نقوم بها األمراضاالضطرابات و 

  ها ؟ا تجنبو كيف يمكنن

تتمثل وظيفة الجهاز الهضمي في تبسيط االغذية المعقدة لتسهيل عملية امتصاصها
  .في عمل هذا الجهاز

        ....تسوس األسنانتسوس األسنانتسوس األسنانتسوس األسنان 
يصيب األسنان بعد بزوغها في الفم حيث تتغذى البكتيريا تسوس األسنان مرض 

على السكريات المتبقية على األسنان وتنتج أحماض تعمل على إذابة الجزء المالصق 
لها من الميناء وذلك بنزع العناصر الهامة المكونة للسن مثل الكالسيوم ثم يتم 

تحلل المواد العضوية فتتحول األنسجة الصلبة في السن إلى ن
تجمع البكتيريا والفضالت بها وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر تقدم النخر حتى يصل إلى لب السن

كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟كيف نحافظ على سالمة أسناننا ؟

بالفرشاة و معجون غني بالفليور األسنانغسل  -

و عدم تناول أغذية بينها احترام أوقات الوجبات الرئيسية -

        ....التسممات الغذائيةالتسممات الغذائيةالتسممات الغذائيةالتسممات الغذائية
ألغذية المصدر األساسي للحفاظ على حياة الكائنات الحية واكتساب الطاقة من أجل القيام باألنشطة تعد ا

إال أن تناولها قد يسبب في بعض األحيان مشاكل صحية جسيمة. الفيزيولوجية
و هذا ما يسمى التسمم الغذائي و الذي ينتج عن أغذية ملوثة بجراثيم أو بمواد كيميائية مضرة اإلنسان  

أنواع أنواع أنواع أنواع 
التسمم التسمم التسمم التسمم 
׃    الغذائيالغذائيالغذائيالغذائي  

التسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائيالتسمم الغذائي الكيميائي
المستعملة في رشِّ الفواكه والخضراوات، أو بواسطة تلوث الطعام نتيجة رش المبيدات الحشرية بالمنزل، أو بواسطة 

المنظِّفات المنزلية واألدوية، كما يسبِّب تفاعل األواني مع المواد الغذائية المحفوظة بها كالمعلبات وأواني الطبخ 
بعضًا من أنواع التسمم الغذائيالنحاسية    

     
التسمم الغذائي الالتسمم الغذائي الالتسمم الغذائي الالتسمم الغذائي ال

  التي تفرزها هذه الجراثيم في األغذية ، أو نتيجة تكاث

  

     

؟؟؟؟    كيف نتجنب التسممات الغذائيةكيف نتجنب التسممات الغذائيةكيف نتجنب التسممات الغذائيةكيف نتجنب التسممات الغذائية
غسل األيدي و األغذية قبل الوجبات و عند  ׃الحرص على النظافة  -
األغذيةاجتناب تكاثر الجراثيم على  -
حترام تاريخ نهاية صالحية االغذية المعلبةا -
تجنب شراء األغذية المعروضة في الهواء الطلق -

يؤمن الجهاز التنفسي غاز االكسجين للخاليا و يخلصها من ثاني أكسيد الكربون
الكيميائية التي تتسرب اليه و تعطل وظائ

        ....السلالسلالسلالسل 

ج عن بكتيريا تسمى عصية كوخ و من أهم أعراضه مرض تنفسي نات
.المصاحبة بالدم و الهزال و الحمى

سبالسعال حيث تتواجد الجراثيم الم
يمكن الوقاية من المرض بلقاح يسمى    .المريض

   .الحيوية مضاداتال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل  إلىالتي تحرر في الجو غازات و عناصر صلبة دقيقة تتسرب 
بات يجب علينا االبتعاد ما أمكن عن 

 
 سجائر

 
 نبتة التبغ

الجهاز التنفسي و مرور بعض المواد الكيميائية الموجودة 

ر هذه المواد و أشه. كب معظمها من المواد المسرطنة
ويمنع وصولها إلى  ألكسجين على كريات الدم الحمراء

بالرئتين وتصيبهما بالسواد وتسد الشعب الهوائية وهي التي تسبب 
لعصبي وتؤدي إلى على الجهاز ا

التي  و النفسية و االقتصادية 
    .به على الشركات األجنبية

مواد الضارة التي و يتعرض هو اآلخر لالضطراب نتيجة اتصاله بالعديد من ال

ت انطالقا من سوائل سكرية متخمرة و تستعمل في المجال 

 

الجهاز العصبي حيث 
هذيان الشخص المتعاطي و تأخر 

   .استهالكها باستمرار 

 

  

  )سماع أو رؤية أشياء الوجود لها

 .المهلوسات, )األفيون و مشتقاته

. 
مثل : مخدرات مصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيمياوية تحولها إلى صورة أخرى

المواد المخدرة المسكنة مثل بقية 

تغيرات في سلوكات المتعاطي الذي يصبح  إلى
و , بمن حولهاإلحساس يفقد  كما)  هلوسة(أكثر عدوانية و يفقد القدرة على التوازن و النطق السليم و يتخيل أشياء ال وجود لها 

من بين األمراض التي . يؤمن الجهاز العضلي الحركية لمختلف أجزاء الجسم و يتعرض لالضطراب نتيجة سلوكات خاطئة يقوم بها االنسان

يؤدي التمزق العضلي الى ألم خالل تحريك . حدث عندما تستطيل العضلة أكثر مما يجب نتيجة حركة مبالغ فيها

وذلك  أدنى حركةمؤلمة عند بعد مرور ساعات على مجهود بدني كبير يشعر المرء غير المتمرن أن عضالته تصير 

 .نتيجة عدم توصلها بكمية كافية من الدم

 

 

 

 

التي تحرر في الجو غازات و عناصر صلبة دقيقة تتسرب  اإلنسانية
بات يجب علينا االبتعاد ما أمكن عن لتجنب هذه االضطرا .اضطراب وظائفه

  .مصادر التلوث و تخصيص بعض أيام األسبوع لزيارة األماكن الطبيعية

الجهاز التنفسي و مرور بعض المواد الكيميائية الموجودة  إلىدخانها  إدخالوراق نبات التبغ و 
  .الجهاز العصبي

كب معظمها من المواد المسرطنةمر 4000أثبتت األبحاث أن السيجارة تحتوي على أكثر من 
ألكسجين على كريات الدم الحمراءأكسيد الكربون وهو ينافس ا

بالرئتين وتصيبهما بالسواد وتسد الشعب الهوائية وهي التي تسبب  القطران وهي مادة لزجة تعلق
على الجهاز ا أهم مادة تحتوي عليها السيجارة وهي النيكوتين وهي تؤثر

و النفسية و االقتصادية  الصحيةاألضرار  و رغم كل .عن التدخين اإلقالع دمان وهو الذي يؤدي إلى صعوبة
به على الشركات األجنبيةفالزال االتجار به قانونيا نظرا للربح المادي الذي يعود 

        ....سالمة الجهاز العصبيسالمة الجهاز العصبيسالمة الجهاز العصبيسالمة الجهاز العصبي
و يتعرض هو اآلخر لالضطراب نتيجة اتصاله بالعديد من ال خرىلعصبي بتنظيم عمل أجهزة الجسم األ

ت انطالقا من سوائل سكرية متخمرة و تستعمل في المجال الكحول مادة كيميائية تصنعها بكتيريا
  .الصناعي كمذيبات و تستعمل كمواد مطهرة للجروح

الجهاز العصبي حيث  إلىالدم الذي ينقلها  إلىتنتقل المواد الكحولية بعد تناولها من الجهاز الهضمي 
هذيان الشخص المتعاطي و تأخر  إلىي و تعطل االتصال بينها مما يؤدهذه المادة بقتل الخاليا العصبية 

استهالكها باستمرار إلى جسديا يتمثل في حاجة المتعاطي  إدماناكما تسبب هذا المادة 

سماع أو رؤية أشياء الوجود لها(هي مواد كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي بالتنشيط أو التنويم أو الهلوسة 
 ׃رات حسب عدة معايير 

األفيون و مشتقاته(مسسبات النشوة , المنومات , )الكحول و البنزين 

.مثل الحشيش والقات واألفيون ونبات القنب: تنتج من نباتات طبيعية مباشرة
مخدرات مصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيمياوية تحولها إلى صورة أخرى

  . المورفين والهيروين والكوكايين
مثل بقية : التأثير نفسه مخدرات مركبة وتصنع من عناصر كيماوية ومركبات أخرى ولها

     ׃    التأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدرات
إلىتؤدي هذه المواد الكيميائية عند وصولها الى الدماغ الى تدمير الخاليا العصبية و 

أكثر عدوانية و يفقد القدرة على التوازن و النطق السليم و يتخيل أشياء ال وجود لها 
 .تختلف االعراض المالحظة عند المتعاطي حسب نوع المخدر الذي يسلهكه

        ....سالمة الجهاز العضليسالمة الجهاز العضليسالمة الجهاز العضليسالمة الجهاز العضلي
يؤمن الجهاز العضلي الحركية لمختلف أجزاء الجسم و يتعرض لالضطراب نتيجة سلوكات خاطئة يقوم بها االنسان

حدث عندما تستطيل العضلة أكثر مما يجب نتيجة حركة مبالغ فيها
 .يختفي هذا األلم و تعود العضلة الى حالتها الطبيعية بعد أيام من الراحة

بعد مرور ساعات على مجهود بدني كبير يشعر المرء غير المتمرن أن عضالته تصير 
 .التي تنتج عن التقلص العضلي )الحمض اللبني 

نتيجة عدم توصلها بكمية كافية من الدمو مؤلم لعضلة من عضالت الجسم  الإراديهو تقلص مفاجئ و 

        ....تلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواءتلوث الهواء
اإلنسانيةينتج تلوث الهواء عن األنشطة 

اضطراب وظائفه إلىالجهاز التنفسي و تؤدي 
مصادر التلوث و تخصيص بعض أيام األسبوع لزيارة األماكن الطبيعية

        ....التدخين التدخين التدخين التدخين 
وراق نبات التبغ و التدخين هو حرق أ

الجهاز العصبي إلىها الدم ووصول إلىفيه 

أثبتت األبحاث أن السيجارة تحتوي على أكثر من 
أكسيد الكربون وهو ينافس ا ׃ السيجارة تحتويها التي

القطران وهي مادة لزجة تعلق و الخاليا، 
أهم مادة تحتوي عليها السيجارة وهي النيكوتين وهي تؤثر و السرطان،

دمان وهو الذي يؤدي إلى صعوبةاإل
فالزال االتجار به قانونيا نظرا للربح المادي الذي يعود  يسببها التدخين

 

        ....    الكحولالكحولالكحولالكحول

لعصبي بتنظيم عمل أجهزة الجسم األيتلكف الجهاز ا
   .يستعملها االنسان

الكحول مادة كيميائية تصنعها بكتيريا
الصناعي كمذيبات و تستعمل كمواد مطهرة للجروح

تنتقل المواد الكحولية بعد تناولها من الجهاز الهضمي 
هذه المادة بقتل الخاليا العصبية  تقوم

كما تسبب هذا المادة  .ردود فعله

        ....    المخدراتالمخدراتالمخدراتالمخدرات 
هي مواد كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي بالتنشيط أو التنويم أو الهلوسة 

 
رات حسب عدة معايير يمكن تصنيف المخد

 

 

الكحول و البنزين ( المسكرات     ׃حسب تأثيرها حسب تأثيرها حسب تأثيرها حسب تأثيرها     - - - - 
     ׃    مصدرهامصدرهامصدرهامصدرهاحسب حسب حسب حسب     - - - - 

تنتج من نباتات طبيعية مباشرة خدراتم -
مخدرات مصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيمياوية تحولها إلى صورة أخرى - 

المورفين والهيروين والكوكايين
مخدرات مركبة وتصنع من عناصر كيماوية ومركبات أخرى ولها  - 

 .والمهلوسة والمنومة
التأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدراتالتأثيرات الصحية و النفسية للمخدرات    - - - -  

تؤدي هذه المواد الكيميائية عند وصولها الى الدماغ الى تدمير الخاليا العصبية و 
أكثر عدوانية و يفقد القدرة على التوازن و النطق السليم و يتخيل أشياء ال وجود لها 

تختلف االعراض المالحظة عند المتعاطي حسب نوع المخدر الذي يسلهكه
 

يؤمن الجهاز العضلي الحركية لمختلف أجزاء الجسم و يتعرض لالضطراب نتيجة سلوكات خاطئة يقوم بها االنسان
  ׃تصيب هذا الجهاز نذكر 

حدث عندما تستطيل العضلة أكثر مما يجب نتيجة حركة مبالغ فيهاي ::::التمزق العضلي التمزق العضلي التمزق العضلي التمزق العضلي     - - - - 
يختفي هذا األلم و تعود العضلة الى حالتها الطبيعية بعد أيام من الراحة, العضلة

بعد مرور ساعات على مجهود بدني كبير يشعر المرء غير المتمرن أن عضالته تصير  ::::    التعب العضليالتعب العضليالتعب العضليالتعب العضلي    - - - -  
الحمض اللبني (  الفضالت نتيجة تراكم

 

 

هو تقلص مفاجئ و  ::::    التشنج العضليالتشنج العضليالتشنج العضليالتشنج العضلي    - - - - 
 

 


