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الفصل الرابع

األمراض والعدوى

األمراض: الدرس األول

االعدوى وانتقاله: الدرس الثاني

األمراض: الدرس األول

:السؤال األساسي
ما الذي يسبب األمراض؟▪

وق حالة غير طبيعية توثر علـى جسـا المخلـ:المرض

.الحي
األمراض نوعان

األمراض غير المعدية
ــل  ــراض ال تنتق ــي رم ه
ــا   ــخص المص ــا الش م

.إلى الشخص السليا

األمراض المعدية
هي رمـراض ناتةـة عـا 

ريــــا الفيروســــات والبكتي
الضــــارة وتنتقــــل مــــا 
الشخص المصا  رو مـا
ـــخص  ـــى الش ـــة إل البيئ

.السليا
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رمثلة على األمراض الغير معدية

السكري
ينـــتن عـــا 
خلــل فــي 
مســــتويات
ا األنســولي

التــــــــــي 
يفرزهـــــــا 
.البنكرياس

فقر الدم
يحدث 
بسبب 
نقص 
.الحديد

السمنة
تـــــــــرا ا 
مفـــــر  رو 
غير طبيعي

.للدهون

ةالحساسي
هي تفاعـل 
جهــــــــــاز 
المناعـــــــة 
ــدة  ــد بش
المــــــــواد 
د الغريبة قـ

يكــون مــا 
ـــــــ  : بع
رنــــــــــوا  
األطعمة رو 
ــار  ــا الغب م
رو مـا لـد  

.الحشرات

ما الذي يسبب األمراض المعدية؟▪
:ثلالمخلوقات الحية الدقيقة تسبب األمراض م

الفطريات-3االبكتيري-2الفيروسات-1

ما يحدثما رتوقع

ســـبب إصـــابة بعـــ  
ية األشــخاب بالحساســ

ــــ   ــــة بع ــــد تربي عن
ي الحيوانــات األليفــة فــ

.منازلها

روسات بسبب انتقال الفي
ان ما الحيوانات لإلنسـ

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــو م وه
تفاعـــل جهـــاز المناعـــة 

. دها بشده

ا األمراض     لماذا يصنف السكري م: التفكير الناقد
الغير معدية؟

.سلياألنه ال ينتقل ما الشخص المصا  إلى ال
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:مسببات األمراض

:الفيروسات: روالا 
ك األشـياء تسلك سلوك المخلوقات الحية رحياناا وسلو

.الغير حية رحياناا رخرى

:ثلتهاجا جسا المخلوق الحي وتسبب له المرض م

رمراض الفيروسات

اإلنفلونزا
ية عدوى فيروسـ: المسبب

ــرئتيا والشــ عب تصــيب ال
ــراض ــبه رع ــة تش الهوائي
ام اإلنفلونزا، رعراض الز ـ
. هولكنها تكون ر ثر شد

 ورونا المستةد
(Covid-19)
عدوى فيروسية:المسبب

:البكتيريا: ثانياا 
.مخلوقات حية وحيدة خلية مةهرية

مياه األنهار و-الهواء  –في التربة : رما ا تواجدها

.وعلى الةلد–البحار 

رنوا  البكتيريا 

بكتيريا نافعة
ـــــــل ـــــــا : مث البكتري

الموجودة فـي الةهـاز 
ــــ ا  الهضــــمي وبكتيري

.اللبا

بكتيريا  ارة
بب بكتيريــا تســ:مثــل

ــد والســل التهــا  الةل
.وااللتها  الرئوي
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رمراض المسبب لها بكتيريا 

السل
مرض معدي بكتيري

الكوليرا
مرض معدي بكتيري
ينتقل عا طريق 
.شر  الماء الملوث

:الفطريات: ثالثاا 
.فةمخلوقات واسعة االنتشار في األوسا  المختل

تنقسا إلى نوعان

فطريات نافعة 
الكمأة: مثل

فطريات  ارة
تسبب األمراض  القدم 
.الريا ي والطفح الةلدي

:منظا رتوقع
ما يحدثما رتوقع

هـــل توجـــد فيروســـات 
رة؟مفيدة وفيروسات  ا

ـــات  ـــا الفيروس ـــا، م نع
ت النافعـــة التـــي ا تشـــف

ــــــام   2013حــــــديثاا ع
ــــــةالفيروســــــات  العاثي

موجــــودة فــــي رمعــــاء 
ـــى  ـــاعد عل ـــان وتس اإلنس

ضــارة مكافحـة البكتيريــا ال
.فيه

م مخالطة     لماذا ينصح األطباء بعد: التفكير الناقد
األشخاب المصابيا باألمراض المعدية؟

حتــى ال ينتقــل مــا الشــخص المصــا  إلــى 
.الشخص السليا

9 8



 يف رعرف رنني مصا  بمرض؟▪
:تظهر على الةسا رحدى األعراض التالية

ارتفا  درجة 
الحرارة

رعلى ما 
س 37ْ

وهي درجة 
حرارة 
اإلنسان 
.الطبيعية

احتقان 
الحلق

رلا 
العضالت 
والمفاصل

السعال 
رو الصدا 

احمرار 
البشرة 
والعيا 
القيء 
واإلسهال

ما الذي يةب علي فعلـة عنـدما رصـا ▪
بالمرض؟

.زيارة الطبيب وااللتزام بتعليماته-1

.تناول الطعام الصحي-2

الراحــة وعــدم الخــرول مــا المنــزل إال عنــد إلتــزام-3

. الضرورة

ــل اليــدي-4 ــية، وغس ــة الشخص ــام بالنظاف ا االهتم

.بانتظام
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العدوى وانتقالها: الدرس الثاني
ا  انتقال المرض ما المخلوق الحي المص:العدوى

.إلى المخلوق الحي السليا

الناقل الحيوي لألمراض

الذبا الفئرانالكال  البعوض الطيور

ى
ل العدو

ق انتقا
طر

يااالتصال المباشر مع المصاب

االتصال بالمخلوقات الحية
المصابة

السعال رو العطاس 

تناول األطعمة المكشوفة رو
شر  المياه الملوثة

:منظا االستنتال
استنتاجاتردلة ما النص
في  يف تسها النظافة
.منع انتشار المرض

تل النظافة تعمل على ق
مســببات األمــراض ممــا 

.رضيقلل ما انتشار الم

ات  ر ثر لماذا ينصح بأخذ احتياط: التفكير الناقد
عند ارتياد األما ا المزدحمة؟

فــي األمــا ا المزدحمــة فرصــة انتقــال المــرض
. بيرة، لذلك  يةب زيادة االحتياطات
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 يف نحمي رنفسنا ما األمراض؟▪
.اعتها لحماية رجسامنا ما األمراض البد ما تقوية من

ات هـي قـدرة الةسـا علـى التصـدي لمسـبب:المناعة

.األمراض

: الةهاز المناعي يتكون ما

:خاليا الدم البيضاء -1

د الخاليـا تقوم بمهاجمة المسببات والقضاء عليها وتعـ

البيضــاء المســؤولة عــا حمايــة الةســا ومحاربــة 

.األمراض

:الةلد-2

ومؤشر يعتبر خط الدفا  األول عا الةسا ويعتبر منبه

.عا إصابة المخلوق الحي باألمراض

:اإلفرازات المختلفة-3

تنقسا المناعة إلى نوعييا

مناعة طبيعية 
وهي تمثل استةابة مناعة  الةسا

إنتال السريعة عند اإلصابة بمرض ما ب
اجسام مضادة تساها في محاربة 

مسببات األمراض
المناعة الطبيعية تدوم طويالا 
لذلك تةد رنك ال تصا  بأمراض 

معينة ر ثر ما مرة
.الةدري الماء:مثل

مناعة صناعية
ذ تتكون عا طريق التطعيا ورخ

.اللقاحات
وهذه المناعة قد تدوم فترة 

ى رخذ قصيرة فيحتال اإلنسان إل
اللقاح ر ثر ما مرة 

مية  لقاح اإلنفلونزا الموس: مثل
لقاح الحمى الشو ية

قى وقد تدوم فترة طويلة وقد يب
الدرن:مثلبعضها مدى الحياة 

مع اإلذن-3مخا  األنف-2الدمو -1
العصارة المعدية-5اللعا -4
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:منظا االستنتال
استنتاجاتردلة ما النص

على  يف يساعد التطعيا
.حماية جسا اإلنسان

ـــى  ـــيا عل ـــل التطع يعم
تكــــويا مناعــــة  ــــد 

.األمراض

بهتشرعراضاألمراضماللعديد:الناقدالتفكير
 دفعاالا زااإلنفلونلقاحيكونالفلماذا.االنفلونزارعراض
األمراض؟بهذهاإلصابة

عــــــــبارةاالنفلونزالقاحالن
 عيـــفروميتفيروسعا

المناعةجهازتحفيزعلىيعمل
رجـــــــسامإلنتالالةسافي

وهذهالفيروستحار مضادة
مرضللالمسببالفيروسباختالفتختلفاألجسام
الصورةتو حها ماالخارجيشكلهمعوتتوافق
.المرفقة

الفصل الخامس

التغذية والصحة

حةالمحافظة على الص: الدرس األول

الغذاء والتغذية: الدرس الثاني
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التغذية والصحة: الفصل الخامس

:  الدرس األول

المحافظة على الصحة

:السؤال األساسي
 يف نحافظ على صحة رجسامنا؟▪

قليـة هي حالة ا تمال السالمة الةسدية والع:الصحة

.والنفسية

اإلنسـان هي سلو يات تفيد وتساعد: العادات الصحية

داا عـا على المحافظة على جسمه بصحة سـليمة بعيـ

.األمراض

ما العادات الصحية التي تةنبنا ▪

األمراض؟
:االهتمام بالنظافة

.يةب علينا غسل اليديا باستمرار-1

.غسل الشعر–تقليا األظافر -2

.المحافظة على نظافة األسنان-3

.عدم تبادل األدوات الشخصية-4

تقليل التعرض ألشعة الشمس -5

الحارة في فصل الصيف، وارتداء

النظارة الشمسية لحماية العينيا

.ما رشعة الشمس
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:الغذاء الصحي المتوازن

اتتةنب اإل ثار ما الدهون والسكريات وشر   مي

.يةالغازالمشروباتتناولوتةنبالماء،ما افية

:النوم

تهحيويعلىويحافظالةسايريحالمبكرالنوم

يةالعقلالةساسالمةعلىيحافظ ماونشاطه،

.والةسدية

:الطبيبزيارة

اولوتنبالمرضشعورناعندالطبيبزيارةماالبد

اتالتطعيمرخذيةب ما–تعليماتهوفقاألدوية

.وقتهافيالالزمة

:الريا يةالتماريا

تمارسمهارةروعاديجسديمةهودعاعبارةهي

.عليهامتفققواعدبموجب

رهمية ممارسة 
الريا ة في 

المحافظة على 
صحتي

تقوية عضالت الةسا

ا زيادة  فاءة الةهاز التنفسي، مم
يودي إلى زيادة نشا  الةسا

ص السيطرة على وزن الةسا والتخل
ما الوزن الزائد

تساعد على المشار ة وتكويا 
صداقات مع اآلخريا

:منظا التلخيص
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الغذاء والتغذية: الدرس الثاني
هــو تنــاول الكميــة المناســبة مــا:الغــذاء المتــوازن

األطعمة  ـل يـوم يسـاعد علـى الحفـا  علـى صـحة 

.جسمك ونموه بالشكل السليا

يصنف الطعام إلى ست مةموعات

الدهونتالفيتاميناالكربوهيدرات البروتينات األمالح 
المعدنية

الماء

:الكربوهيدرات

.غالباا الةسافيللطاقةالرئيسيالمصدر

–التمر–الخبز–الحبو –الذرةرقائق:مصادرها

.األرز–البطاطس

:البروتينات

وتعوي النموعلىالةساتساعد

.الةسافيالتالفةالخاليا

–االدواج–األسماك–اللحوم–البقوليات:مصادرها

.الحليب–الةبا–البي 
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:الدهون

 مااسليبشكلالعملعلىالخالياالدهونتساعد

.بالطاقةالةساتزود

.تيةالنباالزيوت–األسماكزيوت–اللحوم:مصادرها

:التصنيفمنظا

اسا المةموعةالمواد الغذائية
البي 
السمك 
األرز
الخبز

بروتينات
بروتينات

 ربو هيدرات
 ربو هيدرات

:الفيتامينات

المحافظةعلىالفيتاميناتتساعد

جديدة،خالياوبناءالةساصحةعلى

.األمراضماوالوقاية

دفيتاميا-لفيتاميا:مثل

.بوالحليوالخضروات،والفوا ه،الحبو :مصادرها

:المعدنيةاألمالح

:ومنهاالةديدةالدموخالياالعظامتكوياعلىتساعد

.والحديدالكالسيوم

ووالخضرواتاأللبانومنتةاتاللحوم:مصادرها

.الحبو 
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:الماء

يساعدهوفتقريباا،اإلنسانجساثلثيالماءيشكل

تالفضالماالتخلصوعلىالهضاعلىالةسا

.ثابتهالةساحرارةدرجةعلىوالمحافظة

ة،المختلفوالسوائلالنقيالماءشر :مصادره

.ا هوالفوالخضرواتوتناولوالحليب العصيرات

ينات مهماا لماذا يعد تناول الفيتام: التفكير الناقد
لصحة  اإلنسان؟

مناعـة تناول الفيتامينـات يعمـل علـى تقويـة جهـاز ال
ى صـحة ويساها في بناء الخاليا وبالتالي يحافظ علـ

الةسا وحمايته ما األمراض

:الغذائيالهرم

نساناإليحتاجهاالتياألطعمةرنوا يو حدليلهو

حيث،جيدةبصحةيتمتعجسالبناءيوميبشكل

ما رئيسيةمةموعاتخمسةإلىاألطعمةيقسا

:وهيالتاليالشكلفي

.الحبو مةموعة-1

.والفوا هالخضرواتمةموعة-2

.واألسماكاللحوممةموعة-3

.ومشتقاتهالحليبمةموعة-4

.الدهونمةموعة-5
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