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 استثنائياً في الفصل الدراسي األول الحالي (المواد الضارة  )اإلثرائية التالية تحتسب ضمن تقييم الفصل الخامس األسئلة 

 

 40: الدرجة الكلية  Chapter 5  : harmful substances–المواد الضارة : الفصل الخامس األسئلة اإلضافية األسئلة اإلضافية

 

  درجات7لتبػ؟ األمد لتدخٌن ا ما ھً اآلثار القصٌرة و الطوٌلة .1

  درجات7لكحول؟  األمد لشرب اما ھً اآلثار القصٌرة والطوٌلة .2

  درجات8لمخدرات ؟  األمد لتعاطً اما ھً اآلثار القصٌرة والطوٌلة .3

 درجتان ؟ وضحً اجابتك  (الشٌشة ام السجائر )استخدامات التبػ ضررا؟  أكثر يما ھ .4

    درجات3ما ھً األسباب الرئٌسة التً تدفع الناس  لتعاطً المخدرات ؟ .5

 درجتانما ھً البدائل الصحٌة لتعاطً المخدرات؟  .6

  درجات3 على المخدرات؟ لشخص مدمن على الدعم الحصولأٌن ٌمكن  .7

   درجات4 ؟ المحفوفة بالمخاطرت الماذا ٌلجأ المراھقون إلى السلوك .8

  درجات4؟المحفوفة بالمخاطرت اكٌؾ ٌمكنك تجنب أو تقلٌل فرص التعرض إلى السلوك .9

 

 المواد الضارة : نموذج  اجابة االسئلة االضافية للقصل الخامس 

 

  ( درجات 7   :   ) التبػ  تدخٌنآثار .1

 (نصؾ درجة لكل نقطة  ):اآلثار القصٌرة المدى

، أسنان صفراء،  فرص االصابة باألمراض  التذوق و الشم، زٌادة ضعؾ حاستًرائحة فم كرٌھة، السعال،  •

 . المرأة الحامل و الجنٌنأصابع صفراء، تأثٌر سلبً على 

 

 (نصؾ درجة لكل نقطة  ):اآلثار الطوٌلة المدى

 السرطان، أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة، قرحة المعدة، انخفاض عمل الرئة، مشاكل فً الدورة الدموٌة،  •

  بالجنٌن الشٌخوخة المبكرة، األضرار تلحق

 

 ( درجات 7 ) :  الكحولشرب آثار  .2

 (نصؾ درجة لكل نقطة  )  اآلثار القصٌرة المدى

 
، ھفوات الحركة الحكم على األمور، انخفاض التنسٌق فً مقدرة ، نعاس، التقٌؤ، الصداع، ضعؾ التلعثم بالكالم  •

 فً الذاكرة و فقدان 

 

 (نصؾ درجة لكل نقطة  ):اآلثار الطوٌلة المدى

 

  الكبد، اإلصابات كالسقوط أو حوادث السٌارات ؼٌر المتعمدة، زٌادة تلٌؾ، ارتفاع ضؽط الدم، يتسمم الكحولال •

 ،  بطانة المعدةالتھاب، السرطان، الدماغ المشاكل األسرٌة، تلؾ فً خالٌا 

 انخفاض مستوى التحصٌل الدراسً و انخفاض اإلنتاجٌة فً العمل 
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  ( درجات 8  ) المخدرات آثار تعاطً  .3

  (نصؾ درجة لكل نقطة  ) اآلثار القصٌرة المدى

أي التؽٌٌر فً كثافة و :   الحسًهفً ضربات القلب، انخفاض الشھٌة، الٌقظة، التشویتسارع التنفس، معدل زٌادة  •

جودة حواسك، و مثال ذلك  الشعور بالدوار أو عدم وضوح الرؤٌة، ضعؾ التوازن فً المشً، التشنجات، 

 الؽثٌان، جنون العظمة و الخوؾ من دون سبب 

 

  (نصؾ درجة لكل نقطة  ):اآلثار الطوٌلة المدى

، تؽٌٌرات فً (الالمباالة)، الفتور( التعلم)انخفاض المقاومة لألمراض، انخفاض القدرة على االحتفاظ بالمعلومات  •

 ، التشنجات، الفشل الكلوي وفاة الشخصٌة و المزاج ، ال

 

  (درجتان )    . النرجٌلة، ألن ھناك نفخات أكثر فً النرجٌلة منھا فً السجائر .4

 

                  .، و حتى ٌكونو جزءا من مجموعة معٌنة، أو لمجرد المحاولة،أو الشعور بالملل، أو كوسٌلة للھروب(التشوٌق )اللذة .5

     (نصؾ درجة لكل نقطة  )

 

 ،ملئ أوقات  أو ھواٌةوالرٌاضة ، االنضمام الى انشطة اجتماعٌة التطوع، ة، معٌنات اإلنضمام إلى مجموعة ذات إھتمام .6

 (نصؾ درجة لكل نقطة )الفراغ بما ھو مفٌد

 

  ( درجات 3 )أو أي مركز طبً متخصص لعالج اإلدمان   . فً أبو ظبً (NRC) المركز الوطنً للتأھٌل .7

 

  ( درجات 4:    ) إن مدى إستعدادنا ألن نعرض أنفسنا للخطر ٌعتمد إلى حد كبٌر على  .8

 (درجتان).     كالشخصٌة المنفتحة على التجربة نوعٌة شخصٌتنا -

بعض الناس ٌحبون اندفاع األدرٌنالٌن التً تقدمھا  النشاطات كالتزلج بسرعة إلى أسفل الجبل أو القفز من الطائرة،  -

.  بزمام االمور فً جمٌع األوقاتاوبٌنما البعض اآلخر ال ٌحبون القٌادة فً السٌارات السرٌعة، و ٌحبون أن ٌتحكمو

  (درجتان  )   معرفتك لنفسك ھو جزء مھم من معرفة السلوك المحفوؾ بالمخاطرة للمراھقٌن 

 

خطة تقٌٌم المخاطر، والحفاظ على مسار التواصل مع والدٌك، والتواصل مع المجتمع األوسع نطاقا،  اتباعك لمن خالل  .9

  (درجة واحدة لكل نقطة  ) .  أخصائٌة إجتماعٌةٌمكنك مناقشة القضاٌا مع

 


