
؟: هل ٌؤدي التدخٌن إلى اإلدمان  1س  

نعم ، ألن السجائر تحتوي على النٌكوتٌن وهو عقار مثل الهٌروٌن والكوكائٌن . 1

.ٌسبب اإلدمان  

. اإلدمان. ال ٌسبب 2  

المواد الموجودة فً التبغ وتجعله شدٌد الخطورة ؟ من:  2س  

أنه ٌحل محل األوكسجٌن فً  أول أكسٌد الكربون : هو غاز سام وٌتمثل تأثٌره الضار فً. 1

خضاب الدم الموجود فً الكرٌات الحمراء مما ٌحرم الجسم من كمٌة األكسجٌن الالزمة ، كما 

 أنه ٌساعد على ترسب الشحوم على جدران الشراٌٌن

هو أحد السموم القوٌة جداً التً تسبب اإلدمانوالنٌكوتٌن . 2  

القطران : ٌحتوي القطران على ما ٌزٌد عن أربعة آالف مركب كٌماوي ٌتحول بعضها إلى  .3

.غازات مؤذٌة عند احتراق التبغ  

.. جمٌع ما ذكر صحٌح4  

: ما األمراض التً ٌسببها التدخٌن ؟ 3س  

. أمراض االنسداد الرئوي المزمن.1  

.لربو. ا2  

.النوبات القلبٌة. 3  

.. كل ما ذكر صحٌح4  

من فوائد االقالع عن التدخٌن كا ما ٌلً ماعدا؟:  4س   

ساعة من اإلقالع عن التدخٌن ٌالحظ تحسن واضح فً حاستً الذوق والشم. وتبدأ  44بعد  .1
 روائح الدخان تزول من الجسم وخصوصا من النفس. 

شهور من اإلقالع عن التدخٌن ٌكون التحسن فً عملٌة التنفس ملحوظا جدا، وتتحسن  3بعد  .2
 قدرة الرئتٌن على أداء وظائفهما. وتختفً كحة المدخن المزعجة. 

 إحتمال حدوث األزمات القلبٌة الى نصف معدلها عند المدخن تهبط .3
 فقدان الشهٌة وفقدان الوزن.  .4



 

 ؟ ما عدا ٌتوقف عن التدخٌنكٌف ٌستطٌع المدخن أن : 5س

التدخٌن  عن التوقف على عازما المدخن ٌكون أن  .  .1 

المحاولة فً واإلستمرار والتشجٌع الدعم على الحصول  .   .2 

 . الدخان نوع ٌغٌر ان .3 

 .الطبٌة واالستشارة صحٌح بشكل واستخدمها األدوٌة شراء.  4

  

1 Q: Is smoking leads to addiction? 

1. Yes, because cigarettes contain nicotine, a drug such as heroin and cocaine cause 
addiction. 
2. Do not cause addiction. 

Q 2: substances found in tobacco and make it very dangerous? 

1. Carbon monoxide: is toxic gas ,adverse effect in that it replaces the 
oxygen in the blood in the erythrocytes hemoglobin, which the body is 
deprived of the necessary amount of oxygen, it also helps to deposition of 
the grease on the walls of the arteries 
2. Nicotine which is a very powerful toxin that causes addiction 
3. Tar: tar contains more than four thousand chemical compound some of 
them turn into harmless gases in the combustion of tobacco. 
4. All of the above are true 

Q 3: What diseases caused by smoking? 

1. COPD 

2. Bronchial asthma. 

3. Heart attacks. 

4. All of the true. 

Q4: The benefits of quitting smoking the following are correct, 
except? 

1. After 48 hours of quitting smoking and a clear improvement in the 
senses of taste and smell notes. And begin the smoke odors disappear 
from the body.. 



2. After three months of quitting smoking is the improvement in the process 
of breathing is very remarkable, and improves the ability of the lungs to 
perform their functions. And disappear nagging cough smoker. 
3. Landing possibility of the occurrence of heart attacks to half the rate in 
smokers. 
4. Loss of appetite and loss of weight. 

 
 

Q5: How can a smoker to stop smoking, except? 

1. Smoker should be serious and firm to quit smoking. 

 2. Get support and encouragement and to keep trying to quit. 

3.  Change the type of smoke. 
 4. Purchase of medicines and use them properly and medical consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


